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Motie “Begrenzing groei en overlast RTHA”

De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op 18 Oktober 2022,

Naar aanleiding van de brieven van Schiedammers en bewonersotganisaties over de overlast van het
vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airpott (RTHA) en over hun zorgen ten aanzien van de
zich alsmaar voortzettende groei van de luchthaven,

gehoord de bespreking van deze brieven en zorgen in de raadscommissie van 13 september 2022 en
de insprekende bewoners in de raadsvergadering van 20 september 2022,

overwegende dat
• Een ruime meerderheid van de vluchten van en naar RTHA gewoonlijk over Schiedam (Noord)

vliegt;
• De groei van de luchthaven en het aantal vluchten sinds haar oprichting als zakenvliegveld de

afgelopen decennia is toegenomen en tot steeds meer overlast heeft geleid (zoals slaapverstoring,
uitstoot C02 en stikstof);

• Er op korte termijn een luchthavenbesluit als wettelijke basis voor de continuiteit van de
exploitatie van RTHA genomen zal moeten worden door de Minister van Verkeer en Waterstaat;
en

• Dit besluit tevens als kader zal dienen voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven en
daarmee van deze overlast voor Schiedammers,

van mening is dat
• door middel van een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens Schiedam

aangedrongen moet worden op een luchthavenbesluit waarin in ieder geval de overlast voor
Schiedammers niet verder toeneemt en voor zover mogelijk juist geminimaliseerd wordt;

• deze brief tevens ter informatie aan de uiteindelijke (via Schiphol Group) mede-eigenaren van
RTHA ter beschikking moet worden gesteld (zijnde: de Staat der Nederlanden vertegenwoordigd
door de Minister van Financiën, alsmede de gemeenten Amsterdam en Rotterdam
vertegenwoordigd door hun resp. wethouders),

en verzoekt het college van burgemeester en wethouders
• de hierboven genoemde brief onverwijld op te stellen en te verzenden;
• een verdere kopie van de aldus aan de ministers en gemeenten verzonden brief ter kennisname te

zenden aan de luchthaven RTHA, de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Vlaardingen en aan
de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam,
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en gaat over tot de orde van de dag.
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Alles voor Schiedam
Jeroen Trou borst
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