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Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport past niet bij Luchtvaartnota 
 

Ook is nog geen bruikbare milieu-informatie beschikbaar om concrete doelen 

voor de verdere ontwikkeling van de luchtvaart te onderbouwen. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. 

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie 

gevraagd om het rapport te beoordelen. 

 

De Luchtvaartnota 2020-2050 schetst de verhouding tussen de kwaliteit van de leefom-

geving en de ruimte voor de luchtvaart. Ze legt weliswaar een reductiedoel voor CO2 

vast, maar benoemt verder geen concrete doelen voor luchtkwaliteit, geluid of bescher-

ming van de natuur. Ze kondigt vooral vervolgbesluiten aan en onderzoek dat daarvoor 

nodig is. Voordat de minister besluit over de nota, zijn de gevolgen van mogelijke ont-

wikkelingen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

In het rapport zijn vier alternatieven voor het gebruik van de grote Nederlandse lucht-

havens geschetst. De uitersten zijn een alternatief zonder groei en een alternatief dat 

groei maximaal ondersteunt. Aan ieder alternatief zijn maatregelen gekoppeld, zoals de 

introductie van een nieuw criterium voor ernstige hinder of aanpassing van het banen-

stelsel op Schiphol. Nu de nota hierover niets vastlegt, is onduidelijk hoe het rapport 

heeft bijgedragen aan de nota. Bovendien is onduidelijk wat iedere maatregel inhoudt, 

waarom hij aan een alternatief is gekoppeld en in hoeverre hij de milieueffecten beïn-

vloedt.  

 

De Commissie concludeert dat het rapport niet aansluit bij de nota en dat bruikbare 

milieu-informatie om concrete doelen of maatregelen te onderbouwen, nog niet beschik-

baar is. 

 

Hoe nu verder? De doelen die de minister wil bereiken moeten concreet worden ge-

maakt. Zo moeten de nieuwe milieugrenzen worden gedefinieerd waaraan luchthavens 

worden gehouden. Daarvoor moet bijvoorbeeld worden onderzocht welke ontwikkeling 

nog mogelijk is zonder schade aan de natuur en in hoeverre de neveneffecten van de 

inzet van synthetische en biobrandstof vermijdbaar of aanvaardbaar zijn. De Commissie 

adviseert de minister om dit te onderzoeken voorafgaand aan nieuwe luchthavenbeslui-

ten. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud 

en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke 

deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd ge-

zag - in dit geval de minister van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het project. Zie ook www.commis-

siemer.nl. 
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