
Op weg naar de Luchtvaartnota (mijlpalen en proces)



Verkenningsfase  Verdiepingsfase Besluitvormingsfase

-Algemene luchtvaartkarakteristieken -Onderbouwing beleidspakketten -p.m. gerichte aanvullingen
-Kennisscan (o.b.v. literatuur) -‘Kennis aan tafel’ 
-Kennisleemtes -Kennisprogramma
-Factsheets -Ex ante evaluatie (PlanMER)

proces ‘Joint Fact Finding’ – Fase 1
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Totaalanalyse ‘Stand van het land’ door WesselinkVanZijst is in december 2018 gereed.

Op basis van:

a)Publieksonderzoek (Motivaction = afgerond)

b)Rapportage Focusgroepen (WesselinkVanZijst = afgerond)

c) Luchtvaartgesprekken (+/- 75 tafels verspreid over 9 locaties, loopt nog tot 9 november 2018) 

Aanpak analyse luchtvaartgesprekken:

1. Per gesprekstafel coderen opmerkingen op basis van hetzelfde analyseframe (issues per thema, 
belangen, kennisvragen en wensen t.a.v. participatieproces).

2. Per locatie  locatierapport 

3. Over de 9 locatierapporten heen  destilleren grootste gemene delers en relevante nuances en 
uitzonderingen. 

4. Opstellen eindrapportage luchtvaartgesprekken met bevindingen, conclusies en aanbevelingen (inclusief 
bijlagen: met kennisvragen en ideeën/oplossingen).

Inbreng van burgers en belanghebbenden –
O.a. Luchtvaartgesprekken



• Deelnemers zijn erg betrokken. Voorafgaand aan de gesprekken soms sceptisch en wantrouwend. Na afloop van de 

gesprekken voelt men zich gehoord. Ze bestempelen het gesprek als ‘zinvol’, ‘leerzaam’, ‘heel goed’. Mensen zijn 

benieuwd naar en hebben zorgen over het vervolg (‘hoe nu verder?’).

• Grote verschillen per locatie, balans in de deelnemersgroep tussen bewoners/andere belanghebbenden en 

experts/leken. Zorgen ten aanzien van:

• Balans tussen: economische meerwaarde – Welzijn/Gezondheid (Fijnstof/geluid) 

• Uitzonderingspositie luchtvaart m.b.t. Klimaatmaatregelen / verborgen kosten luchtvaart (vliegreis Barcelona 
goedkoper dan retourtje A’dam – Groningen) 

• Ruimte voor recreatieve luchtvaart / regionale bedrijvigheid/bereikbaarheid

• Ruimte voor recreatie en stilte 

• Expertise bij het ministerie/ betrouwbaarheid van het ministerie

• Wensen tav participatie: Meer transparantie (proces + beleid), meer dialoog en samenwerking i.p.v. consultatie, 

inhoudelijke terugkoppeling wat met inbreng gedaan wordt, betrouwbare informatie, joint fact finding, schone lei 

aanpak bij Herziening luchtruim.

• Veel kennisvragen o.a.: economische meerwaarde luchtvaart, gevolgen fijnstof, bijdrage Luchtvaart aan 

klimaatverandering.

Luchtvaartgesprekken
Tipje van de sluier en slechts gebaseerd op drie van de negen 

luchtvaartgesprekken (Groningen, Nijmegen, Zwolle)



Vorm: themakaarten Argumentenfabriek:
Hoofdkaart met kernvragen

Deelkaarten met analyse van kernvragen, 
quotes/issues 

Beleidsmatige analyse van:
- Uitkomst luchtvaartgesprekken in de landsdelen, 

focusgroepen, Motivaction onderzoek (onafhankelijk) 
- Thematische dilemma’s obv interviews 

thematrekkers team Luchtvaartnota

Vormen van de Bloemlezing


