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H DJZ/LUV /2005-1587 Advies Commissie MER en hoorzitting

Geachte heer, mevrouw,

U heeft tussen 22 mei en 3 juli 2001 bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing luchtvaartterrein Eelde
van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van 15 mei 2001 .
Op 2 mei 2005 heb ik u per brief (kenmerk HDJZ/LUV/2005-1144) geïnformeerd over de
terinzagelegging van de aanvullende informatie betreffende de aanwijzing van luchtvaartterrein
Eelde. Ik heb in de brief tevens aangegeven dat in een later stadium nog verdere informatie zou
volgen. Ook zou ik u informeren over het houden van een hoorzitting.

Op 1 juli jl. is het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage vastgesteld. Dit advies
wordt, samen met de volgende rapporten ter inzage gelegd:
• Inpassing Baanverlenging Groningen Airport Eelde;
• Onderzoek en verkenning Flora- en faunawet op de locatie van een baanverlenging op
luchthaven Eelde;
• Archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven op
Groningen Airport Eelde, gemeente Tynaarlo, Drenthe;
• Toelichting luchtkwaliteit; Baanverlening Groningen Airport Eelde (ADECS, 20 juni 2005).
Het advies van de Commissie milieueffectrapportage, de extra rapporten over de luchthaven
Groningen Airport Eelde en nogmaals de eerder verschenen aanvullende milieu-informatie worden
van woensdag 13 juli tot en met woensdag 7 september 2005 gedurende openingsuren ter inzage
gelegd op de volgende locaties:
•
•
•
•
•
•
•

de luchthavendienst van de luchthaven Groningen Airport Eelde (Airport Office aan de
Machlaan 14a in Eelde), ook 's avonds en in het weekend
de gemeentewinkel van Haren (Raadhuisplein 10 in Haren)
de receptie van het gemeentehuis van Tynaarlo (Kornoeljeplein 1 in Vries)
de hal van gebouw 't Clockhuys (Brinkhorst 3 in Haren)
de stafgroep communicatie van de provincie Drenthe (Westerbrink 1 in Assen
de bibliotheek van de provincie Groningen (St. Jansstraat 4 in Groningen)
de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (PIesmanweg 1 in Den Haag)
en van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijnstraat 8 in Den Haag)
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Hoorzitting (woensdag 7 september in het Mercure Hotel te Haren)
Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld zowel mondeling als schriftelijk te reageren op de
informatie zoals ter inzage gelegd. Gelet op de Algemene wet bestuursrecht wordt een hoorzitting
gehouden. In verband met de vakantieperiode is ervoor gekozen op woensdag 7 september de
hoorzitting te organiseren in het Mercure hotel in Haren aan de Emmalaan 33.
U wordt hierbij uitgenodigd deze hoorzitting bij te wonen. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Aanvang van de avond is om 19.30 uur. Tijdens deze avond kunt u mondeling uw reactie op de ter
inzage gelegde stukken geven. Deze hoorzitting maakt deel uit van de juridische procedure ter
voorbereiding van het nieuwe besluit (beslissing op bezwaar).lk verzoek u schriftelijk aan te geven
of u de hoorzitting wenst bij te wonen. U kunt zich ook per e-mail aanmelden voor de hoorzitting
(claire.hoogduin@minvenw.nl).

De hoorzitting zal worden geleid door een commissie bestaande uit een voorzitter en twee leden. Er
is tevens een secretaris aanwezig die een verslag zal maken. Tijdens de hoorzitting kunnen ook
eventuele andere belanghebbenden gehoord worden.

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een deskundige of zich door een gemachtigde
laten vertegenwoordigen. In het laatste geval dient uw vertegenwoordiger in het bezit te zijn van een
door u af te geven machtiging. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunt u nadere stukken indienen.

De mondelinge en schriftelijke reacties zullen worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe
besluit. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, tel. 0703518742 of per e-mail aan claire.hoogduin@minvenw.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE SECTOR LUCHTVAART

mr. P.H.J. Smeets MRA

Hoofddirectie Juridische Zaken

Telefoon 070 351 8742

Sector Luchtvaart
Postbus 20906, 2500 EX Den Haag
Bezoekadres Koningskade 4 Den Haag

Fax 070 351 85 50
Internet http://www.hdjz.venwnet.minvenw.nl
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