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Toelichting: Afspraak is dat alleen het jaarrapport (12.a) uitgebreid wordt besproken 

in de vergadering van de CRO; de kwartaalrapportages (12.b en 12.c) 
worden ter kennisgeving aangeboden. 

 
Bijlage(n):  
 
12.a rapport van DCMR “Jaarrapport 2019 Analyse meldingen 

rondom Rotterdam The Hague Airport” d.d. 8 april 2020 
In het gebruiksjaar 2019 steeg het aantal geluidmeldingen ten opzichte 
van het voorgaande jaar met 81% tot 62.678, terwijl het aantal vluchten 
groot verkeer van en naar RTHA met “slechts” 4% toenam. 72 
frequente melders, dat is circa 4% van het totaal aantal melders, waren 
goed voor ongeveer 75% van de meldingen.  
 
De DCMR wijst op een aantal trends die de toename van het aantal 
meldingen voor een deel kunnen verklaren: 
- Het gebruik van de luchthaven richt zich steeds meer op de 
zomerperiode. 
- De invloed van het Schipholverkeer leidt ertoe dat vliegtuigen moeten 
afwijken van de route. 
- Na een aantal jaren terugkeer van het fenomeen “door de nacht heen 
vliegen”. 
Daarnaast speelt mogelijk “de gevoeligheid van omwonenden voor 
vliegtuiggeluid” en de landelijke maatschappelijke aandacht voor het 
onderwerp een rol. 
De DCMR doet aanbevelingen die onder andere gericht zijn op het 
ontmoedigen van de trends die tot extra hinder leiden, niet alleen door 
een actieve houding van de exploitant richting de gebruikers, maar ook 
door regulering, bijvoorbeeld via het nieuwe Luchthavenbesluit. 
Hiervoor worden in het rapport enkele suggesties gedaan. 
 
 



12.b rapport van DCMR “Kwartaalrapportage Vliegtuig meldingen 
rondom Rotterdam The Hague Airport 1e kwartaal 2020” d.d. 9 
april 2020 
Het aantal meldingen over het eerste kwartaal dat betrekking heeft op 
de luchthaven Rotterdam, is ten opzichte van vorig jaar met circa 21% 
toegenomen tot 6848 (dit is exclusief 885 meldingen over 
overvliegers). Het gaat inmiddels dus minder hard, want een jaar eerder 
jaar was er nog sprake van een verdrievoudiging. Het totaal aantal 
melders is met 137 gestegen naar 444. 

 
12.c rapport van DCMR “Kwartaalrapportage Vliegtuig meldingen 

rondom Rotterdam The Hague Airport 2e kwartaal 2020” d.d. 3 
juni 2020 
Het aantal meldingen over het tweede kwartaal dat betrekking heeft op 
de luchthaven Rotterdam, is ten opzichte van vorig jaar met circa 63% 
afgenomen tot 4701 (dit is exclusief 685 meldingen over overvliegers). 
Het totaal aantal melders is met 214 gedaald tot 363. De sterke afname 
van het aantal meldingen is te verklaren door de Coronacrisis. Immers 
door deze crisis is de grote commerciële luchtvaart vanaf medio maart 
sterk gereduceerd en op RTHA uiteindelijk zelfs geheel gestaakt. 

 
 
Communicatie: rapportages op de website plaatsen 
 
 


