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De leefomgeving en toekomstige 
ontwikkelingen RTHA 

Mini master class 2 juni 2015 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

Natuur en Milieufederatie Zuid-
Holland 

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor 
een duurzame samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur 
en het milieu in Zuid-Holland. Dit doen wij samen met circa 300 
lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen aan een 
mooi en duurzaam Zuid-Holland. 
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CRO RTHA 

• Ingesteld ter uitvoering van de Wet Regelgeving 
Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML); 

• Een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale 
overheden, bewoners, milieuorganisaties en 
luchtvaartpartijen onder voorzitterschap van een 
onafhankelijk voorzitter; 

• Kennis delen en door middel van overleg het 
bevorderen van het maken van afspraken en het 
afwegen van belangen op regionaal niveau; 

• Niet besluitvormend, wel advisering richting Ministerie 
van I&M en bestuurlijke regiegroep RTHA (BRR).  

Luchthavenbesluit 

Luchthavenbesluit bevat grenswaarden en regels voor gebruik van de 
luchthaven (inclusief openstellingstijden). Het bevat ook een aanduiding van 
gebieden met beperkingen rond de luchthaven.  
Ministerie van I&M is bevoegd gezag.  
 
Aanleiding: 
• Veranderingen wetgeving: aanwijzingsbesluit -> omzettingsregeling -> 

luchthavenbesluit; 
• Groeiambitie RTHA. 
 
Planning 
• 15 april 2014: voornemen RTHA tot aanvraag nieuw luchthavenbesluit; 
• Tweede helft 2015: aanvraag RTHA nieuw luchthavenbesluit aanbieden aan 

staatssecretaris. 
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Gebruiksruimte 
Nachtregime (23.00 – 7.00 uur) 
Handhavingspunten met grenswaarden 

Groeiambities RTHA 
Situatie 2014 Referentiesituatie 

2025 
Voorkeurs-
alternatief RTHA 
uitbreiding 2025  
(9-11 nieuwe 
bestemmingen) 

Passagiers 1.687.574 ??? 2,4 / 2,5 miljoen 

Vliegbewegingen 49.525 86,325 87.290 

Vluchten tussen 
23.00 en 07.00 

940 849 ??? 

Bronnen: NRD RTHA (2014) en Overzicht verkeer en vervoer RTHA (2015) 

DCMR: beperkte gemiddelde toename kan sterke toename 
piekmomenten betekenen 
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Standpunten regio 

• Provincie (Hoofdlijnenakkoord 2015-2019): zakelijk profiel versterken, 
uitbreiding van het aantal vluchten, maar wel binnen huidige 
milieuruimte.  

• Lansingerland (Coalitieakkoord 2014-2018)): geluidscontouren en 
geluidslimieten niet verder oprekken, geen uitbreiding huidige 
nachtregime, eventuele geluidswinst door stillere vliegtuigen voor 
maximaal 50% gebruiken voor meer vluchten.  

• Schiedam: Niets over RTHA in Bestuurs- en Beleidsakkoord 2014-2018 
• Rotterdam (Coalitieakkoord 2014-2018): inzet op versterking zakelijk 

profiel, groei mogelijk binnen huidige geluidzone, geen nachtvluchten 
erbij.  

Standpunt NMZH 

• Geen uitbreiding zonder behoud kwaliteit leefomgeving 
• Dubbele doelstelling omarmen 
• Ontwikkeling richting echte zakenluchthaven 
• Ontwikkelingen in regio en effecten op de leefomgeving in 

samenhang met elkaar bezien: luchtkwaliteit groot zorgpunt.  
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Effecten: geluid 

Bron: jaarrapportage 2014 DCMR 

Bron: Overzicht verkeer en vervoer RTHA  

Meer vliegen = meer lawaai 
Maar… vliegbewegingen en 
hinder niet een op een 
gerelateerd 

WHO: Langdurige 
blootstelling aan geluid kan 
leiden tot hart- en 
vaatziekten door onder meer 
stress. 

Effecten: geluid 

Kan een deel van de geluidshinder voorkomen worden? 
• Sturen op stillere vliegtuigen vrijwel onmogelijk doordat dit bij 

toekennen slots niet mee mag spelen.  
• Pieken van hinder rond 7.00 en 23.00 uur. Vluchten van 

specifieke bestemmingen die vaak te laat binnen komen 
(Alicante, Nice, Rome).  

• Standaard vertrekroutes (SID) vermijden woongebieden zo 
veel mogelijk, maar 60% van het vliegverkeer wijkt hiervan af. 
Voornamelijk vanwege interferentie met Schipholverkeer. De 
huidige luchtruimindeling biedt onvoldoende ruimte aan RTHA 
verkeer om dit op te lossen.  
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Effecten: geluid 

Kan een deel van de geluidshinder voorkomen worden? 
• Sturen op stillere vliegtuigen vrijwel onmogelijk doordat dit bij 

toekennen slots niet mee mag spelen.  
• Pieken van hinder rond 7.00 en 23.00 uur. Vluchten van 

specifieke bestemmingen die vaak te laat binnen komen 
(Alicante, Nice, Rome).  

• Standaard vertrekroutes (SID) vermijden woongebieden zo 
veel mogelijk, maar 60% van het vliegverkeer wijkt hiervan af. 
Voornamelijk vanwege interferentie met Schipholverkeer. De 
huidige luchtruimindeling biedt onvoldoende ruimte aan RTHA 
verkeer om dit op te lossen.  

Bron: To70 (2014), Vliegpatronen en vlieggedrag RTHA 

Effecten: luchtvervuiling 

Uitstoot ultrafijnstof door opstijgende vliegtuigen: 
• Onderzoek TNO (2014) toonde verhoogde concentraties 

ultrafijnstof aan in woongebieden in omgeving Schiphol; 
• Gezondheidsrisico’s: o.a. ontstekingen, longziekten, hart- 

en vaatziekten en verhoogde sterftekans;  
• Situatie ultrafijnstof RTHA nu onbekend; 
• Vervolgonderzoek door RIVM (ook regionale luchthavens); 
• Diverse bronnen in regio RTHA: industrie, snelwegen etc. 
• Onderbouwing luchthavenbesluit incompleet zonder 

inzicht in problematiek rond ultrafijnstof.  
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Effecten: luchtvervuiling 

Uitstoot ultrafijnstof door opstijgende vliegtuigen: 
• Onderzoek TNO (2014) toonde verhoogde concentraties 

aan in woongebieden in omgeving Schiphol; 
• Gezondheidsrisico’s: o.a. ontstekingen, longziekten, hart- 

en vaatziekten en verhoogde sterftekans;  
• Situatie ultrafijnstof RTHA nu onbekend; 
• Vervolgonderzoek door RIVM (ook regionale luchthavens); 
• Diverse bronnen in regio RTHA: industrie, snelwegen etc. 
• Onderbouwing luchthavenbesluit incompleet zonder 

inzicht in problematiek rond ultrafijnstof.  

Bron: Fischer et al., Environmental Health Perspectives, 2014.  

Effecten: economie 

Werkgelegenheid: 
• Rebel (2009): 1 miljoen passagiers = 850 banen. Dit zou 

voor RTHA in huidige situatie (1,6 mln passagiers) 
neerkomen op 1360 banen.  

• RTHA zelf geeft aan: 2500 banen, maar onderbouwt dit 
niet.  

• Jaarverslag Schiphol Group: 131 medewerkers in dienst bij 
RTHA (116,1 fte). 

• Vestigingsplaatseffect: nauwelijks netto economisch effect 
op regionale of bovenregionale schaal.  
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Effecten: economie 

Werkgelegenheid: 
• Rebel (2009): 1 miljoen passagiers = 850 banen. Dit zou 

voor RTHA in huidige situatie (1,6 mln passagiers) 
neerkomen op 1360 banen.  

• RTHA zelf geeft aan: 2500 banen, maar onderbouwt dit 
niet.  

• Jaarverslag Schiphol Group: 131 medewerkers in dienst bij 
RTHA (116,1 fte). 

• Vestigingsplaatseffect nauwelijks effect op netto 
economisch effect op regionale of bovenregionale schaal.  

Bron: www.rotterdamthehagueairport.nl 

Effecten: economie 
Ambitie: zakenluchthaven 
• Masterplan RTHA: komende 10 jaar uitgroeien tot dé zakenluchthaven van 

de Zuidvleugel.  
• Provincie Zuid-Holland (Visie Ruimte en Mobiliteit): in 2020 minimaal 50% 

van de passagiers naar zakelijke bestemming.  
• Onderzoek EUR: in 2012 39% zakelijke passagiers. Maar: dat is 20% lager 

dan in 2004. Zakelijk profiel niet versterkt in periode 2004-2014, kan niet 
toegeschreven worden aan crisis.  

• Voor luchthaven lastig te sturen op bestemmingen: niet mogelijk via 
toekenning slots, in zekere mate mogelijk via tarieven.  
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RTHA en leefomgeving 

Milieuambities RTHA gaan niet verder dan wettelijke normen. 
Duurzaamheidsambities gericht op bedrijfsvoering, bouw en 
parkmanagement.  
 
Het kan ook anders: dubbele doelstelling Havenbedrijf 
Rotterdam.  

Toekomst RTHA 
• Diverse ontwikkelingen met grote impact in gebied 

noordkant Rotterdam: A13/A16, RTHA. Dit komt bovenop al 
aanwezige infrastructuur (A13, N471, N209, HSL etc.). Zijn 
cumulatieve effecten nog acceptabel? Samenhangende 
visie ontbreekt.  

• Er is meer mogelijk om geluidshinder terug te dringen (o.a. 
via aanpassingen luchtruimindeling).  

• Rijk legt prioriteit bij Schiphol-Lelystad-Eindhoven.  
• Gezondheidseffecten geluid en ultrafijnstof niet 

onderschatten: steeds meer bekend over omvang 
negatieve effecten gezondheid (en daaruit voortvloeiende 
kosten).  

• Groeiende vraag markt zakelijke vluchten heeft zich niet 
bewezen, is groei in aanbod vluchten dan wel nodig? 
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Bedankt voor uw aandacht! 


