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Luchthavenbesluiten nu en straks

Wet luchtvaart

Nu

Tijdelijke objecten

LIB, LVB, Bbl, Bml, LHB’s

Invoeringswet Ow

Technische omzetting

Bal

Technische AMvB

Invoeringswet Ow

Inpassing

Bal

Bkl: PM
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Luchthavenbesluiten nu en straks
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Wet luchtvaart

Milieueffectrapportage

Wet milieubeheer Wet ruimtelijke ordening

BestemmingsplanLuchthavenbesluit
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Luchthavenbesluit

Wet luchtvaart

Milieueffectrapportage

Omgevingsplan

Omgevingswet
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Luchthavenbesluit*

Wet luchtvaart

Milieueffectrapportage

Omgevingsplan

Omgevingswet

Instructieregels
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Luchthavenbesluiten nu en straks

Nu Straks (Ow, technische omzetting) Uiteindelijk (Ow, volledige inpassing)

1. ruimtelijke regels in beperkingengebied
(LIB, Besluit burgerluchthavens, Besluit 
militaire luchthavens en luchthavenbesluiten)

1. ruimtelijke regels in beperkingengebied
(LIB, Besluit burgerluchthavens, Besluit 
militaire luchthavens en luchthavenbesluiten)

instructieregels met doorwerking naar 
omgevingsplan
(Besluit kwaliteit leefomgeving, 
hfst 2 Ow / provinciale omgevingsverordening)

2. verklaring van geen bezwaar gs of 
minister (art. 8.9, 8.47, 10.17 Wlv)

2. verklaring van geen bezwaar gs of 
minister (art. 8.9, 8.47, 10.17 Wlv)

ontheffing van instructieregels uit het Besluit 
kwaliteit leefomgeving / provinciale 
omgevingsverordening

3. tijdelijke ontheffing gs of minister (art.8.12, 
8.47, 10.17 Wlv)*

*: al met de Omgevingswet (Ow) / 
Invoeringswet Omgevingsgwet (Iw)

omgevingsvergunning voor een 
beperkingengebiedactiviteit mbt luchthaven 
(Ob bevoegd gezag, Bal vergunningplicht, 
Bkl beoordelingsregels- hfst 2, 5 Ow / prov. 
Omgevingsverordening)

omgevingsvergunning voor een 
beperkingengebiedactiviteit mbt luchthaven 
(Ob bevoegd gezag, Bal vergunningplicht, Bkl
beoordelingsregels- hfst 2,5 Ow / prov. 
Omgevingsverordening)

 Samengevat:
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Procedure m.e.r. en LHB
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Milieueffectrapportage Luchthavenbesluit

NRD (advies*)

kennisgeving*

MER

advies Cie m.e.r.*

MER

monitoring

ontwerp - LHB

LHB
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Wat staat er in een MER en LHB?
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Milieueffectrapport Luchthavenbesluit

a. project; 
b. alternatieven 
(milieueffecten);

c. bestaande toestand van 
het milieu;

d. een beschrijving van de 
factoren waarop het project 
aanzienlijke milieueffecten 

kan hebben, en de 
samenhang daartussen;

e. een beschrijving van de 
mogelijk aanzienlijke 

milieueffecten van het 
project; 

f. een beschrijving van de 
methoden of bewijsstukken ;
g. mitigerende maatregelen;  

en monitoring;
h. rampen of zware 

ongevallen;
i. samenvatting ; en
j. een referentielijst.

luchthavenluchtverkeer

ruimtelijke indeling

grenswaarden

vliegveiligheid

luchthavengebied

beperkingengebieden

geluid

externe veiligheid

obstakels

geluid

externe veiligheid

luchtkwaliteit
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VRAGEN
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