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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

De waarheid omtrent gezondheid en welzijn i.p.v. fabeltjes over economische groei. 

 

doel *) 

80% reductie van het aantal vliegbewegingen op luchthaven Rotterdam 

 

beschrijving *) 

Gewoon doen! 

 

onderbouwing *) 

Dit voorstel zal werken omdat er uit veel onderzoek is gebleken wat de nadelige effcten zijn op de 

gezondheid van burgers door geluidshinder en luchtvervuiling in het algemeen en luchtvaart in het 

bijzonder. De meest mensen in Nederland wonen binnen een straal van 50 kilometer van een luchthaven 

wat bekend is als een afstand waarbinnen nadelige effecten op de gezondheid waarneembaar zijn. 

 

effect binnen 48 dB(A) Lden contour? *)   ja, namelijk 

Een gezonder woon- en leefklimaat. 

 

effect binnen 40 dB(A) Lden contour? *)   ja, namelijk 

Een gezonder woon- en leefklimaat. 

 

effect buiten 40 dB(A) Lden contour? *)   ja, namelijk 

Eengezonder woon-en leefklimaat 

 

verplaatsing van hinder? *)    nee 

Verplaatsing van hinder is een typisch Nederlands fenomeen. Deze trend kan worden doorbroken door 

vermindering van vliegbewegingen i.p.v. zoas nu vaak gebeurt andere landgenoten met de problemen op 

te zadelen. 

 

overige effecten 

Doordat alternatieve vormen van vervoer zullen ontstaan en een kans gaan krijgen een geweldige kans 

voor mensen die buiten de gebaande paden denken en de nu bestaande dogma’s over economische groei 

willen doorbreken. 

 

voorstel nieuw/uniek? *)    voor zover bekend, ja 

Op zich misschien nieuw, maar indirect eigenlijk al veel eerder op diverse manieren ingediend. Kijk maar 

naar het onderzoek van de overheid van een aantal jaren geleden dat aangaf dat 1.000.000 mensen in 

Nederland fysieke gevolgen ondervinden door geluidsoverlast of de uitkomsten van Genereation R van de 

Erasmus universiteit Rotterdam over de relatie tussen het onstaan van ADHD en fijnstof. 

 

past binnen huidige wet- en regelgeving?  ja 

Jazeker, het is in Nederland al heel lang veboden de gezondheid van de burgers nadelig te beïnvloeden. 

 

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? weet niet 

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

voor de luchthaven Rotterdam. 
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*) 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 

  


