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Kamerbrief reactie brief BTV over CRO RTHA en 
participatietraject RTHA 

 

Aanleiding 
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer 
heeft bij brief van 24 november jl. (bijgevoegd) om uw reactie gevraagd op de 
brief aan u van 14 november jl. (bijgevoegd) van de Vereniging Bewonersgroep 
tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV), waarin gesteld wordt dat het 
participatietraject RTHA gefaald heeft, omdat de omwonenden niet (afdoende) 
gehoord zijn. Daarbij wordt het ontbreken van de CRO RTHA als deelnemer aan 
het participatietraject als oorzaak genoemd. De BTV stelt in de brief voorts dat 
een gedegen participatietraject waarin omwonenden gelijkwaardig worden 
betrokken noodzakelijk is en vraagt de Minister hoe dit bewerkstelligd wordt. 

Geadviseerd besluit 
 Uw akkoord en ondertekening van bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer; 
 Verzending tegelijk met de verzamelbrief luchtvaart, of daarna. 

Kernpunten 
 Aangezien het participatietraject RTHA een verantwoordelijkheid van de 

projectorganisatie was, is het niet aan u om zich uit te laten over deelname 
van de CRO RTHA; 

 De stelling van de BTV dat alleen bewoners aan de CRO mogen deelnemen die 
een bewonersorganisatie vertegenwoordigen en dat de CRO RTHA aan het 
participatietraject RTHA had moeten deelnemen, deelt u niet; 

 Ook bewoners kunnen door de zienswijzeprocedures voor NRD en 
luchthavenbesluit hun mening geven. 
 

De directeur Luchtvaart zal het antwoord op de brief van de BTV afdoen, welke 
v.w.b. de inhoud hetzelfde is als de brief aan de Tweede Kamer. 

Krachtenveld 
Een meerderheid van de deelnemers staat neutraal of positief tegenover het 
participatietraject RTHA (als proces). De BTV staat hier negatief tegenover, wat in 
verband gezien kan worden met het feit dat de BTV het participatietraject op een 
bepaald moment verlaten heeft (zie ook hieronder). Voorts beschouwt een aantal 
deelnemers – waaronder de Provincie Zuid-Holland – het participatietraject als 
mislukt, met name omdat het niet mogelijk bleek alle belangen met elkaar te 
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verenigen. In de Kamerbrief van 15 november jl. (bijgevoegd) heeft u 
aangegeven dat het participatietraject desondanks wel zijn waarde gehad heeft. 

Toelichting 
Voor het participatietraject RTHA waren door de projectorganisatie spelregels 
opgesteld. In de brief stelt de BTV dat één van de spelregels was dat deelnemers 
stukken niet mochten delen en dat de voorzitter van de BTV (als deelnemer aan 
het participatietraject) op 19 januari 2021 aan de projectorganisatie kenbaar 
gemaakt heeft informatie wel met de leden te willen delen, omdat dit anders in 
strijd zou zijn met zijn bestuurstaak. Voorts stelt de BTV in de brief dat zeven 
maanden later door de procesorganisatie om akkoord werd gevraagd met de 
spelregels, dat dit niet aan de andere deelnemers werd gevraagd, de voorzitter 
heeft geweigerd en de BTV daarop van verdere deelname uitgesloten was. 
 
Desgevraagd stelt de projectorganisatie van het participatietraject RTHA dat 
stukken wel met BTV-leden gedeeld mochten worden, dat in de mail van de BTV 
van 19 januari 2021 niets staat over de leden, dat (zeven maanden later) aan alle 
deelnemers om akkoord gevraagd werd op een aanvulling op de spelregels en een 
herbevestiging van de bestaande spelregels en dat de BTV zelf heeft besloten het 
participatietraject te verlaten (zie ook: bijlage 9). 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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