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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2890. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, tel. 030-234 76 66 of 06-55794773. 

Persbericht: Rotterdam The Hague Airport (RTHA) 
 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 
RTHA uitgebracht 
 
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport goed te laten zien 
hoe de milieueffecten, en dan vooral de geluidhinder en slaapverstoring, zich ont-
wikkelen als de luchthaven groeit. 
  
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 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het plan 
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil meer ruimte voor commerciële luchtvaart en 
voor bijvoorbeeld trauma- en politiehelikopters. Deze aanpassing moet worden vastge-
legd in een luchthavenbesluit. In dat besluit zijn naast het gebruik van de luchthaven 
ook de geluidszone en beperkingen aan het grondgebruik in de omgeving van de lucht-
haven vastgelegd. 
 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie om advies ge-
vraagd over de inhoud van het milieueffectrapport. 
 
Het advies 
De Commissie vindt het belangrijk dat de gewenste groei goed wordt onderbouwd. Het 
milieueffectrapport moet laten zien hoe de milieueffecten, en dan vooral de geluidbe-
lasting, geluidhinder en slaapverstoring, zich ontwikkelen als de luchthaven groeit. Ook 
is het belangrijk dat effecten van ontwikkelingen in de omgeving van het luchthaven, 
zoals de aanleg van de snelweg A13-A16, worden meegeteld bij het schetsen van het 
eindbeeld.  
 
Insprekers uitten hun zorg over het afwijken van vliegtuigen van voorgeschreven routes 
en over de eventuele toename daarvan bij verdere groei van RTHA en Schiphol. Het is 
dan ook belangrijk dat de kans op afwijken en gevolgen ervan goed worden beschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


