
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3559 

 

Onderwerp 

Natuurvergunning Rotterdam The Hague Airport 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 

Provinciale Staten J. Heuvelink (D66), d.d. 2 oktober 2019, bij mij de 

volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

Het AD van 23-09-2019, redactie Rotterdam bericht dat Rotterdam The Hague Airport 

een natuurvergunning mist. Volgens Mobilisation for the Environment (MOB) is 

Rotterdam The Hague Airport daarmee in overtreding. Bij monde van de commercieel 

directeur bevestigd Rotterdam The Hague Airport dat zij geen natuurvergunning 

hebben en geven aan van mening te zijn die niet nodig te hebben. 

 

D66 Zuid-Holland maakt zich zorgen over de alsmaar toenemende overlast en 

vervuiling van Rotterdam The Hague Airport. Geluidsoverlast en emissies van fijnstof 

leiden tot zaken als slaapstoornissen, gezondheidsschade en ontwikkelachterstanden 

bij kinderen. Handhaven van milieunormen blijkt in de praktijk onmogelijk. Nu blijkt dat 

er ook geen grens is aan de hoeveelheid stikstof die het vliegveld kan uitstoten en is 

er naast schade aan de gezondheid ook sprake van schade aan de natuur. 

 

Gelet op artikel 54 van het reglement van orde stel ik daarom de volgende vragen aan 

het College van Gedeputeerde Staten.  

 

1. Kunt u bevestigen dat Rotterdam-The Hague Airport niet beschikt over een 

natuurvergunning? Zo ja, deelt u de mening van Rotterdam The Hague Airport dat zij 

geen vergunning nodig hebben (gaarne toelichten)? 

  

Zo nee, a) hoe kan het dat sinds de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming 

in 2017 het Rotterdam The Hague Airport is toegestaan te opereren zonder 

vergunning? 

  

b) Wat is de consequentie van het niet hebben van een natuurvergunning voor de 

vliegoperatie op Rotterdam The Hague Airport?  

 

c) Bent u bereid handhavend op te treden en welke concrete maatregelen neemt u 

dan? 

  

d) Als Rotterdam The Hague Airport (alsnog) een natuurvergunning bij u aanvraagt 

welke kaders stelt u dan aan de bedrijfsvoering en vliegoperatie van het vliegveld? 

 



 

Pagina 2/2 2. Wat is de actuele hoeveelheid stikstof de door de vliegoperatie van Rotterdam The 

Hague Airport per jaar wordt uitgestoten?  

 

3. In welke natura 2000 gebieden vindt depositie van de stikstof van Rotterdam The 

Hague Airport plaats?  

 

4. In hoeverre kan het terugdringen van de stikstofuitstoot van Rotterdam The Hague 

Airport significant bijdragen aan het creëren van ruimte voor het ontwikkelen van 

andere projecten die door de PAS-uitspraak in de gevarenzone zitten. 

 

5. In het geval dat u een natuurvergunning moet verstrekken, bent u dan bereid de 

stikstofuitstoot van Rotterdam The Hague Airport zodanig te begrenzen dat er 

ontwikkelruimte ontstaat voor economisch en maatschappelijk cruciale ontwikkelingen 

zoals woningbouw?   

 

 

 

Den Haag, 2 oktober 2019           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


