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Geachte Provinciale Staten,  
 
Op 18 juni jl. heeft er een CRO – RTHA overleg plaats gevonden. De NMZH neemt als lid van de CRO 
RTHA deel aan dit overleg. 
 
Als vertegenwoordiger binnen de CRO vragen wij u aandacht voor het volgende.  
 
Monitoring gegevens DCMR 
Jaarlijks wordt de monitoring van de DCMR t.a.v. de impact van RTHA op de omgeving besproken tijdens 
de CRO vergadering, zo ook op de vergadering van 18 juni jl.  
 
Tijdens de behandeling van deze monitoring is door verschillende maatschappelijke CRO-leden aandacht 
gevraagd voor mogelijke nieuwbouw in de directe omgeving en binnen de geluidscontour van de 
luchthaven. Dit omdat sinds 2018 het aantal overlastmeldingen uit de omgeving met 81% is gegroeid.  
 
Aangezien er de komende jaren ingezet wordt op het realiseren van woningbouw, is het belangrijk om 
meer en beter rekening te houden met de gebieden in de directe invloedsfeer van de luchthaven wat 
betreft geluidsoverlast, om te voorkomen dat nog meer mensen in de toekomst overlast gaan 
ondervinden van de luchthaven. 
 
Tijdens de bespreking hebben de bestuurlijke CRO leden aangegeven dat de discussie rondom 
nieuwbouw geen thema is voor de CRO en dat deze afweging bij de gemeenten en provincie ligt. Dit 
betekent dat wij hier vanuit de CRO  niet verder bij betrokken gaan worden. Maar het wel heel 
belangrijk is dat dit mee afgewogen gaat worden bij toekomstige woningbouwlocatie in de 
onmiddellijke omgeving van de luchthaven en binnen de geluidscontour. 
 
Daarom doen wij  een dringend beroep op u om bij het vaststellen van toekomstige 
woningbouwlocaties in uw gemeente en provincie de effecten van mogelijke overlast van RTHA goed te 
betrekken in de besluitvorming.  
 
  



 

U kan hiermee voorkomen dat nog meer mensen in de nabije toekomst overlast ondervinden van de 
luchthaven. Er kan ten slotte binnen de huidige vastgestelde geluidsgrenzen niet overal gebouwd 
worden. Daarnaast zal er meer gedaan moeten worden om de gezondheid van de Nederlandse burger 
te verbeteren en te beschermen.  
 
Aangezien wij als lid van de CRO dit onderwerp niet meer mogen behandelen doen wij een dringend 
verzoek aan u om vanuit uw verantwoordelijk hier in het vervolg goed naar te kijken.  
Wij stellen het op prijs als u ons hierover wilt blijven informeren. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
 

 
 
Alex Ouwehand 
Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC. Raadsleden van de Gemeente Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Den Haag, Lansingerland, 
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Gouda, Albrandswaard, Capelle aan den IJsel, 
Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zoetermeer en Zuidplas 


