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Op 14 maart 2016 heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de rapporten gepresenteerd die de
plannen van de luchthaven voor een uitbreiding van het aantal vluchten onderbouwen. De
luchthaven wil gaan vliegen op circa 10 tot 15 nieuwe bestemmingen. De huidige geluidsruimte biedt
daar geen mogelijkheden voor. In het luchthavenbesluit, dat door de Staatssecretaris genomen
wordt, wil de luchthaven meer geluidsruimte krijgen. Hiermee wil de luchthaven het aantal vluchten
toe laten nemen met ruim 75% en ontstaat er meer ruimte voor vluchten met de politie- en
traumahelikopter. Volgens de RTHA dragen de uitbreidingsplannen bij aan een ‘nieuwe balans’ voor
de luchthaven.
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) constateert dat de uitbreidingsplannen een flinke
impact hebben op de leefomgeving door bijvoorbeeld een toename van de geluidsoverlast en
emissies. Deze externe effecten moeten zwaar meewegen in de besluitvorming over het
luchthavenbesluit. Om een zuivere discussie met alle belanghebbenden te kunnen voeren, is
complete informatie in een zo vroeg mogelijk stadium van groot belang. De NMZH heeft daarom een
quick scan uitgevoerd naar alle door RTHA gepubliceerde rapporten. Zo wordt duidelijk waar het
beeld van de effecten van mogelijke toekomstige ontwikkelingen van RTHA en de onderbouwing van
de verschillende alternatieven nog niet compleet zijn.
De NMZH wil met deze quick scan RTHA en de bij de besluitvorming betrokken overheden stimuleren
om de informatie die nu nog ontbreekt alsnog aan te leveren. Zo kunnen deze witte vlekken worden
opgevuld richting de verdere besluitvorming. De second opinions op het MER en de MKBA die het
Ministerie van I&M heeft aangekondigd bieden bijvoorbeeld mogelijkheden om de gesignaleerde
omissies op te pakken. Ook kan de luchthaven zelf haar eigen rapporten nog aanvullen. Voor de
(maatschappelijke) discussie over het luchthavenbesluit en een zorgvuldige besluitvorming is het
volgens de NMZH van belang dat alle 42 punten uit de quick scan van een reactie of een aanvulling
van informatie worden voorzien.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Kuijpers, s.kuijpers@milieufederatie.nl
070-3040114

