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Conceptbrief advies BRR inzake nieuw te nemen luchthavenbesluit RTHA

Gevraagde beslissing
In te stemmen met de conceptbrief (T17.05892) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
met daarin het gemeenschappelijke advies van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) inzake het
nieuw te nemen luchthavenbesluit RTHA.
Samenvatting
Als gevolg van de invoering van de Wet Luchtvaart zal voor RTHA een nieuw luchthavenbesluit worden
genomen door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). RTHA heeft aangegeven om dit
te nemen nieuwe luchthavenbesluit te willen aanwenden voor het realiseren van groei voor de
luchthaven. In dit kader is door de toenmalige staatssecretaris aan de BRR aangegeven dat zij,
voordat ze een luchthavenbesluit neemt, zeer hecht aan regionaal bestuurlijk draagvlak met
betrekking tot de groeiplannen van RTHA. Vervolgens heeft de BRR een verkenner aangesteld om
onderzoek te doen naar het draagvlak voor een nieuw luchthavenbesluit. Op 13 april 2017 heeft de
BRR naar aanleiding van het advies van de verkenner en de consultaties in de raden/staten bijgaande
conceptbrief (T17.05892) opgesteld. Hierin is het gemeenschappelijke BRR-advies voor het nieuw te
nemen luchthavenbesluit aangegeven. De conceptbrief wordt in mei/juni ter instemming aan de
raden en staten van alle BRR-leden (Provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam, Schiedam en
Lansingerland) voorgelegd. De conceptbrief ligt nu ter instemming aan uw raad voor. De bedoeling is
dat de BRR eind juni, na de bestuurlijke behandeling bij alle BRR-leden, de definitieve brief vaststelt
en aan de staatssecretaris verzendt. Aangezien de behandeling in de staten/raden van de BRR-leden
kan noodzaken tot het doen van (geringe) aanpassingen in de brief, is de wethouder hiervoor door het
college gemandateerd.
Financiële consequenties
N.v.t
Verdere procedure
 De conceptbrief met het BRR-advies wordt in mei-juni bestuurlijk behandeld in de gemeenten
Lansingerland, Schiedam en Rotterdam als ook in de Provinciale Staten.
 Op 30 juni komt de BRR bijeen om het definitieve BRR-advies vast te stellen.
 In juli wordt het advies aan de staatssecretaris verzonden.
Juridische aspecten
N.v.t.

Extern draagvlak/burgerparticipatie
 Het BRR-advies is opgesteld op basis van het advies van de verkenner RTHA. Deze heeft met zeer
vele partijen gesproken, waaronder omwonenden, ondernemers, milieuorganisaties, gemeenten,
provincie en de MRDH.
 De BRR heeft een petitie met ruim 2500 handtekeningen ontvangen van de Bewoners Tegen
Vliegtuigoverlast (BTV), waarin verzocht wordt om het leefmilieu te beschermen en de
geluidsruimte van RTHA niet uit te breiden.
 De gemeenteraad van Lansingerland heeft in het kader van het BOB-model een presentatie- en
beeldvormende avond georganiseerd over het advies van de verkenner, waarbij veel bewoners
aanwezig waren om aan de verkenner, onze bewonersvertegenwoordigster in de CRO, RTHA en
overige deskundigen vragen te stellen over het advies van de verkenner.
 De voorzitter van de BRR heeft de conceptbrief met het BRR-advies toegelicht aan de directeur
van RTHA.
Duurzaamheid
Het BRR-advies betreft onder meer vastleggen van de huidige geluidscontour van de luchthaven,
beperking van de nachtvluchten, verplaatsen van helikopterverkeer in combinatie met het nemen
van hinderbeperkende maatregelen, betere communicatie met omwonenden, noodzaak tot inzicht in
de (milieu)effecten van verplaatsing van de helikopters.
Bijlagen
 Conceptbrief met BRR advies regionaal draagvlak Luchthavenbesluit RTHA (T17.05892)
 Bijlage bij de conceptbrief waarin de handhavingspunten (bestaand en nieuw) staan aangegeven
(T17.05994)

Toelichting
Inleiding
De BRR heeft een conceptbrief opgesteld met daarin het gemeenschappelijke BRR-advies aan de
staatssecretaris over het nieuw te nemen luchthavenbesluit. De Commissie Ruimte heeft ten behoeve
van dit advies een beeldvormende avond gehouden op 23 maart 2017 en vervolgens aandachtspunten
voor het BRR-advies aan de wethouder meegegeven, welke verwerkt zijn in het advies. De raad wordt
nu gevraagd om in te stemmen met bijgaande conceptbrief, zodat de BRR in de zomer van 2017 de
definitieve brief met het gemeenschappelijke BRR-advies aan de staatssecretaris van I&M kan zenden.
Beoogd maatschappelijk effect
Beoogd wordt in de BRR een gemeenschappelijk BRR-advies te formuleren ten aanzien van een nieuw
te nemen luchthavenbesluit voor RTHA.
Argumenten
1.1. Het is van belang dat Lansingerland het gemeenschappelijke BRR-advies onderschrijft
 omdat de staatssecretaris veel waarde hecht aan regionaal draagvlak voor een nieuw
luchthavenbesluit.
 omdat een gemeenschappelijk BRR-advies de besluitvorming door de staatssecretaris sterker
beïnvloedt dan een verdeeld standpunt.
 Omdat de aandachtspunten, die de Commissie Ruimte aan de wethouder heeft meegegeven,
verwerkt zijn in de conceptbrief.
1.2. De gemeenteraad wordt verzocht om in te stemmen met het BRR-advies
 Aangezien in de conceptbrief ook het standpunt van Lansingerland ten aanzien van RTHA en
het nieuw te nemen luchthavenbesluit moet zijn verwoord.

Kanttekeningen
1. Indien één of meer van de raden/staten niet instemt met het BRR-advies, zal er een verdeeld
BRR-advies aan de staatssecretaris moeten worden gezonden
 Waardoor het voor de staatssecretaris lastiger wordt om in het nieuwe luchthavenbesluit
rekening te houden met de regionale belangen, waaronder die van Lansingerland.
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De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel
Overwegende dat
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voornemens is een nieuw luchthavenbesluit voor
RTHA te nemen;
de staatssecretaris aan de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) heeft aangegeven dat zij veel
waarde aan hecht aan regionaal bestuurlijk draagvlak voor het nieuw te nemen
luchthavenbesluit RTHA;
de BRR een conceptbrief aan de staatssecretaris heeft opgesteld, met gemeenschappelijk advies
inzake het nieuw te nemen luchthavenbesluit RTHA;
deze conceptbrief aan de raden en staten van de leden van de BRR wordt voorgelegd ter
instemming.
Gelet op
artikel 147 Gemeentewet.
Besluit(en)
In te stemmen met de conceptbrief (T17.05892) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
met daarin het gemeenschappelijke advies van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) inzake het
nieuw te nemen luchthavenbesluit RTHA.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 1 juni 2017,
de griffier,

drs. Marijke Walhout

