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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 22 april2020 ter behandeling

van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

-

Er op dit moment een 'nul' situatie is op het gebied van uitstoot en geluidsoverlast van

-

De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) de Minister van

Rotterdam The Hague Airport, alleen het maatschappelijk vliegverkeer gaat nog door;
lenW opgeroepen heeft om van de huidige unieke omstandigheden gebruik te maken en een
O-meting te houden bij RTHA;

Ovenregende dat:

-

Met het uitvoeren van een 0 meting op (ultra) frjnstof en geluid ons beleid en de rekenkundige
modellen waarop dit gestoeld wordt, nauwkeuriger vormgegeven kunnen worden;
Er voor de zomer al een 0 meting gepland stond;
Deze unieke omstandigheden (hoogstwaarschijnlijk) niet nogmaals plaats zullen vinden;

Spreken als Provinciale Staten uit:
Een 0 meting voor geluid en (ultra) fijnstof op en rondom RTHA in deze unieke tijd van een sterkte
reductie van het aantal vluchten noodzakelijk en zeer wenselijk te vinden.

Vezoeken het college:

-

-

De oproep van de BTV voor een 0 meting voor geluid en (ultra) fijnstof op en rondom RTHA,
op de kortst mogelijke termijn uit te voeren, met kracht over te brengen aan de minister van
lenW.
DCMR opdracht te geven een eigen 0 meting op geluid en (ultra) fijnstof uit te voeren, op de
kortst mogelijke termijn, en de resultaten van deze meting publiek beschikbaar te maken.

en gaan over tot de orde van de dag!
Lies van Aelst (SP)
Jeroen Heuvelink (D66)
Metin Celik (Denk)

