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Leden van de CRO (commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam)
t.a.v. Eric Struch, secretaris
p/a provinciehuis van de provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Rotterdam, 29 maart 2020

Betreft; nulmeting luchtvaart - luchthavens.

Geachte leden

Namens het bestuur van de verenging BTV, een vereniging met meer dan 900 gezinnen als 
lid verspreid over de gehele regio, stuur ik u een afschrift toe van een brief die wij als bestuur 
hebben gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw C. Van 
Nieuwenhuizen, op 21 maart 2020 waarvan de tnhoud onzes inziens meer dan duidelijk is: 
de vereniging BTV verzoekt de minister om nu echt een nulmeting te doen ten opzichte van 
de luchtvaart in het algemeen en in het bijzonder ook gericht op de luchthaven Rotterdam 
Airport.

Het gaat hier vooral om de vraagstukken terugdringen van de stikstof, de huidige geldende 
integrale politieke opinies en besluiten rondom het niet uitbreiden van de luchtvaart en de 
luchthavens en in deze moeilijke tijden het uitgeven van de (extra) overheidsgelden naar 
aanleiding van de heersende pandemie, coronavirus aan de luchtvaart en luchthavens.

Als bestuur van de vereniging BTV verzoeken wij u om nota te nemen van het gedane 
verzoek onzerzijds en om daar vervolgens ook richting de minister de nodige standpunten In 
te gaan nemen die stroken ten opzichten van ook uw beleid rondom de eerder genoemde 
nadrukkelijke ondenverpen en al genomen besluiten rondom het vraagstuk stikstof, geen 
uitbreiding luchtvaart annex luchthavens, mogelijke onderzoekingen naar krimp van de 
luchtvaart in Nederland en de promoting van het andere verkeer zoals het openbaar vervoer 
naar zeer zeker al de Europese steden en locaties.

Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijk groeten,
Namens het bestuur van de vereniging BTV 
De secretaris,

Servaas Sinnecker

Bijlage; brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 21 maart 2020
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