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nummer  2019 025 

ingekomen  25 augustus 2019 

contactpersoon CRO Niet invullen!! 

status   ingekomen 

opmerking  Niet invullen!! 

 

 

 

FORMULIER VOORSTEL HINDER BEPERKENDE MAATREGEL 
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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

ontzie Delft bij opstijgen 

 

doel *) 

vermindering geluidsoverlast in Delft bij opstijgen  

 

beschrijving *) 

Bij het opstijgen in westelijke richting (vanwege wind uit westelijke richtingen) en daarna vol gas in 

oostelijke richting wegdraaien wordt steeds meer over Delft gevlogen met de bijbehorende enorme 

geluidsoverlast 

 

onderbouwing *) 

Door niet meer over Delft in oostelijke richting weg te draaien maar b.v. in westelijke richting te blijven 

doorvliegen en dan pas boven de Noodzee op grotere hoogte in oostelijke richting de vlucht te vervolgen 

(bij voorkeur ten zuiden van Rotterdam langs) zal de gluidshinder boven Delft zo goed als verdwijnen 

 

effect binnen 48 dB(A) Lden contour? *)   nee 

Indien ja, beschrijf dan hier het effect op de hinder. 

 

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

boven Delft geen hinder meer bij opstijgen als aangegeven 

 

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

boven Delft geen hinder meer bij opstijgen als aangegeven 

 

verplaatsing van hinder? *)    ja, namelijk 

in westelijke richting zal de hoeveelheid geluidshinder toenemen 

 

overige effecten 

ook boven verdere woonbebouwing ten oosten van Delft zal geluidshinder afnemen 

 

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

Indien nee, geef hier aan waar en wanneer dat voorstel eerder is ingediend, en wat er verder mee gebeurd 

is. 

 

past binnen huidige wet- en regelgeving?  ja 

Indien nee, geef hier aan op welke onderdelen het voorstel strijdig is met huidige wet- en regelgeving. 

 

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? ja 

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 

 


