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35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS 

N  BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 maart 2020 

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft een erratum bij het «Advies 
Luchtvaartsector» gepubliceerd. Bijgevoegd stuur ik u dit erratum toe. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
C.J. Schouten 
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Link naar Luchtvaartadvies: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2020/01/14/advies-luchtvaartsector 

Erratum bij «Advies Luchtvaartsector», Adviescollege Stikstof-
problematiek (15 januari 2020) 

Het Adviescollege voert de volgende twee wijzigingen door in de tekst van 
het advies dat op 15 januari 2020 op de website van de rijksoverheid is 
gepubliceerd: 
– Op pagina 11 en 12 in het advies staan enkele getallen in de verkeerde 

eenheid. De waarden in mol N per hectare zijn omgerekend naar Kg N 
per hectare, maar in die omrekening is wat misgegaan. Waar in het 
rapport wordt gesproken van 0,37 Kg N, had moeten staan: 0,37 Kg 
NO2. Datzelfde geldt ook voor de andere waarden in kg N. 

– Op pagina 18 in het advies moet worden aangevuld dat na de 
schriftelijke inbreng van de Commissie m.e.r. in een telefoongesprek 
namens het Adviescollege is gevraagd om een nadere toelichting. 
Daar is uit naar voren gekomen dat de gevolgen van een toename van 
500.000 naar 540.000 vliegbewegingen op het herstelvermogen van de 
natuur beperkt zijn, maar dat deze conclusie niet zonder meer geldt 
voor de toename naar 540.000 vliegbewegingen, ten opzichte van het 
aantal vliegbewegingen in 2004. De schriftelijke inbreng van de 
Commissie m.e.r. heeft betrekking op de veranderingen sinds 2004 
(400.000 vliegbewegingen). De alinea in het rapport is mede gebaseerd 
op het daarna gevoerde telefoongesprek.
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