
 

 

 

 Blad 1 van 1 

 

 
 

 

 

 

Opdracht Verkenning naar geluidmeetnet omwonenden RTHA 
Het adviesbureau SPPS en DCMR Milieudienst Rijnmond hebben eind november van de 
Provincie Zuid Holland opdracht ontvangen om gezamenlijk een verkenning uit te voeren naar 
de opzet van een geluidmeetnet omwonenden Rotterdam The Hague Airport (RTHA). 
Aanleiding voor deze opdracht is een motie die eerder dit jaar is ingediend in de Staten van de 
Provincie Zuid-Holland. 
 
Aanleiding 
De motie faciliteert wensen van bewoners rondom RTHA die zelf geluid willen meten. De wens 
om zelf metingen te verrichten is mogelijk ingegeven door de (landelijke) discussie over 
verschillen tussen het meten en berekenen van geluid. Deze discussie is mede ontstaan door 
de belevingsvlucht die werd uitgevoerd vanwege de ontwikkeling van Lelystad Airport. 
 
Doel 
Het doel van het project is te komen tot een aanpak: 

 voor het inrichten van een geluidmeetnet in samenwerking met bewoners en 
overheidspartijen; 

 die beantwoordt aan de vragen/verwachtingen van bewoners; 

 dat toegevoegde waarde heeft naast bestaande meetgegevens en rapportages; 

 dat een brug slaat tussen het meten en het berekenen van geluid. 
 
Aanpak 
Het project kent 2 fasen. In fase 1 vinden interviews en een brede omgevingsconsultatie plaats 
waarbij wensen en verwachtingen in beeld worden gebracht. Als de verschillende stakeholders 
tot overeenstemming komen over het te bereiken doel, zal een Plan van Aanpak voor de 
uitvoering  worden opgesteld, waarin daadwerkelijk wordt gemeten (fase 2). Deze fase zal 
starten na bestuurlijke besluitvorming binnen de Provincie Zuid-Holland.  
 
Planning 
Er is opdracht verleend voor fase 1. De voorbereidende werkzaamheden zijn in december 
gestart. De interviews zullen vanaf begin januari plaatsvinden. De brede consultatie volgt 
spoedig daarna. Afronding wordt voorzien in het voorjaar van 2020. 
 
Overige ontwikkelingen 
Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is een landelijk programmatische 
aanpak gestart voor het meten van vliegtuiggeluid (‘programma Meten en Berekenen’). Dit 
vindt plaats in samenwerking met RIVM, KNMI en NLR. De provincie, SPPS en DCMR zijn in 
overleg met het ministerie over een samenwerking, die de opbrengst van beide initiatieven ten 
goede komt. 
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