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Persbericht: Luchthavenbesluit vliegbasis Woensdrecht  

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor vliegbasis 

Woensdrecht de vergunde activiteiten en de ontwikkelingen die mogelijk worden 

gemaakt, goed te beschrijven. Het rapport moet daarnaast ingaan op de gevolgen 

voor de natuur en de omwonenden en op mogelijke maatregelen om die gevolgen 

in te perken. 

 

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 - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Voor de vliegbasis in Woensdrecht wordt een nieuw luchthavenbesluit opgesteld. Zowel 

militair luchtverkeer als recreatief en commercieel burgerluchtverkeer maken gebruik 

van de luchthaven. Er zal meer ruimte worden gecreëerd voor de commerciële lucht-

vaart en voor onderhoud en controle van vliegtuigen. Het luchthavenbesluit legt onder 

meer dit gebruik en een geluidszone vast. Ter onderbouwing van dat besluit wordt een 

milieueffectrapport opgesteld. 

 

De minister van Defensie heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport de vergunde activiteiten en de nieuwe ont-

wikkelingen goed te beschrijven. Het gaat daarbij niet alleen om het aantal vliegtuigbe-

wegingen, maar ook om ontwikkelingen op de grond, zoals de bouw en het gebruik van 

een testlocatie voor het nieuwe F35-jachtvliegtuig (JSF). Het gewijzigde gebruik van de 

vliegbasis zal leiden tot veranderingen in de effecten op de natuur en in de omvang en 

de verdeling van de hinder voor omwonenden. Het rapport moet belangrijke verande-

ringen niet alleen beschrijven of berekenen, maar ook duidelijk op kaart aangeven waar 

hinder toe- of afneemt en hoe deze zo veel mogelijk kan worden beperkt. 
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