
TEMPLATE-SET DCMR 
TITEL SLIDE 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

1 
Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 
Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

4 
Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

3 
Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linker kant van 
het scherm en kies ´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 
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TEMPLATE-SET DCMR 
BLANCO 

INHOUD EN CONTEXT JAARRAPPORT 

2 

Ranomos 

Monitoringssysteem 
vergaart data: 

Radardata 
Geluidmetingen 

Meldingen 

Publicatie 

Jaarrapport krijgt de 
nodige aandacht van 

lokale pers en 
bewoners 

(verenigingen). 

DCMR 

Ontvangt meldingen 
en adviseert 

bestuurlijke partijen en 
CRO.  

Geen bevoegd gezag. 

CRO 

Jaarrapport wordt 
gepresenteerd in CRO. 
Aanbevelingen worden 

ter besluitvorming 
voorgelegd. 

Geeft sturingsinformatie 

Analyse van meldingen 
en geluidgegevens 

geeft informatie voor 
onderzoek naar 

maatregelen. 

Jaarrapport 2020 : analyse meldingen Rotterdam The Hague Airport 

Inhoud 
- Ontwikkelingen 
- Feiten en cijfers 
- Meten vs rekenen 
- Aanbevelingen 

 
 



TEMPLATE-SET DCMR 
75% TEKST + 25% AFBEELDING 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

Platte tekst 

2  Bullet 

3  Sub-bullet 

4 SUBTITEL 

5 Cursief tekst 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

1 
Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 
Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

4 
Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

3 
Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linker kant van 
het scherm en kies ´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

ONTWIKKELINGEN LUCHTVAART 

In het bijzondere jaar dat 2020 was gebeurde binnen de luchtvaartsector 
veel. De belangrijkste projecten:  

 Luchtvaartnota (I&W) 

 Luchtruimherziening (I&W) 

 Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (I&W) 

 Participatietraject RTHA Luchthavenbesluit (RTHA) 

 Geluidmeetnet omwonenden RTHA (PZH) 

Veel van deze projecten hebben in meer of mindere mate met elkaar te 
maken.   
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TEMPLATE-SET DCMR 
50% TEKST + 50% AFBEELDING 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

Platte tekst 

2  Bullet 

3  Sub-bullet 

4 SUBTITEL 

5 Cursief tekst 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

1 
Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 
Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

4 
Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

3 
Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linker kant van 
het scherm en kies ´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

FEITEN EN CIJFERS 

Invloed covid-19 op luchtvaart was in 2020 groot. 

Vergelijking met reguliere jaar 2019: 

• Aantal meldingen: 30.773. -51% 

• Vluchten grote luchtvaart: -61% 

• Vluchten kleine luchtvaart: -2% 

• Hoeveelheid gemeten vliegtuiggeluid: 
- Bergschenhoek gehalveerd (-3 dB)  
- Schiedam Noord 2/3 afname (-4,5 dB) 
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TEMPLATE-SET DCMR 
100% GRAFIEK 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

1 
Wanneer nodig, verwijder de bestaande grafiek 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het pictogram om 
een nieuwe grafiek in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 
Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter muisknop 

en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

AANTAL VLUCHTEN 

Maandelijkse vluchtaantallen voor groot en klein verkeer. Lockdown zorgt ervoor dat grote luchtvaart nagenoeg stilvalt in april mei en juni. Aantal 
vluchten in de zomer blijft structureel lager dan normaal. Kleine luchtvaart piekt juist in juli, augustus en september. 
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TEMPLATE-SET DCMR 
100% GRAFIEK 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

1 
Wanneer nodig, verwijder de bestaande grafiek 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het pictogram om 
een nieuwe grafiek in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 
Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter muisknop 

en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

AANTAL MELDINGEN 

Maandelijkse aantal melding voor groot en klein verkeer. Lockdown zorgt ervoor dat grote luchtvaart nagenoeg stilvalt in april mei en juni. Aantal 
meldingen in juli en augustus valt op. Aantal meldingen kleine luchtvaart in de zomer hoger dan ooit. Let op: onderling afwijkende schalen. 

Jaarrapport 2020 : analyse meldingen Rotterdam The Hague Airport 6 

0

2000

4000

6000

8000

N
o

ve
m

b
er

D
ec

em
b

er

Ja
n

u
ar

i

Fe
b

ru
ar

i

M
aa

rt

A
p

ri
l

M
ei

Ju
n

i

Ju
li

A
u

gu
st

u
s

Se
p

te
m

b
er

O
kt

o
b

erA
an

ta
l m

e
ld

in
ge

n
 

Groot verkeer 

2017 2018 2019 2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

N
o

ve
m

b
er

D
ec

em
b

er

Ja
n

u
ar

i

Fe
b

ru
ar

i

M
aa

rt

A
p

ri
l

M
ei

Ju
n

i

Ju
li

A
u

gu
st

u
s

Se
p

te
m

b
er

O
kt

o
b

erA
an

ta
l m

e
ld

in
ge

n
 

Klein verkeer 

2017 2018 2019 2020



TEMPLATE-SET DCMR 
100% GRAFIEK 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

1 
Wanneer nodig, verwijder de bestaande grafiek 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het pictogram om 
een nieuwe grafiek in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 
Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter muisknop 

en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

AANTAL MELDINGEN/AANTAL VLUCHTEN 

Maandelijks aantal meldingen gedeeld door maandelijks aantal vluchten. Invloed van afname aantal vluchten door covid-19 vlakt hiermee uit. Er is een 
duidelijk effect op de hoeveelheid meldingen na de lockdownperiode. Mogelijke oorzaken: Lockdown = periode van relatieve rust. Andere geluidbronnen 

(bv. wegverkeer) zijn afgenomen. Mensen zijn meer thuis. Twijfels over nut en noodzaak van burgerluchtvaart tijdens pandemie. 
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TEMPLATE-SET DCMR 
BLANCO 

AANTAL MELDERS EN MELDINGEN 

8 

Aantal per jaar 2018 2019 2020 

Totaal aantal melders 1.504 1.886 1.193 

Totaal aantal meldingen 34.688 62.678 30.773 

  

Aantal ‘frequente melders’ (≥ 140 meldingen pp) 35 (2%) 72 (4%) 45 (4%) 

Aantal ‘overige melders’ (< 140 meldingen pp) 1.469 (98%) 1.814 (96%) 1.148 (96%) 

  

Aantal meldingen van ‘frequente melders’ 24.685 (71%) 46.703 (75%) 21.163 (69%) 

Aantal meldingen van ‘overige melders’ 10.003 (29%) 15.975 (25%) 9.610 (31%) 

Jaarrapport 2020 : analyse meldingen Rotterdam The Hague Airport 

Aanbeveling onderzoek ‘incidentele melders’ (max. 1-2 meldingen per jaar) 
 
Het verloop in de grootste groep melders is zeer hoog. In de afgelopen vijf jaar was 67% van alle melders 
slechts in één jaar actief. 86% van die melders diende slechts 1 of 2 meldingen in.  
Inzicht in de motivatie van melders om wel of niet te melden kan helpen bij het duiden van de ervaren 
geluidhinder en het inzetten van mogelijke verbeteracties.  



TEMPLATE-SET DCMR 
25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

AANBEVELING: ONDERZOEK MOTIVATIE 

MEER INZICHT NODIG IN BEWEEGREDENEN VOOR INDIENEN MELDING: 

 Wáárom dienen omwonenden melding in? 

 Met welk doel? 

 Wat wil men bereiken? 

 Waarom worden er in enig jaar 1 of 2 meldingen ingediend en zien we de melder niet 
meer terug? 

 Signaal nationale Ombudsman:  

 burgers moeten duidelijkheid hebben over wat zij van het doen van meldingen 
 mogen verwachten 

 Meer inzicht in de ervaren (geluid)hinder kan richting geven aan mogelijk 
verbeteracties en proactief beïnvloeden van verwachtingen verwachtingsmanagement 

 Aanbeveling: 

 Via onderzoek (enquête) meer inzicht in beweegredenen voor indienen melding 

 Intensivering op inzet rondom meldingen 
 

   

Jaarrapport 2020 : analyse meldingen Rotterdam The Hague Airport 
 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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TEMPLATE-SET DCMR 
100% GRAFIEK 

GRAFIEK INVOEGEN/VERANDEREN 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

1 
Wanneer nodig, verwijder de bestaande grafiek 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het pictogram om 
een nieuwe grafiek in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 
Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

DATA VAN DE GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter muisknop 

en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

GELUID: METEN VS. BEREKENEN 

Duidelijke afname in hoeveelheid geluid. Verschil tussen meten en rekenen is toegenomen. Oorzaak: verschillen in methodes. Meet- en rekenpunten 
liggen niet gelijk. Rekenmodel gebruikt vaste routes voor helikopters en ander klein verkeer dat op zicht vliegt.  

Nader onderzoek past goed in de implementatiefase van de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid van ministerie van I&W. 
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TEMPLATE-SET DCMR 
BLANCO 

VERSCHIL HHP EN GELUIDMEETPUNT 

Jaarrapport 2020 : analyse meldingen Rotterdam The Hague Airport 
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TEMPLATE-SET DCMR 
25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

VERSCHIL HHP EN GELUIDMEETPUNT (2) 

EFFECT VAN HET VERSCHIL IN LIGGING: 

 Afstand verschil bedraagt resp. 250 en 365 meter 

 Bebouwing tussen beide punten 

 Afscherming, reflectie, absorptie 

 M.b.v. Lden rekentool en de invoerset behorend bij de omzettingsregeling 
is het rekenkundig verschil bepaald: 

 HHP Schiedam: ca. 0,7 dB hoger dan op het geluidmeetpunt 

 HHP Bergschenhoek: ca. 1,3 dB hoger  

 Verschillen kunnen jaarlijks anders zijn, afhankelijk van verdeling verkeer 

 Meldingenrapport corrigeert hier niet voor bij gebrek aan jaarlijkse 
rekenmodel 

 Aanbeveling: 

 Bij handhavingsberekening ook jaarlijks de geluidbelasting op het 
geluidmeetpunt bepalen 

 

 

   

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  
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TEMPLATE-SET DCMR 
AFSLUITING #1 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 
Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 
Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

4 
Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

3 
Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linker kant van 
het scherm en kies ´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

MEER WETEN? 
Ga naar de tab ‘Slidebuilder’ 
en klik op de knop ‘Support & Inspiratie’ 

5 
Wil je een nog uitgebreidere beeldbank? 
Ga dan naar https://dcmr.fotofiler.net/, 
voer onderstaande gegevens in en download  
de gewenste afbeelding. 
Gebruikersnaam:    dcmr 
Wachtwoord:       dcmr0603 

DANK VOOR  
UW AANDACHT 

Parallelweg 1 
3112 NA Schiedam 

Tel. 010 246 80 00 

sander.steenhart@dcmr.nl 
www.dcmr.nl 

 

https://dcmr.fotofiler.net/

