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Geachte mevrouw Bom-Lemstra,

De luchthaven Rotterdam The Hague Airport is bezig met de voorbereidingen om
te komen tot een aanvraag voor een luchthavenbesluit. In dat kader heeft de
luchthaven in maart 2016 haar ontwikkelingsplannen openbaar gemaakt. Als
onderbouwing van deze plannen heeft de luchthaven een Milieueffectrapport
(MER) en een economische onderbouwing inclusief kosten-batenanalyse (KBA)
opgesteld.

Eerder heb ik u aangegeven dat wanneer de luchthaven een aanvraag voor een
luchthavenbesluit doet waarbij sprake is van gewijzigd gebruik, ik zeer hecht aan
regionaal bestuurlijk draagvlak. Ten behoeve van het traject om te komen tot dat
draagvlak Is door de BRR en ook door de Commissie Regionaal Overleg (CR0)
luchthaven Rotterdam aan mij verzocht om een voortoets op het MER te laten
uitvoeren door de Commissie voor de m.e.r.

Ik heb dat verzoek ingewilligd en de Commissie voor de m.e.r. gevraagd om een
tussentijds advies over het opgestelde MER te geven. Op 12 juli 2016 is dat advies
opgeleverd. De hoofdconclusie is dat het MER alle milieu-informatie bevat die
nodig is voor een besluit over de aard en omvang van verdere groei van cie
luchthaven. Wel doet de Commissie nog enkele aanbevelingen om te komen tot
een definitief MER, bijvoorbeeld om procesinformatie te geven over de uitwerking
van de Iuchtruimvisie en informatie over ultrafijnstof op te nemen.

Naast de adviesvraag aan de Commissie m.e.r. heb ik aan een extern bureau
gevraagd om een onafhankelijke voortoets uit te voeren op de economische
onderbouwing en de opgestelde KBA. Deze voortoets is op 8 juli 2016 opgeleverd.
De belangrijkste conclusie is dat de economische analyses plausibel en
aannemelijk zijn. Bij een aantal onderwerpen worden kanttekeningen geplaatst,
bijvoorbeeld het feit dat de waardering van de bereikbaarheid conservatief is
ingeschat in de KBA terwijl het effect öp de processing time hoog oogt.
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Met deze brief bied ik u beide toetsingsdocumenten aan. Ik verzoek u deze te
betrekken bij uw d raagvlaktraject.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van
deze brief stuur ik aan de CR0.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE DIRECTEUR LUCHTVAART

Bestuurskern
DIr.Luchtvaart
Ard. Luchthsvenontwlkkeling
en Milieu
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