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CONCEPT

Concept-notitie Reikwijdte en
Detailniveau ligt ter inzage
Gedurende zes weken wordt de
mogelijkheid geboden zienswijzen
in te dienen en worden betrokken
adviseurs in de gelegenheid te
adviseren over de reikwijdte en
detailniveau van het op te stellen
Milieueffectrapport (MER).
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Publicatie Reactienota

Opstellen Milieueffectrapport
(MER)

Publicatie van de reactie op de
zienswijzen die zijn ingediend op
de concept-Notitie Reikwijdte en
Detailniveau en publicatie van het
advies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage (m.e.r.).

Op basis van de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau wordt het
Milieueffectrapport (MER)
opgesteld.
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Toetsing MER door de Commissie
m.e.r.

Het ontwerp-Luchthavenbesluit
ligt samen met het MER en de
ontwerp-MGV ter inzage

Gesprekken met provincie
en gemeenten over het
ontwerp-LHB en het MER

Opstellen van het ontwerpLuchthavenbesluit en de
ontwerp-MGV

Het ontwerp-Luchthavenbesluit
wordt samen met het MER en de
ontwerp-MGV gedurende 6 weken
ter inzage gelegd. Een ieder kan een
zienswijze indienen.

Met de betrokken provincie en
gemeenten wordt bestuurlijk
overleg gevoerd over het ontwerpLuchthavenbesluit en het MER.

Het MER levert de milieu-informatie
voor het opstellen van het
ontwerp-Luchthavenbesluit dat het
bestaande Luchthavenbesluit
Eindhoven wijzigt.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt in
de gelegenheid gesteld het MER te
toetsen en geeft advies.
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MGV

Opstellen definitief
ontwerp-Luchthavenbesluit en
definitieve ontwerp-MGV
Op basis van de ontvangen reacties
uit de voorgaande stappen komen
deze definitieve versies tot stand.
Aanbieding besluit aan
Ministerraad
Daarna voor advies aan Raad
van State
Na ontvangst van de zienswijzen en
het advies wordt het ontwerpLuchthavenbesluit door de minister
van Defensie in overeenstemming
met de minister van Infrastructuur
en Waterstaat opgesteld en met
instemming van de Ministerraad
voor advies aangeboden aan de
Raad van State.
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Vaststelling Luchthavenbesluit
Na ontvangst van het advies van de
Raad van State wordt het
Luchthavenbesluit op voordracht
van de minister van Defensie, in
overeenstemming met de minister
van Infrastructuur en Waterstaat,
gereedgemaakt voor vaststelling
door Z.M. de Koning.
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Publicatie in het Staatsblad:
Luchthavenbesluit en MGV treden
in werking
Na ondertekening wordt het
Luchthavenbesluit gepubliceerd en
treedt het Luchthavenbesluit in
werking.
De medegebruiksvergunning (MGV)
voor Eindhoven Airport wordt in de
Staatscourant gepubliceerd.

Het effect van bepaalde stappen loopt
door tot het einde van de gekleurde lijn.

*Het proces omvat vaste stappen maar het is niet goed te voorspellen hoeveel tijd nodig
is om af te ronden en naar volgende stap te kunnen gaan. De verwachte data zijn daarom
een inschatting.
**Los van de formele inspraakmomenten komen de bevoegde gezagen
Defensie en Infrastructuur en Waterstaat graag in gesprek met
betrokkenen. Dit zal gebeuren via het participatieplatform Luchthaven
Eindhoven Overleg (LEO) met de civiele kamer Ontwikkeling Eindhoven
Airport (OEA), de militaire kamer Commissie Voorlichting en Milieu
(COVM) en de diverse werkgroepen van het LEO. Relevante informatie
en stukken worden verspreid via het LEO en gepubliceerd op
www.samenopdehoogte.nl, de website van het LEO.

