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Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport voor de luchthaven Rotterdam The Hague
Airport
Op 15 april 2014 heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) kenbaar gemaakt dat het voornemens is
een aanvraag in te dienen voor een luchthavenbesluit voor de luchthaven Rotterdam The Hague
Airport bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Ten behoeve van de besluitvorming daarover wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld.
RTHA handelt daarbij als initiatiefnemer en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) als
bevoegd gezag.
Een luchthavenbesluit is noodzakelijk om een luchthaven te kunnen exploiteren.
Daarin worden onder meer de grenswaarden en regels omtrent het gebruik van de luchthaven
vastgelegd. Daarnaast bevat het luchthavenbesluit ruimtelijke beperkingen voor gronden rond de
luchthaven in verband met de geluidbelasting en het externe veiligheidsrisico van de luchthaven en in
verband met de vliegveiligheid.
RTHA heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau gemaakt waarin het aangeeft wat in het MER ten
behoeve van het luchthavenbesluit zal worden onderzocht. Het voornemen en de notitie worden door
het ministerie van IenM hierbij gepubliceerd. Daarnaast vraagt het ministerie advies over deze notitie
aan de wettelijke adviseurs en de commissie voor de m.e.r.

U mag uw mening geven
U mag uw mening geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door het indienen van een
zienswijze. Wij zijn met name geïnteresseerd in de volgende punten:
– Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?
– Welke aspecten mogen volgens u niet ontbreken in het milieuonderzoek?
Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van 25 april 2014 tot en met 23 mei 2104 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur
digitaal. Dat kan via het online reactieformulier op www.centrumpp.nl.
U kunt ons ook schrijven: Directie Participatie, Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The
Hague Airport, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor tot en met 23 mei 2014 een afspraak
maken via telefoonnummer 070 – 456 96 02.

Waar vindt u meer informatie?
Uitgebreide informatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The Hague Airport is
beschikbaar op www.centrumpp.nl onder het kopje ‘Actuele zienswijzeprocedures’.
Op 14 mei 2014 organiseert Rotterdam The Hague Airport een informatiemarkt op de luchthaven
tussen 14.00 uur en 20.00 uur over het voornemen. Voor meer informatie zie:
www.rotterdamthehagueairport.nl.

Inzien
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The Hague Airport kunt u van 25 april 2014 tot en met
23 mei 2014 inzien op de volgende locaties:
– de gemeentehuizen van Capelle aan den IJssel, Delft, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland,
Midden-Delfland, Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen;
– de informatiebalie van Rotterdam The Hague Airport;
– het provinciehuis van de provincie Zuid-Holland in Den Haag;
– het informatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den
Haag.
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Meer informatie?
Heeft u na het bezoeken van de website www.centrumpp.nl nog vragen over de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau? Dan kunt u bellen met het secretariaat van de directie Luchtvaart van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 – 456 64 80, e-mail: secretariaatLHOM@minienm.nl. Voor vragen
over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 – 456 96 02.
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