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Persbericht: Luchthavenbesluit luchthaven Volkel  

 
 

Milieueffectrapport Volkel compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor luchthaven Volkel op-

nieuw beoordeeld. Zij vindt dat de geluidhinder en de risico’s van de mogelijke 

vliegroutes nu goed zijn beschreven. 

 

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 militaire luchthaven Volkel wordt een luchthavenbesluit opgesteld. Dat besluit 

legt onder meer het gebruik van de luchthaven en een geluidszone vast. Ter onderbou-

wing van het besluit is een milieueffectrapport opgesteld dat de milieuruimte beschrijft 

die de luchtmachtbasis nodig heeft. Eerder oordeelde de Commissie dat informatie in 

het rapport ontbrak. Vervolgens is het milieueffectrapport aangepast. 

 

De minister van Defensie heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport opnieuw 

te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie constateerde eerder dat de geluidhinder in een te klein gebied was on-

derzocht. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat meer dan 50% van de mensen die ernstige 

hinder ondervinden buiten het eerder onderzochte gebied wonen. De nieuwe informatie 

laat ook zien dat de verschillen tussen de vliegroutes groter zijn. Verder geeft het rap-

port nu de kans op ongevallen met grote aantallen slachtoffers en laat het zien waar in 

de omgeving van de luchthaven risicovolle bedrijven liggen. 

 

De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de luchthaven nu goed be-

schrijft. 

 

De minister maakt op grond van de nieuwe gegevens een andere afweging en kiest 

voor de vliegroute die de minste hinder veroorzaakt en voor de geluidszone die daarbij 

hoort. 
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