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Persbericht: Luchthaven Volkel 

 
 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het milieueffectrapport voor 

de militaire luchthaven Volkel beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele pun-

ten aan te vullen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Defensie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Voor de militaire luchthaven Volkel wordt een luchthavenbesluit opgesteld. Dat besluit 

legt onder meer het gebruik van de luchthaven en een geluidszone vast. Ter onderbou-

wing van het besluit is een milieueffectrapport opgesteld dat de milieuruimte beschrijft 

die de luchtmachtbasis nodig heeft. 

 

De minister van Defensie heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toet-

sen. 

 

Het advies 

De Commissie constateert dat het rapport vooral is opgesteld om duidelijk te maken of 

de luchthavenactiviteiten de bouwplannen van de omliggende gemeenten in de weg 

staan. Op twee punten mist de Commissie nog belangrijke informatie. Het gebied waar-

binnen de geluidhinder nu is onderzocht, is te klein. Een belangrijk deel van de mensen 

die ernstige hinder ervaren, woont naar verwachting namelijk buiten het onderzochte 

gebied. Wordt een groter gebied in de analyse betrokken, dan kan dat leiden tot een 

andere beoordeling van mogelijke vliegroutes of van de te realiseren bouwplannen. Ook 

ontbreekt er nog informatie over externe veiligheid.  

 

De Commissie adviseert de minister van Defensie om het milieueffectrapport op deze 

punten te laten aanvullen voor zij een besluit neemt.  
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