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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA

Geachte Statenleden,

Hierbij sturen wij u een rapport van onderzoekers van DCMR en SPPS over een burgermeetnet

geluid in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Rapport: aanleiding en uitkomsten

Het rapport ‘Advies aan provincie Zuid-Holland over wenselijkheid geluidmeetnet rondom

Rotterdam The Hague Airport in samenwerking met bewoners’ is opgesteld naar aanleiding van

uw motie 866 over dit onderwerp.

De onderzoekers onderzochten nut en noodzaak van een uitbreiding van het bestaande

geluidmeetnet. Zij concluderen dat de huidige wijze van meten en rekenen voldoet aan de

wettelijke eisen. De onderzoekers geven ook aan dat het huidige meetnetwerk niet op alle

locaties meet waar omwonenden hinder ondervinden of waar regelmatig vliegtuigen overkomen.

Rapport: mogelijkheden voor uitbreiding bestaande meetnet

Het rapport van DCMR en SPPS bevat mogelijkheden om het huidige geluidmeetnetwerk uit te

breiden. De voordeligste manier die voldoet kost € 150.000,-. Naast de investering in de

apparatuur is begeleiding en communicatie noodzakelijk. De onderzoekers schatten de kosten

hiervan op circa € 240.000,- voor in totaal drie jaar.

Reflectie consortium RIVM (e.a.)

In een reactie laat het consortium van het RIVM, het KNMI en het NLR (Nationaal Lucht- en

Ruimtevaartcentrum) weten dat het advies in het rapport op hoofdlijnen past in de doelstellingen

en opzet van het landelijk programma ‘Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid‘ (PAMV).

Genoemde partijen geven aan dat zij graag de mogelijkheid bieden om met betrekking tot Citizen

Science samen te werken met bewoners en andere betrokken partijen rond de luchthaven RTHA.

Ook bevelen zij aan om afstemming te zoeken met het consortium bij een (eventuele) uitwerking

van het aanvullende meetnetwerk. De reactie is opgenomen als bijlage bij het rapport.
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Tot slot

Wij geven u in overweging mee dat de bestaande begroting geen middelen bevat voor de

uitvoering van een burgermeetnet. Het is aan Provinciale Staten om een eigen afweging te

maken over het advies en eventuele opvolging daarvan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

Bijlagen:

  Adviesrapport Geluidmeetnet RTHA

  Reflectie op adviesrapport SPPS, Klikkesbaus en DCMR geluidmeetnet RTHA 6 sep 2020


