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VLIEGEN MET INSPRAAK?  
 
ONDERZOEK VAN HET  BURGERPANEL ROTTERDAM NAAR  DE WIJZE WAAROP DE BURGER IS 
BETROKKEN BIJ HET BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE AANVRAAG VOOR UITBREIDING VAN HET 
AANTAL VLUCHTEN VAN  ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT.   
 
mei 2017  
 
AANLEIDING 
Door de gewijzigde regelgeving van de luchtvaartwet is voor Rotterdam The Hague Airport  (RTHA) 
een nieuw luchthavenbesluit noodzakelijk. Daarvoor zal de luchthaven, conform de vereisten in de 
wettelijke procedure van de Wet Luchtvaart, een ‘aanvraag voor een luchthavenbesluit RTHA’ bij het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu moeten indienen.  RTHA wil dit moment ook gebruiken om 
haar groeiambities mogelijk te maken in een aanvraag luchthavenbesluit ‘wegens gewijzigd gebruik’.  
Daarom is het belangrijk dat de burger tijdig voldoende en volledige informatie krijgt over de 
gewenste toename van het aantal vluchten vanaf het vliegveld en over de consequenties daarvan 
voor geluidsoverlast, luchtvervuiling en aantasting van het milieu.  
 
Vanwege deze feiten en de consequenties van een mogelijke toename van het aantal vluchten moet 
voldoende gelegenheid tot inspraak worden geboden aan de burger. Om die reden heeft het 
Burgerpanel besloten een onderzoek te doen naar de voorlichting en inspraakprocedures voor de 
burger bij de uitbreidingsplannen van RTHA. 
  
AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK 
De regio rondom RTHA omvat een gebied dat zich uitstrekt tot buiten de grenzen van de stad 
Rotterdam maar anderzijds slechts een deel van stad bestrijkt. Het Burgerpanel volgt daarom voor 
dit onderzoek de afbakening van de regio RTHA zoals die blijkt uit de samenstelling van de 
‘Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport’ (CRO- RTHA) en de ‘Bestuurlijke Regiegroep 
Rotterdam The Hague Airport’. (BRR). 
 
Dit onderzoek van het Burgerpanel omvat de periode tussen eind januari 2016 toen RTHA zijn 
groeiambities bekend heeft gemaakt en het verschijnen van de resultaten van het 
draagvlakonderzoek van ‘de verkenner’, de heer Joost Schrijnen, in zijn ‘Advies over draagvlak 
Rotterdam The Hague Airport’ op 24 februari 2017.  
 
AANDACHTSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK 
In de analyse van het proces, vanaf de bekendmaking van de groeiambitie van RTHA  tot het ‘Advies 
over draagvlak Luchtvaartbesluit Rotterdam The Hague Airport’ van de verkenner, staat centraal de 
informatieverstrekking en de vraagstelling aan de burgers/ omwonenden over de beoogde 
uitbreiding van RTHA, wat zij daaruit hebben begrepen en de conclusies uit de antwoorden van de 
burgers op de gestelde vragen daarover.  
 
De vraag die de verkenner voor zijn draagvlakonderzoek aan de burgers heeft gesteld is  ’of het 
aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten?’.  
De formulering van de vraag voor het draagvlakonderzoek door de verkenner vindt men terug in de 
brief van 21 juli 2016 van de Staatssecretaris van I&M waarin zij aangeeft ‘zeer te hechten aan  
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regionaal bestuurlijk draagvlak wanneer de luchthaven een aanvraag doet voor een 
luchthavenbesluit waarbij sprake is van gewijzigd gebruik’. Eerder heeft de Staatssecretaris in haar 
brief van 26 april 2013 gesteld: ‘Ik vind het van belang dat de behoeftestelling en de urgentie voor 
een eventuele groei ook vanuit de regio komt en dat hier ook op regionaal bestuurlijk niveau 
draagvlak voor is’.  
 
Het Burgerpanel heeft onderzocht wat de antwoorden van de burgers op het draagvlakonderzoek 
zijn en op welke wijze de verkenner de in meerderheid uitgesproken mening in zijn advies heeft 
verwerkt. Daarnaast is onderzocht wat is gevraagd in de enquêtes die in de regio bij de burgers van 
Rotterdam zijn uitgezet en wat het resultaat daarvan is.  
 
De onderliggende vraag hierbij is tenslotte: op welke wijze heeft de gemeente Rotterdam 
bijgedragen aan de informatieverstrekking en het onderzoek naar de mening van de Burger?  
 
ONDERZOEKSVRAGEN 
- Is de burger tijdig en voldoende geïnformeerd over de door RTHA gewenste uitbreiding van het 
aantal vluchten middels een aanvraag luchthavenbesluit en over de consequenties van de beoogde 
uitbreiding? Zo ja, hoe en door wie?  
 
- Welke mogelijkheden zijn aan de burger geboden om zich – met een op goede informatie gevormd 
oordeel – uit te spreken over de beoogde uitbreiding in de vorm van groei van het – commercieel - 
vliegverkeer?   
 
- Is de mening of het oordeel van de burger serieus genomen?  
 
- Welke mogelijkheden is de burger geboden om invloed uit te oefenen op het besluit? 
 
- Op welke wijze heeft de gemeente Rotterdam bijgedragen aan de informatieverstrekking en het 
onderzoek naar de mening van de burgers?   
 
De vraag op welke wijze de mening van de burger invloed heeft gehad op de advisering en 
besluitvorming door de gemeente Rotterdam laat zich pas beantwoorden als het advies van de 
Gemeente aan de BRR en het gezamenlijke standpunt van de Provincie Zuid-Holland, en de 
gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland openbaar is gemaakt. 
 
PLAN VAN AANPAK  
Desktoponderzoek 
Peilen van meningen 
Zie details in de bijlage 
 
DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN DE ANALYSE   
In de wet- en regelgeving aangaande een Luchtvaartbesluit is in verschillende fasen van het 
besluitvormingsproces ruimschoots gelegenheid aan de burgers geboden om zich uit te spreken over 
een aanvraag, een advies en het voorgenomen besluit in het geval een luchthaven het gebruik ervan 
wil wijzigen door bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal vluchten. In de regel kan de burger zijn 
mening uitspreken door het indienen van zienswijzen.  
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Daarnaast is in het geval van RTHA op uitdrukkelijk verzoek van de Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu gevraagd om in het kader van het ‘draagvlaktraject’ een onderzoek te laten verrichten door 
een onafhankelijke verkenner “om te toetsen of het aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er 
draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten” (Brief IENM/BSK-2016/152934). 
De verkenner, de heer Joost Schrijnen, is hiertoe benoemd door de Bestuurlijke Regiegroep 
Rotterdam The Hague Airport (BRR). De BRR is samengesteld uit bestuurders van de provincie Zuid-
Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. De verkenner heeft de burgers 
middels de media gevraagd hem rechtstreeks te benaderen met vragen en hem antwoord te geven 
op de vraag of het aantal vluchten van RTHA gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding 
van het aantal vluchten. Het rapport van de verkenner ‘Advies over draagvlak luchthavenbesluit 
Rotterdam The Hague Airport’ verscheen op 24 februari 2017. 
 
Verder hebben de gebiedscommissies Hillegersberg- Schiebroek en Overschie in het najaar 2016 
onder hun bewoners een enquête laten uitvoeren met de vraag hoe zij staan tegenover de huidige 
situatie van het vliegveld en een eventuele uitbreiding van het aantal vluchten in de toekomst 
Het aantal respondenten werd representatief bevonden. De resultaten van deze enquêtes werden in 
januari 2017 bekend gemaakt. 
 
In opdracht van VNO NCW West heeft MeMo-2 een ‘insightscan’ uitgevoerd naar ‘het sentiment’ 
onder omwonenden en ondernemers van Rotterdam, Delft, Den Haag en omstreken.  Uit de regio’s 
Hillegersberg- Schiebroek, Overschie, Schiedam en Lansingerland waren 130 respondenten. Dit 
aantal is niet representatief bevonden.  
 
De ‘Omnibusenquête 2015’ van de Stad Rotterdam vraagt alleen naar de waardering van de 
aanwezigheid van de luchthaven en het gebruik ervan door de respondenten. De Omnibusenquête is 
in 2015 uitgezet en de vragen hebben geen betrekking op de uitbreidingsplannen RTHA. Het 
Burgerpanel heeft gezien dat de meerderheid van de respondenten positief staat tegen de situatie 
zoals die bestond medio 2015- dus voordat de uitbreidingsplannen RTHA openbaar zijn gemaakt-  
maar acht deze enquête minder relevant voor zijn onderzoek.      
 
RTHA, de verkenner en de beide gebiedscommissies hebben in november 2016 ínformatie- en 
inloopbijeenkomsten georganiseerd waar enerzijds door verschillende partijen (voor- en 
tegenstanders van de voorgenomen uitbreidingsplannen van RTHA) informatie werd verschaft en 
anderzijds de burgers vragen konden stellen en hun mening konden geven over de beoogde 
uitbreiding. 
 
 
DE CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK 
 
IS DE BURGER TIJDIG EN VOLDOENDE GEÏNFORMEERD?  
Er is aan de burgers van Rotterdam (en de overige naastliggende gemeenten) ruimschoots de 
gelegenheid geboden zich te laten informeren over de beoogde uitbreiding van RTHA. 
 
Hoewel de luchthaven volgens de wet zelf verantwoordelijk is om het draagvlak te onderzoeken en 
te creëren voor zijn plannen, is het Burgerpanel van oordeel dat RTHA zich daarvoor (te) weinig heeft 
ingespannen. Het openbaar maken van de – moeilijk leesbare- rapporten en verder alleen de  
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voordelen van de beoogde uitbreiding te propageren wordt door het Burgerpanel als te eenzijdig en 
te mager gekwalificeerd.  
 
Het bestuur van de regio heeft daarentegen, weliswaar op uitdrukkelijk verzoek van de 
Staatssecretaris I&M  als de BRR, een draagvlakonderzoek laten verrichten onder de bewoners door 
‘de verkenner’,  de heer Joost Schrijnen. Daaraan voorafgaande heeft de heer Schrijnen een 
inloopavond georganiseerd en de aankondiging van zijn draagvlakonderzoek breed uitgezet via de 
lokale media.  De gebiedscommissies Hillegersberg- Schiebroek hebben het gat verder  gedicht door 
de door hen georganiseerde inloopavonden en de  uitgezette enquêtes.  Er was grote belangstelling 
voor de inloopavonden en het respons van beide enquêtes is door de onderzoekbureaus statistisch 
representatief bevonden.  De gebiedscommissies Hillegersberg- Schiebroek en Overschie verdienen 
een compliment want zij hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de 
informatieverstrekking en het onderzoek naar de mening van hun bewoners middels hun enquêtes in 
november 2016. 
 
De bijdrage van de gemeente Rotterdam bestond tot nu toe uit de benoeming door de BRR van de 
onafhankelijke verkenner voor het draagvlakonderzoek in juli 2016.  
 
Uit het voorgaande volgt tevens de conclusie van het Burgerpanel op de tweede onderzoeksvraag 
dat aan de burger voldoende gelegenheid is geboden om zich uit te kunnen spreken over zijn 
oordeel over de bestaande situatie en over de (beoogde) uitbreiding van het aantal vluchten van 
RTHA, met name dankzij het draagvlakonderzoek van de verkenner en de enquêtes van de 
gebiedscommissies.    
 
IS DE BURGER GEHOORD?  
De resultaten van het draagvlakonderzoek van de verkenner en uit de enquêtes van de 
gebiedscommissies Hillegersberg-Schiebroek en Overschie zijn gelijkluidend:  
  
In de regio/ omgeving van RTHA is geen draagvlak voor de groeiwensen van RTHA zoals beschreven 
in zijn rapporten (conclusie verkenner).  Er is  bij de ondervraagde burger geen draagvlak voor 
uitbreiding van het aantal vluchten van RTHA  in de zin van toename of groei van het aantal 
vliegtuigen dat gebruik maakt van RTHA (enquêtes gebiedscommissies).   
 
De verkenner constateert op blz. 3 en blz. 22 van zijn advies:  
‘Tijdens mijn verkenning heb ik vastgesteld dat het ontbreekt aan draagvlak voor forse groei van de 
luchthaven, terwijl er wel begrip is voor het gegeven dat de luchthaven er nu eenmaal ligt en aan 
regionale functies tegemoetkomt’. 
Uit de enquêtes van de gebiedscommissies HiS en Overschie blijkt dat een grote meerderheid van de 
respondenten de huidige situatie en de maatschappelijke functies (trauma- en politiehelikopters) van 
de luchthaven onder voorwaarden wil dulden en dat een meerderheid tegen uitbreiding is van het 
aantal vluchten.  
 
Het Burgerpanel concludeert hieruit dat de burger is gehoord.  
 
De reacties van de ondervraagde burgers vindt men in een bijlage van de rapportage van de 
verkenner.  
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IS DE MENING  VAN DE BURGERS, ZOALS DEZE BLIJKEN UIT DE ANTWOORDEN AAN DE 
VERKENNER EN UIT DE ENQUÊTES VAN DE GEBIEDSCOMMISSIES, SERIEUS GENOMEN?     
Niettegenstaande zijn bevindingen dat er geen draagvlak is voor een uitbreiding van het aantal 
vluchten van RTHA heeft de verkenner ‘als slot van de consultatiefase’ een advies aan de BRR 
opgesteld ‘ten behoeve van de politieke besluitvorming’ (blz. 2).  
 
Op blz. 3 formuleert hij dit als volgt:   
‘De kern van mijn advies is dat ik draagvlak zie voor het versterken van het zakelijk profiel van de 
luchthaven binnen de huidige vergunde gebruiksruimte: waarbij het voorstel is de Helikopter- 
vluchten te laten vervallen en daarvoor in de plaats meer zakelijke vluchten te laten plaatsvinden.’ 
 
In het vervolg van zijn rapportage werkt de verkenner zijn voorstel uit en adviseert het aantal 
vliegbewegingen (= aantal vluchten)  uit te breiden door ‘optimalisatie binnen de vergunde ruimte’  
(blz. 22).  
 
De burgers zien echter liever dat er minder vluchten komen, en dat de ruimte die eventueel vrij 
zou komen bij het weghalen van de Heli-vluchten, niet wordt ingevuld. 
Het Burgerpanel vindt dat het advies van de verkenner niet geheel overeenkomt met de meningen 
van de burgers. 
 
EINDOORDEEL VAN HET BURGERPANEL ROTTERDAM 
De Burger is voldoende betrokken bij het besluitvormingsproces van de aanvraag voor uitbreiding 
van het aantal vluchten van Rotterdam-The Hague Airport. Het Burgerpanel heeft er vertrouwen in 
dat het College van B&W de mening en het oordeel van de burgers, zoals deze blijken uit het 
draagvlakonderzoek van de verkenner en de enquêtes van de gebiedscommissies, serieus neemt en 
in een zorgvuldige belangenafweging mee laat wegen. De inspraakmogelijkheden waren 
voldoende en bij deze nog een compliment aan de Gebiedscommissies Hillegersberg-Schiebroek en 
Overschie. 
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VANAF HIER VOLGEN DE BIJLAGEN: 
 
Bijlage:  ADDENDUM 
 
= WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES VAN HET VOORSTEL VAN DE  
    VERKENNER?  
 
Wat het advies zelf betreft ,wil het Burgerpanel het volgende opmerken:   
Het ‘versterken van het zakelijk luchtverkeer’ van de luchthaven betekent niet dat een eventueel toegekende 
uitbreiding als vanzelf wordt ingenomen door uitsluitend of overwegend zakelijk vliegverkeer.  RTHA kan daar 
namelijk geen invloed op uitoefenen. Een toegekende uitbreiding zal dan net zo goed en mogelijk zelfs eerder 
worden ingevuld door luchtvaartmaatschappijen die commerciële en vakantievluchten aanbieden. RTHA kan 
geen maatregelen nemen om deze te weigeren ten gunste van zakelijk vliegverkeer.  
 
Het voorstel om het helikopterverkeer uit te plaatsen en de daardoor binnen de gebruiksruimte vrijgevallen 
geluidsruimte te benutten voor uitbreiding van het overige – commerciële – vliegverkeer gaat blijkens de 
antwoorden van het draagvlakonderzoek en de enquêtes voorbij aan de uitspraak van de  omwonenden dat zij 
de overlast van politie- en traumahelikopters tolereren en aanvaarden vanwege de nood en de noodzaak deze 
te moeten inzetten om de veiligheid te bewaken en hulp te bieden. Een uitbreiding van het aantal commerciële 
vluchten daarentegen wordt zowel volgens de reactie van de burgers in het draagvlakonderzoek van de 
verkenner  als in de enquêtes van de gebiedscommissies niet getolereerd en niet aanvaard.     
 
Een vermindering van de ongeveer 900- 1000 helikoptervliegbewegingen  houdt in een ‘uitruil’ voor een 
toename van 6000 – 8000 commerciële vliegbewegingen ‘binnen de huidige vergunde gebruiksruimte.’. 
Mogelijk blijft met deze uitruil het niveau van de geluidsoverlast gemiddeld gelijk – dus binnen de huidige 
‘vergunde gebruiksruimte’ -   maar het aantal keren dat de geluidsoverlast wordt veroorzaakt neemt wel met 
het aantal van 5000-7000 toe en daarmee ook de toename van de luchtvervuiling (fijnstof en ultrafijnstof), van 
de aantasting van het milieu (CO2) en van de leefbaarheid van de 80.000 – 100.000 omwonenden van RTHA.   
 
Bovendien wordt in de “uitruil” veronachtzaamd dat waar de helikopters dan ook zullen worden verplaatst, zij 
over bewoond gebied zullen moeten vliegen om de noodbestemmingen te kunnen bereiken en daardoor 
alsnog voor overlast zorgen van de bewoners van Rotterdam. Houdt men hier rekening mee dan levert de door 
de verkenner voorgestelde ‘uitruil binnen de huidige gebruiksruimte’  meer overlast op voor de bewoners dan 
de huidige situatie.   
            
De Verkenner biedt dus een schijnoplossing:  Hoewel het voorgestelde uitplaatsen van de traumaheli formeel 
geluidsruimte vrijmaakt voor meer zakelijk verkeer zal dit in de praktijk vooral worden ingezet voor lijn- en 
vakantievluchten. En dus een sterke toename van de hinder. Ter illustratie:  in 2015 heeft de inzet van de 
traumaheli vanaf  RTHA (Eurocopter 135) geleid tot 153 klachten. De Boeiing 737 (meest ingezette toestel voor 
lijn- en vakantievluchten) leidt tot 3555 klachten.  
 
Vanwege de door de verkenner in zijn voorstel  gebruikte discrepantie tussen de normering enerzijds: ‘de 
vergunde gebruiksruimte’,  en de vraagstelling: ‘ is er draagvlak voor uitbreiding van  het aantal – commerciële- 
vluchten?’ anderzijds,  wordt een extra antwoord gegenereerd. Namelijk dat burger ook geen toename van de 
hinder door de grote luchtvaart wil. 
 
  - Tenslotte concludeert het Burgerpanel dat het advies van de verkenner en de uitvoering daarvan niet 
voldoet aan de voorwaarde die de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft gesteld aan de 
goedkeuring van een aanvraag voor een Luchthavenbesluit RTHA. 
‘De Staatssecretaris van I&M heeft aangegeven zeer te hechten aan regionaal bestuurlijk draagvlak wanneer de 
luchthaven een aanvraag voor een luchthavenbesluit doet waarbij sprake is van gewijzigd gebruik.  In het kader 
van het draagvlaktraject hebben de provincie en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland de heer 
Joost Schrijnen benoemd tot onafhankelijk verkenner om te toetsen  of het aantal vluchten gelijk moet blijven of 
dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten” (Brief:  I&M /BSK-2016/ 159234 van 21 juli 2016). 
 
- Dat draagvlak is er niet.  
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Daarentegen blijkt uit de antwoorden van de burger dat er wel draagvlak is voor twee, bij de aanvraag voor een 
nieuw luchthavenbesluit niet onderzochte, alternatieven. 
1: Het echte nulalternatief; de geluidszone inperken tot het huidige gebruik (de zogenaamde papieren 
sanering). 
2: Sanering; uitplaatsen van de helikopters en verder inperken van de “vergunde geluidsruimte’ ten gunste van 
de omwonenden.  
 
HET BURGERPANEL ROTTERDAM 
 
 
 
VINDPLAATSEN  EN  BIJLAGEN (de bijlagen bij dit rapport worden gepubliceerd op www.burgerpanelrotterdam.nl)  
Bijlage   Aanpak onderzoek 
Desk-top onderzoek: 
   Vooronderzoek:  

- Lezen brieven van Staatssecretaris I&M van 26 april 2013 en van 21 juli  
  2016 waarin draagvlak in de regio als voorwaarde is gesteld voor  
  goedkeuring aanvraag luchthavenbesluit RTHA/ uitbreiding van het  
  aantal vluchten RTHA.  
 
- Lezen rapporten RTHA: ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’, (april  
  2014), MKBA (Ecorys, september 2015), ‘ Economische Onder-    
  bouwing Groeiambitie RTHA jan. 2016) en MER (feb. 2016). 
- Lezen ‘Second Opinion op Ecorys’ Maatschappelijke kosten-  
  batenanalyse ontwikkeling RTHA’ van TU Delft. (juli 2016).  

 - Lezen Rapporten Commissie MER: ‘Advies over reikwijdte MER’ (juni  
             2014) en ‘Oordeel over MER RTHA’ (juli 2016). 

- Krant- en persberichten, Internet,  Opinies van partijen: RTHA,    
  VNO/NCW West, bewonersorganisaties, Natuur- en Milieu-organisaties,  
  GGD. 
- ‘Collage van de reacties van de vereniging Bewoners tegen  
   Vliegtuigoverlast RTHA op de recente rapporten van RTHA ivm de  
   voorgenomen uitbreidingsplannen RTHA’ (4 mei 2016).    
- Vragen van Kamerleden en Leden Provinciale Staten ZH en de     
  antwoorden daarop van Staatssecretaris I&M en GS ZH, (2016 en 2017).  

 - Zoeken naar stakeholders: via internet en eigen netwerk 
 
     Feitenonderzoek; mening en oordeel Burgers van Rotterdam 

-Vragenlijsten en resultaten van enquêtes over status quo en  uitbreidings-     
  plannen RTHA opvragen:  

=  Draagvlakonderzoek en advies van de verkenner, de heer    
    Joost Schrijnen: ‘Advies over draagvlak Luchthavenbesluit   
    Rotterdam The Hague Airport’ van 24 februari 2017.  
 = Enquête onder bewoners Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge  
    door Gebiedsommissie Hillegersberg- Schiebroek (november-  
    december 2016) 
 = Enquête onder bewoners Overschie door Gebiedscommissie  
    Overschie (november- december 2016) 
 = Enquête  uitgevoerd door MeMo2 in opdracht van VNO-NCW-  
    West (september 2016). 
 = Enquête door Centrum voor Statistiek en Onderzoek (CSO)  
    Gemeente Rotterdam: onderdeel over status quo RTHA.    
    (Omnibusenquête 2015) 
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 = Resultaat  Petities voor en tegen volgen en uitslag opvragen      
    (internet) 
 

   Feitenonderzoek: onderzoekrapporten en artikelen over effecten  
  (vlieg)verkeer: geluid, (ultra)fijnstof, CO, stikstofdioxiden 
  =  Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport (CRO-RTHA)  
      Notulen van vergaderingen  

=  Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR): brief over   
     draagvlakonderzoek   
=  Milieudienst Rijnmond ( DCMR): Jaar- en kwartaalrapporten  
    binnengekomen klachten overlast vliegbewegingen   

  =  RIVM: “Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond  
    Schiphol” (2015-0110) 
= The Lancet: samenvattend artikel over dementie door  
    luchtvervuiling veroorzaakt door (weg)verkeer (20-02-2017). 
= Milieudefensie: Informatieblad “Luchtvervuiling en de gevolgen  
   voor onze gezondheid”.  
= Diverse artikelen over geluidsoverlast en uitstoot CO2 door  
   luchtvaart. 
= Publicaties van GGD Rotterdam-Rijnmond over gezondheids-  
   effecten uitstoot (vlieg)verkeer  

 
* Peilen van meningen:  

= Schriftelijke vragen aan bewonersorganisaties “InHillegersberg”   
   en “Bewoners tegen Vliegtuigoverlast” (BTV) over de   
   informatieverstrekking aan de burger over uitbreiding  
   RTHA. 
= Bijwonen van de informatiebijeenkomsten over de beoogde  

uitbreiding georganiseerd door RTHA en de Gebiedscommissies  
Hillegersberg-Schiebroek (HiS) en Overschie. (najaar 2016) 

= Bijwonen inloop informatieavond RTHA (1november 2016) 
= Stakeholders interviewen/ vragenlijsten opstellen 

   - Voorzitter gebiedscommissie HiS, de heer H.M. Kamps 
- Vicevoorzitters gebiedscommissie Overschie, mw. A.  
  Snoeck Henkemans en de heer J. van der Steen.  
- De Verkenner, de heer  Joost Schrijnen (niet uitgevoerd). 
- Voorzitter van “Bewoners tegen Vliegtuigoverlast”, de heer    
  Hubert van Breemen. 
- Voorzitter van bewonersorganisatie “InHillegersberg “,  
  mevrouw Margreet Hoevenaar  
- Lid Gedeputeerde Staten Zuid Holland de heer J. Struijlaard 
- Ambtenaren van de Gemeente Rotterdam betrokken bij de    
  procedures voor het Bestemmingsplan en Luchtvaartbesluit  
  RTHA. 

 
 
ALGEMEEN 
Vindplaats voor rapporten, nota’s:  
 
Google  =  G:          Opzoeken in Google   
 
G: Verkenner Rotterdam The Hague Airport- Provincie Zuid Holland  
  -Adviesrapport Verkenner 
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Doorklikken op de rubrieken voor de vindplaatsen in pdf van:   
 -Alle rapporten van RTHA:  

NRD- luchthavenbesluit;  Economische onderbouwing groeiambitie;  Bestemmingsplan;  
MKBA RTHA;   MER en deelrapporten MER.  

          - Adviezen Commissie voor de MER. 
 - Belevingsonderzoeken en enquêtes:  

I&M (Meijers Research);  RTHA (MeMo-2);  Omnibus Rotterdam 2015;  His (DUO 
marketresearch); Overschie ( I O Research). 

 - Inbreng Maatschappelijke-  en Bewonersorganisaties: Bewoners tegen Vliegtuigoverlast;  
InHillegersberg; Quickscan Milieufederatie; Second Opinion MKBA dor TU Delft in opdracht 
van CRO;   

 - Nota’s,  brieven etc. van het bevoegd gezag, ministerie I&M: 
Luchtvaartnota;  Brieven van Staatssecretaris I&M aan BRR : voorwaarden 
draagvlakonderzoek RTHA; ultra fijnstof rond luchthavens;  Antwoorden op Kamervragen.   

  - Rapportages van de verkenner: 
Advies over draagvlak luchthavenbesluit RTHA;  Informatiekader t.b.v. advies aan BRR;  
Informatiekader;  Antwoorddocument vragen verkenner RTHA;  Ingezonden brieven 
/antwoorden aan verkenner.   

 
 
ENQUÊTES 
-Gebiedscommissie HiS       } G:  Verkenner RTHA -ZH 
-Gebiedscommissie Overschie      } zie Rubriek 8: ‘Belevingsonderzoeken  
-MeMo         } en enquêtes’   >> Meer  nrs. 8.4 t/m 8.9 
-Omnibus Rotterdam 2015/ RTHA }        
 
 
AANKONDIGING  DRAAGVLAKONDERZOEK VERKENNER 
-Internetbrief van het Participatie}    G: Platform Participatie Rijksoverheid  
 Platform Rijksoverheid    }     RTHA luchthavenbesluit        
 
- Internetbrief  RTHA                  G: RTHA onafhankelijke verkenner 

nieuw luchthavenbesluit     
 
- Aankondiging Provincie ZH        }  G: Onafhankelijke verkenner  voor nieuw      
   Onafhankelijke verkenner RTHA}      luchthavenbesluit RTHA  
 
-Brief Provincie Z.H. ‘Voortgang    }      
  Procedure luchthavenbesluit /       }     bijlage 1 
  aanstelling verkenner, 4 juli 2016  } 
 
- Brief wethouder P. Langenberg  
  aan EHMD 5 juli 2016      bijlage 2 
 
- Wijkkrant De Heraut      bijlage  3 
 
 
VRAGENLIJSTEN BURGERPANEL VOOR INTERVIEWS MET STAKEHOLDERS 
- Voorzitters/vice voorzitters  gebiedscommissies    bijlage  4 
- Lid Provinciale Staten Zuid Holland    bijlage  5 
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VERSLAGEN VAN INTERVIEWS MET STAKEHOLDERS 
- Vice voorzitters Overschie, mw. A. Snoeck  
  Henkemans en de heer J. van der Steen    bijlage  6 
- Statenlid Z H , de heer J. Struijlaard    bijlage  7 
- Voorzitter HiS de heer H.M. Kamps    bijlage  7 a 
- Gemeenteambtenaren, J. H. van der Want en  
  R.J. van der Bolt       bijlage 8 
 
 
ADVIEZEN VAN DE GEBIEDSCOMMISSIES AAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN ROTTERDAM  
- Advies HiS 23 februari 2017     bijlage  9 
- Advies Overschie  21 februari 2016    bijlage 10 
- Brief voorzitter Gebiedscommissie HiS    bijlage 11        
 
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN BURGERPANEL  
AAN BEWONERSORGANISATIES EN HUN 
ANTWOORDEN 
- Bewonersorganisatie InHillegersberg     bijlage  12 
- Bewoners tegen vliegtuigoverlast (BTV)     bijlage  13 
 
 
BRIEVEN VAN  HET GEZAG:  
- Brief Staatssecretaris I&M ‘ Reactiebrief trauma-} G:  Verkenner RTHA ZH 

helikopters in relatie tot nachtvluchten RTHA’,  }        Rubriek 10.2    
13 april 2013  }        Ministerie I&M 

    
- Brief van Staatssecretaris I&M ‘stand van zaken   
  RTHA’ van 21 juli 2016:      bijlage 14  
 
-Brief Gedeputeerde Staten Zuid Holland  
‘Voortgang Procedure luchthavenbesluit en  
  aanstelling verkenner RTHA’, 4 juli 2016.     bijlage  1 
 
 
 


