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› Inleiding

› LVB 1 verankering NNHS

› LVB 2 ontwikkeling van Schiphol

› Vervolgproces 
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› De lijn in de brief van 5 juli blijft de basis; het zo snel mogelijk
juridisch verankeren van het Nieuwe Normen- en
Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) om een einde te maken aan
de onzekerheid rondom het anticiperend handhaven door de ILT

› Op dit moment wordt door Schiphol het natuur- en
depositieonderzoek (de passende beoordeling) verder afgerond, 
wat geldt als onderbouwing voor het LVB 1. 

› Voor de uitwerking van deze passende beoordeling is het 
handhavingsbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV), op grond van de Wet natuurbescherming, 
over Schiphol nodig.

LVB 1 verankering NNHS (1)
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› Deze uitspraak (van LNV) is de basis voor een aanvraag voor de 
natuurvergunning. 

› Het MER kan definitief worden afgerond wanneer de passende 
beoordeling gereed is.

› Daarna wordt zo spoedig mogelijk het ontwerp-LVB1 in procedure 
gebracht. 

› De stikstofproblematiek is complex, daarom kan er nu nog geen 
exacte inschatting worden gemaakt wanneer het ontwerpbesluit 
LVB1 in procedure wordt gebracht.

LVB 1 verankering NNHS (2)
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› Het duurt – naar verwachting - nog enkele jaren voordat het aantal
vliegtuigbewegingen weer op het niveau van voor de coronacrisis
is. 

› IenW wil de komende periode wel gebruiken om een start te
maken met de voorbereiding van de toekomstige ontwikkeling van 
Schiphol. 

› Daarom zal opdracht worden gegeven voor het opstellen van een
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) om verschillende
mogelijkheden in beeld te brengen.

LVB 2 ontwikkeling van Schiphol (1)
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› Het ontwerp-LVB1 zal conform eerdere afspraken met het ORS 
tijdig besproken worden. 

› In het kader van voorbereiding van de toekomstige ontwikkeling
van Schiphol zullen ook diverse gesprekken worden gepland. 

› Met het secretaraat van het regioforum is afgesproken dat de leden 
een uitnodiging ontvangen voor een online bijeenkomst.  

Vervolgproces en betrekken ORS 
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