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Persbericht  

 

Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffect-

rapport luchthaven Gilze-Rijen 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om bij het beschrijven van de milieueffecten van 

de luchthaven Gilze-Rijen een duidelijk onderscheid te maken tussen het regu-

liere gebruik door helikopters en het incidentele gebruik, bijvoorbeeld door jacht-

vliegtuigen. 

 

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 project 

Voor de luchthaven Gilze-Rijen, de thuisbasis van de defensiehelikopters, bereidt het 

ministerie van Defensie een luchthavenbesluit voor. Het besluit moet het gebruik van 

de luchthaven en de beperkingen aan het ruimtegebruik er omheen vastleggen. 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 luchthaven wordt hoofdzakelijk gebruikt voor (oefen-)vluchten met defensiehelikop-

ters. Het rapport moet de milieugevolgen van dit dagelijkse gebruik — nu en in de toe-

komst — in beeld brengen. De bijdrage van “rattle noise” van Chinook helikopters aan 

de geluidbelasting moet zichtbaar worden gemaakt. 

 

Verder wordt in het besluit vastgelegd dat de luchthaven incidenteel beschikbaar moet 

zijn voor defensietoestellen die elders gestationeerd zijn. Een voorbeeld zijn de jacht-

vliegtuigen die de luchthavens in Volkel en Leeuwarden als thuisbasis hebben. Het rap-

port moet laten zien wat deze reservefuncties toevoegen aan de milieugevolgen van de 

luchthaven. 

 

Alle informatie tezamen moet het mogelijk maken om de claims van enerzijds de lucht-

haven en anderzijds de omliggende gemeenten op de beschikbare ruimte tegen elkaar 

af te wegen.  
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