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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

Geen weekendvluchten meer tussen 07:00 en 12:00 uur  

 

doel *) 

Ervoor zorgen dat omwonenden ten minste in de weekenden niet al om 7 uur gewekt worden door het 

lawaai van opstijgende verkeersvliegtuigen en in de ochtend rust hebben. Naast het beperken van de 

geluidshinder wordt hiermee ook het milieu gediend. 

 

beschrijving *) 

Er vinden geen vliegbewegingen meer plaats in de ochtenden van zaterdag en zondag.  

De betreffende vluchten kunnen eventueel – maar dit heeft, gelet op de weekendrust niet de voorkeur, (al 

dan niet deels) verplaatst worden naar een later tijdstip op de zaterdag of zondag of naar een 

doordeweekse dag. Door hogere tarieven te hanteren kan deze maatregel voor de luchthaven 

kostenneutraal worden doorgevoerd.  

 

onderbouwing *) 

Iedere dag vanaf 7 uur in de ochtend starten er, zeer kort achter elkaar, meerdere grote, extreem 

lawaaiige, verkeersvliegtuigen. Deze vliegtuigen, die bij het opstijgen o.a. pal over de woonwijken in 

Schiedam-Noord vliegen, maken een dermate herrie dat de nachtrust van omwonenden verstoord wordt. 

Het is niet meer dan redelijk, en in het licht van het voorkomen van gezondheidsklachten ook zeer 

wenselijk, dat omwonenden ten minste in de weekenden enige rust gegund wordt en niet al om 7 uur ‘uit 

hun bed gedenderd worden’.  

 

effect binnen 48 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Ja, de bewoners in Schiedam-Noord in de opstijgroute zullen veel minder geluidshinder ervaren in de 

weekenden. Bovendien zal de luchtvervuiling minder zijn. 

 

effect binnen 40 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Ja, ook bewoners binnen deze contour zullen minder geluidshinder ervaren in de weekenden. Bovendien 

zal de luchtvervuiling minder zijn. 

 

effect buiten 40 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Ja, ook bewoners buiten deze contour zullen minder geluidshinder ervaren in de weekenden. Bovendien 

zal de luchtvervuiling minder zijn. 

 

verplaatsing van hinder? *)    Kies. 

Nee, als de vluchten niet verplaatst worden, is er geen verplaatsing van hinder.  

Ja, als de vluchten verplaatst worden naar een ander tijdstip, zal de geluidshinder (en milieuvervuiling)  op 

een ander moment ook plaatsvinden. De geluidshinder zal echter veel minder ingrijpend zijn voor 

omwonenden nu deze hun nachtrust niet verstoort.  

 

overige effecten 

Indien de luchthaven rekening houdt met haar omwonenden zal dit op meer welwillendheid en minder 

verzet bij omwonenden leiden.  

 

voorstel nieuw/uniek? *)    Kies. 

Mij is niet bekend of dit voorstel nieuw/uniek is. 
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past binnen huidige wet- en regelgeving?  Kies. 

Ja. 

 

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? Kies. 

Indien nee, geef hier aan op welke onderdelen het voorstel strijdig is met de huidige omzettingsregeling 

voor de luchthaven Rotterdam. 

 

 

*) invullen verplicht 
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BIJLAGEN **) 

 

let op: maximaal 5 bijlagen, in totaal maximaal 2 MB groot!! 

 

bijlage 1  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

bijlage 2  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

bijlage 3  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

bijlage 4  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

bijlage 5  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

 
**) invullen verplicht indien bijlagen worden meegezonden 

 


