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Schematische routekaart

September Oktober November December Januari Februari

2021 2022



Participant X
Thema hinderbeperking: 1. Optie A – 1e keus2. Optie B - neutraal3. Optie C – NO-GO

Thema toegevoegde waarde voor gebruikers:1. Optie A – neutraal, mits2. Optie B – NO-GO, mits3. Optie C – 1e keus, mits

Thema X:
1. Etc.
2. Etc.

“We zouden de 
extensie regeling 

kunnen aanpassen”

“Vliegtuigen 
kunnen eerder en 
vaker in glijvlucht 

naderen”

“Kunnen we 
iets doen met 

isolatie?”

“Sluiten van 
de nacht zou 
hinder flink  
beperken”

“Ik zou graag 
meer specifieke 
momenten van  
aaneengesloten 

rust hebben”

“VB: We zouden de 
extensie regeling 

kunnen aanpassen”

“Wat betekent dat 
voor het aantal 

vluchten overdag?”
“Het liefst 

eerder stoppen 
met vliegen en 
later beginnen”

“Concentreren van 
het aantal vluchten 
tussen 9u en 20u”

“Geen commerciële vluchten tussen 
23u en 7u, waarbij de extra 

ontstane ruimte niet netto wordt 
doorgezet naar de rest van de dag. 

Concentratie van het aantal 
vluchten in de periode 9u – 17u. 

Betekent meer vliegtuigen overdag, 
maar langere aaneengesloten 

periodes van rust.”

Etc.
Etc.

Opties bedenken

Achter de schermen meedenken over 
opties en via bilaterale overleggen verrijken 

opties, mits daar behoefte aan is. 
Alleen centrale werkgroepleden kunnen actief 

opties aanpassen via brainstormsessies.

Brainstorm sessies

September

Uitgewerkte opties Overzicht mogelijke oplossings- 
richtingen voor Voorkeursscenario

FORMAT 
v0.0

Pakketonderhandeling

CONCEPT
v1.0

Brainstorm sessies
Voorbeeldopties hieronder om hinder te beperken

Oktober November December Januari Februari

Afsluiting brainstorms, updaten en 
invullen FORMAT pakketonderhandeling

6 september t/m
27 september

4 oktober t/m
22 oktober

24 februari1e week december 7, 10 en 14 februari

DEFINITIEF CONCEPT 
Voorkeursscenario

DEFINITIEF 
CONCEPT

v3.0

Dialoog en opstellen
DEFINITIEF CONCEPT Voorkeursscenario

Inventariseren gewenste aanpassingen
en bedenken oplossingen

Formuleren DEFINITIEF Voorkeursscenario

Nemen deel aan dialoog en houden 
contact met achterban

Eventueel achter de schermen meedenken 
via leden Centrale Werkgroep 

Optioneel

Coördineert eventuele externe 
onderzoeken en is penvoerder

DEFINITIEF Voorkeursscenario akkoord 
en procesafspraken woordvoeringslijn

DEFINITIEVE
VERSIE

Afronden 
DEFINITIEF Voorkeursscenario

Gezamenlijk afronden definitief
Voorkeursscenario

(Proces)Afspraken maken over 
woordvoeringslijn

Gezamenlijk met leden Centrale
Werkgroep en Klankbordgroep

t/m 31 januari

Participanten goed voorbereid 
op dialoogfase november

CONCEPT
v2.0

Bespreken en opstellen 
CONCEPT Voorkeursscenario

CONCEPT 
Voorkeursscenario

Bespreking 
CONCEPT Voorkeursscenario

Interne afstemming en afstemming 
leden Klankbordgroep ter voorbereiding 

op plenaire bespreking

Zoeken actief leden Centrale Werkgroep 
op om af te stemmen

Interne bespreking eerste Voorkeursscenario Inventariseren gewenste aanpassingen
en bedenken oplossingen

Formuleren CONCEPT Voorkeursscenario

Nemen deel aan dialoog en houden 
contact met achterban

Eventueel achter de schermen meedenken 
via leden Centrale Werkgroep 

Optioneel

Coördineert eventuele externe 
onderzoeken en is penvoerder

Afstemmen met achterban inclusief 
leden van Klankbordgroep

Zoeken actief leden Centrale Werkgroep op 
om af te stemmen; Output per lid is in eerste 
instantie alleen zichtbaar voor Projectteam

Maakt samenvatting (eerste richting 
Voorkeursscenario) en laat indien nodig 

extern bepaalde opties doorrekenen

Per lid van de Centrale Werkgroep ingevuld format

22 oktober t/m
1 november

Afsluiting brainstorms

Tussentijdse update Waardecreatie

Informeren bestuurders 
en management

Intern afgestemd mandaat ten behoeve 
van afronding Voorkeursscenario

Interne bespreking 
CONCEPT Voorkeursscenario

Bestuurders en managers 
participanten geïnformeerd ten 
behoeve van interne bespreking

Delen concept met interne organisatie 
en achterban

Delen concept met interne organisatie.

Donderdag 16 december is een 
informatiesessie voor bestuurders 

 en managers t.b.v. de eigen interne 
 afstemming in januari.

Interne bespreking Voorkeursscenario 
(bijvoorbeeld behandeling in gemeenteraad of  

in MT) en afstemming met leden van Klankbord-
groep ter voorbereiding op dialoog februari

Beschikbaar om toelichting te geven op 
document en proces in achterban besprekingen 
en coördineert eventuele externe onderzoeken

Interne bespreking Voorkeursscenario 
(bijvoorbeeld behandeling in gemeenteraad 

of in MT ) en afstemming met leden van Centrale 
Werkgroep ter voorbereiding op dialoog februari

15, 18, 23 en 29 november

 Uiterlijk 18 februari

Thema hinderbeperking: 

1. Optie A
2. Optie B
3. Optie C

Thema toegevoegde waarde 

voor gebruikers:

1. Optie A
2. Optie B
3. Optie C

Thema X:
1. Etc.
2. Etc.

Schematische routekaart

Opties uitdiepen in 2 sessies

Externe OndersteuningProjectteamKlankbordgroepCentrale Werkgroep Resultaat Voorkeursscenario Kalendermaand

 Uiterlijk 9 december Uiterlijk 5 november

2021 2022


