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Onderwerp 

Burgermeetnet na gesprek met RIVM en 

vervolgproces afdoening motie 866.

 

Geachte Statenleden, 

In het kader van motie 866 heeft de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 13 januari

2021 gesproken over het onderzoeksrapport voor een burgermeetnet geluid rond luchthaven

Rotterdam The Hague Airport (RTHA). U heeft het college toen verzocht om het plan voor een

burgermeetnet verder uit te werken en te voorzien van een dekkingsvoorstel.

Op voorstel van Gedeputeerde Staten is sindsdien een verkennend gesprek gevoerd met het

RIVM. Met hen is gesproken over hun mogelijke rol en betrokkenheid bij de realisering van een

burgermeetnet. Met deze brief ontvangt u een verslag van het gesprek met het RIVM. Ook wordt

u hiermee bericht over de kansen voor medefinanciering en de voorgenomen wijze van afdoening

van motie 866.

Gesprek met RIVM en het ministerie van I&W

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werkt samen met het RIVM aan de

(landelijke) Programmatische Aanpak Meten en berekenen van Vliegtuiggeluid (PAMV). Doel van

deze aanpak is om metingen en berekeningen van vliegtuiggeluid beter op elkaar te laten

aansluiten. De aanpak richt zich onder meer op de kwaliteit van de metingen. Daarbij maakt het

RIVM onderscheid tussen metingen gericht op het valideren van modelberekeningen, en

metingen voor informatievoorziening. De metingen gericht op het valideren van

modelberekeningen organiseren het RIVM en ministerie van I&W samen met de betreffende

luchthavens. Ook brengen het ministerie en het RIVM de huidige situatie met betrekking tot de

informatievoorziening in kaart en benoemen zij lacunes, om vanuit daar per luchthaven tot een

regionale meetstrategie te komen. 
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In maart jongstleden is met het RIVM besproken welke rol het RIVM zou kunnen spelen in het

kader van een burgermeetnet geluid rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Voor het

valideren van modelberekeningen, zo geeft het RIVM aan, is een burgermeetnet niet geschikt.

Wel kan het oprichten van een burgermeetnet, volgens het ministerie, goed deel uitmaken van de

metingen gericht op een informatiebehoefte van de omgeving. Echter zal het ministerie niet het

voortouw nemen om een burgermeetnet op te zetten. Eventuele financiële bijdragen voor een

burgermeetnet vanuit het ministerie of RIVM zijn niet aan de orde. Dit is in lijn met wat de minister

o.a. heeft verkondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanbod RIVM

Het ministerie en het RIVM hebben aangeboden om de uitwerking van de regionale meetstrategie

van RTHA naar voren te halen, zodat het beeld van de informatiebehoefte al in het najaar

beschikbaar is, en zodat een voorstel uitgewerkt kan worden voor de inrichting van een

burgermeetnet. Ook kan het RIVM meedenken over de inrichting van een burgermeetnet. Een

burgermeetnet kan bijdragen aan een steviger informatiebasis, bijvoorbeeld om het gesprek aan

te gaan met de luchthaven. Er ontstaat een steviger verhaal, naast de meldingen die bewoners al

doen.

Het RIVM geeft aan dat zij specifieke kennis over de regionale omstandigheden ontbeert.

Bovendien ambieert het RIVM niet een rol in het beheer van meetnetten. In beide gevallen ziet

het RIVM de DCMR als de aangewezen partij.

Samenwerking in de regio

De provincie heeft bij de opzet van het onderzoek (door bureau SPPS en DCMR) naar de kansen

voor een burgermeetnet geluid nauw samengewerkt met de gemeente Rotterdam. De

gemeenteraad van Rotterdam toont zich ook betrokken. In antwoord op een motie hebben B&W

van Rotterdam de gemeenteraad dit voorjaar geïnformeerd dat zij het initiatief van de provincie

voor een burgermeetnet geluid ondersteunen. Het gemeentebestuur heeft de gemeenteraad ook

geïnformeerd dat zij open staat voor een eventueel verzoek van Gedeputeerde Staten om een rol

te nemen in het burgermeetnetwerk, en dat zij hierover in overleg zal gaan.

In de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) is verkennend gevraagd of de

BRR-gemeenten open staan om de bekostiging van een burgermeetnet samen met de provincie

op te pakken. De gemeenten in de BRR (Rotterdam, Schiedam en Lansingerland) staan hiervoor

open, en vinden het logisch dat de luchthaven hierbij eveneens gevraagd wordt om een bijdrage.

Het participatieproces luchthavenbesluit RTHA biedt mogelijk een ingang om de financiering met

partijen verder te organiseren.

Vervolgproces afdoening motie 866

Voor de uitwerking van het burgermeetnet leggen wij een koppeling met het programma PAMV.

Hiervoor gaan we zowel het RIVM als de DCMR benaderen. Het RIVM wordt benaderd om mee

te denken in de uitwerking van de opzet van een burgermeetnet. Daarbij is het concrete voorstel

om het burgermeetnet onderdeel te maken van de RIVM-aanpak, en mee te ontwikkelen in de

planning van PAMV. De DCMR zal benaderd worden vanwege haar regionale kennis, en mogelijk

ook voor een rol in het beheer van het meetnet.
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De reacties van de gemeente Rotterdam en de BRR-gemeenten leggen een basis voor

betrokkenheid van derde partijen bij de opzet en financiering van een burgermeetnet. Wij gaan de

lijn naar cofinanciering verbreden met een uitvraag naar de luchthaven. Daarbij verkennen wij de

mogelijkheid van inbedding in het lopende participatieproces luchthavenbesluit RTHA met de

omgeving. Over dit proces bent u recent geïnformeerd via brief PZH-2021-770326120.

Voor de bekostiging zullen wij vooralsnog uitgaan van € 400.000,- voor een periode van drie jaar,

zoals geraamd door de onderzoekers. Hiervoor zijn de kosten inbegrepen van de apparatuur en

de begeleiding. 

Uiteraard zien wij bij de implementatie van een burgermeetnet ruimte voor een prominente rol

voor de bewoners. In de verkenning door DCMR en bureau SPPS is al met bewoners gesproken

over de wenselijkheid van een burgermeetnet. Zolang er nog geen besluit genomen is over een

burgermeetnet, vinden wij het echter nog te vroeg om hierover opnieuw met bewoners het

gesprek aan te gaan. 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang, en verwachten u in het najaar nader te kunnen

informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

  


