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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

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. 

 

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? 

 

Antwoord 

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is een ‘regionale luchthaven van nationale 

betekenis’. Deze omschrijving in de Wet Luchtvaart houdt in dat de Minister van IenW 

het bevoegd gezag is. 
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De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op grond van de Wnb 

bevoegd voor vergunningverlening en handhaving ten aanzien van aanleg, uitbreiding, 

inrichting, wijziging, gebruik, beheer en onderhoud van luchthavens van nationale 

betekenis, voor zover dat kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van habitats of 

significante verstoring van soorten. 

 

Ten aanzien van RTHA (en andere luchthavens) zijn bij het ministerie van LNV 

handhavingsverzoeken ingediend, waarbij gesteld wordt dat deze luchthavens niet 

beschikken over een geldige Wnb-vergunning. Deze handhavingsverzoeken zijn door 

de minister van LNV in behandeling genomen en worden volgens de gebruikelijke 

procedure afgehandeld.  

 

Voor RTHA is in 2001 een aanwijzingsbesluit op grond van de Wet Luchtvaart 

vastgesteld. Dit is voor de referentiedatum van 7 december 2004, waarop de lijst van 

gebieden van communautair belang als bedoeld in de Habitatrichtlijn is vastgesteld. 

Dat wil zeggen dat voor deze datum nog geen vergunningplicht gold voor activiteiten 

die kunnen leiden tot schade aan de natuur. 

Nadien hebben 2 wijzigingen van het aanwijzingsbesluit plaatsgevonden. Voor de 

besluitvorming van het laatste wijzigingsbesluit, in 2010, heeft relevant milieu- en 

natuuronderzoek plaatsgevonden. Onderdeel van het natuuronderzoek in het kader 

van het MER is dat beschermde Natura2000-gebieden op een afstand van 15 

kilometer of meer van RTHA liggen, dat de meeste vliegtuigen hier over het algemeen 

op hoogtes (ruim) boven de 3.000 ft. passeren, en dat derhalve geen (significante) 

effecten te verwachten zijn. 

 

Voorgaande informatie is ontleend aan de brief van de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat van 15 oktober 2019 aan de Tweede Kamer. De link naar deze recente 

kamerbrief is: 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverhe

id.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F10%2F15%2Ftoezeggingen-

naar-aanleiding-van-ao-luchtvaart-11-september-

2019&data=02%7C01%7Ck.de.jong%40pzh.nl%7Cb139d40fd87d400075f308d75183

782a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637067497408179

312&sdata=Ka3c2WmBH92JQS4yKzOcx17TkfmQehRGFysYfoiwU4U%3D&reserved

=0 

 

Uit bovenstaande informatie volgt dat de provincie Zuid-Holland geen regulerende 

bevoegdheden toekomen, noch waar het gaat om het landen en opstijgen van 

vliegverkeer van en naar RTHA, noch m.b.t. het verlenen van vergunningen in het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).  

Vraag 1, inclusief deelvragen a. t/m d. kunnen wij daarom niet beantwoorden. 

 

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

Hague Airport per jaar wordt uitgestoten?  

 

Antwoord 

Er zijn bij de provincie geen exacte stikstof-emissiecijfers bekend van Rotterdam The 

Hague Airport.  

In de hiervoor aangehaalde brief van 15 oktober 2019 licht de Minister toe dat het 

toerekenen van NOx aan de luchtvaart volgens internationaal gangbare wet- en 

regelgeving gebeurt voor vliegen tot een hoogte van 3.000 voet (914 meter).  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F10%2F15%2Ftoezeggingen-naar-aanleiding-van-ao-luchtvaart-11-september-2019&data=02%7C01%7Ck.de.jong%40pzh.nl%7Cb139d40fd87d400075f308d75183782a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637067497408179312&sdata=Ka3c2WmBH92JQS4yKzOcx17TkfmQehRGFysYfoiwU4U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F10%2F15%2Ftoezeggingen-naar-aanleiding-van-ao-luchtvaart-11-september-2019&data=02%7C01%7Ck.de.jong%40pzh.nl%7Cb139d40fd87d400075f308d75183782a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637067497408179312&sdata=Ka3c2WmBH92JQS4yKzOcx17TkfmQehRGFysYfoiwU4U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F10%2F15%2Ftoezeggingen-naar-aanleiding-van-ao-luchtvaart-11-september-2019&data=02%7C01%7Ck.de.jong%40pzh.nl%7Cb139d40fd87d400075f308d75183782a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637067497408179312&sdata=Ka3c2WmBH92JQS4yKzOcx17TkfmQehRGFysYfoiwU4U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F10%2F15%2Ftoezeggingen-naar-aanleiding-van-ao-luchtvaart-11-september-2019&data=02%7C01%7Ck.de.jong%40pzh.nl%7Cb139d40fd87d400075f308d75183782a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637067497408179312&sdata=Ka3c2WmBH92JQS4yKzOcx17TkfmQehRGFysYfoiwU4U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F10%2F15%2Ftoezeggingen-naar-aanleiding-van-ao-luchtvaart-11-september-2019&data=02%7C01%7Ck.de.jong%40pzh.nl%7Cb139d40fd87d400075f308d75183782a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637067497408179312&sdata=Ka3c2WmBH92JQS4yKzOcx17TkfmQehRGFysYfoiwU4U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F10%2F15%2Ftoezeggingen-naar-aanleiding-van-ao-luchtvaart-11-september-2019&data=02%7C01%7Ck.de.jong%40pzh.nl%7Cb139d40fd87d400075f308d75183782a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637067497408179312&sdata=Ka3c2WmBH92JQS4yKzOcx17TkfmQehRGFysYfoiwU4U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2019%2F10%2F15%2Ftoezeggingen-naar-aanleiding-van-ao-luchtvaart-11-september-2019&data=02%7C01%7Ck.de.jong%40pzh.nl%7Cb139d40fd87d400075f308d75183782a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637067497408179312&sdata=Ka3c2WmBH92JQS4yKzOcx17TkfmQehRGFysYfoiwU4U%3D&reserved=0
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De Minister informeert de Tweede Kamer in dezelfde brief dat de categorie Verkeer en 

Vervoer voor 11% bijdraagt aan de depositie van stikstof. Dat komt vooral door 

wegverkeer, circa 6% en scheepvaart circa 4%. Spoor en luchtvaart dragen ieder 

0,1% bij. 

 

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

Hague Airport plaats?  

  

 Antwoord 

 In het landelijke monitoringsinstrument AERIUS Monitor van RIVM worden gegevens 

bijgehouden over deposities vanuit de complete luchtvaartsector op Natura 2000-

gebieden. Deze informatie is beschikbaar via het landelijke monitoringsinstrument 

AERIUS Monitor van RIVM. Zie daarvoor ook de PAS monitoringsrapportage 2018: 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0144.pdf 

 

In 2015 deed de luchthaven een verkenning voor een nieuw te nemen luchthaven 

besluit. In dat kader is destijds een concept-MER opgesteld, die meerdere 

groeiscenario’s bevat. Als onderdeel van deze procedure is een Natuurtoets 

uitgevoerd, waarbij gekeken is naar mogelijke negatieve effecten op de 

natuurwaarden in de gebieden:  

• Oude Maas; 

• Solleveld, Kapittelduinen & Spanjaards Duin; 

• Westduinpark & Wapendal; 

• Meijendel & Berkheide; 

• Boezems Kinderdijk. 

T.a.v. stikstofdepositie is in deze natuurtoets geconcludeerd dat “additionele depositie 

in het meest extreme (groei-) alternatief (3d) een omvang van maximaal 0,05 mol 

N/ha/jr heeft. Hiervan zijn geen meetbare effecten te verwachten.” 

De link naar deze natuurtoets is https://www.cro-

rotterdam.nl/uploads/dossiers/luchthavenbesluit/MER_2_Deelrapport_Natuurtoets.pdf 

 

Relevant milieu- en natuuronderzoek uit 2010 (zie antwoord 1) spreekt van geen 

(significante) effecten. Onderzoek in 2015 (zie hiervoor) concludeert dat in Natura2000 

gebieden geen meetbare stikstofdepositie-effecten worden verwacht. 

 

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. 

  

 Antwoord 

 Naar verwachting zal dit een zeer beperkt tot verwaarloosbaar effect hebben. Slechts 

0,1% van de landelijke NOx uitstoot wordt veroorzaakt door luchtvaart. Uit de 

landelijke AERIUS Monitor blijkt ook dat stikstofdepositie in onze Natura 2000 

gebieden voornamelijk uit andere bronnen dan luchtvaart komt. 

Binnen de luchtvaartsector neemt Rotterdam The Hague Airport bovendien een 

bescheiden positie in (2,5% van het landelijke aantal passagiers, en 4,8% van het 

landelijke aantal vliegbewegingen; gerekend voor het jaar 2018, zie: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/table?dl=18C3E en 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/table?dl=18AE4). 

 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0144.pdf
https://www.cro-rotterdam.nl/uploads/dossiers/luchthavenbesluit/MER_2_Deelrapport_Natuurtoets.pdf
https://www.cro-rotterdam.nl/uploads/dossiers/luchthavenbesluit/MER_2_Deelrapport_Natuurtoets.pdf
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/table?dl=18C3E
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/table?dl=18AE4
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Anders dan veel mensen beleven, laten bijgevoegde cijfers bovendien zien dat het 

aantal vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport al jarenlang min of 

meer stabiel is. Het beeld van groeiende overlast, genoemd in uw toelichting, wordt 

cijfermatig niet gestaafd. 

 

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?   

 

Antwoord 

Deze vraag is voor ons niet aan de orde. Zie ons antwoord onder 1. 

Overigens heeft de minister van LNV een advies over de luchtvaart in relatie tot de 

aanpak van stikstof gevraagd aan de commissie Remkes. Dit rapport wordt nog voor 

het einde van dit jaar verwacht. 

 

 

 

Den Haag, 3 december 2019            

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                    voorzitter, 

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit 

 

 


