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Persbericht: Luchthavenbesluit De Kooy te Den Helder 

 
Advies over inhoud milieueffectrapport lucht- 

haven De Kooy 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor luchthaven 

De Kooy de gewenste uitbreiding van commerciële luchtvaart goed te onderbou-

wen. Het rapport moet daarnaast ingaan op de gevolgen voor de natuur en de 

omwonenden en op mogelijke maatregelen om die gevolgen in te perken. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Defensie - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Voor de luchthaven De Kooy in Den Helder wordt een nieuw luchthavenbesluit opge-

steld. De huidige luchthaven bestaat uit een militair deel en een deel voor burgerlucht-

verkeer. Er wordt meer ruimte gecreëerd voor de commerciële luchtvaart. Ook wordt 

rekening gehouden met het gebruik van een nieuw type helikopter door Defensie en 

met de aanpassing of vervanging van een aantal voorzieningen. Het luchthavenbesluit 

legt onder meer dit gebruik en een geluidszone vast. Ter onderbouwing van dat besluit 

wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

 

De minister van Defensie heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport de verwachte groei in commercieel burger-

luchtverkeer goed te onderbouwen. Het gewijzigde gebruik van de luchthaven zal leiden 

tot veranderingen in de effecten op de natuur en in de omvang en de verdeling van de 

hinder voor omwonenden. Het rapport moet belangrijke veranderingen niet alleen be-

schrijven of berekenen, maar ook duidelijk op kaart aangeven waar hinder toe- of af-

neemt en hoe deze zo veel mogelijk beperkt kan worden. 
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