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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

Geef hier het voorstel een naam van maximaal 50 letters. 

 

doel *) 

Omschrijf hier het beoogde doel/effect op de hinder, en kwantificeer dit zo mogelijk.   

 

beschrijving *) 

Deze aanvraag volledig behandelen is iets voor experts en dat ben ik niet. 

 

Wat is nodig: 

- Minder vliegbewegingen 

- Als er een apart helicopterterrein komt dan de vrijkomende ruimte niet benutten voor commerciële 

vluchten, maar de ruimte verkleinen 

- Vliegroutes wijzigen, niet over woningen en tuinen 

- Toekomstvisie ontwikkelen met als uitgangspunt het vliegveld naar elders verplaatsen 

- Geen enkel bouwplan ontwikkelen waar overlast van het vliegveld is 

 

onderbouwing *) 

Onderbouw hier waarom het voorstel naar verwachting zal werken. Verwijs eventueel (via links) naar voor 

uw onderbouwing relevante (wetenschappelijke) artikelen en voeg deze zo nodig als bijlage toe. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

verplaatsing van hinder? *)    Kies. 

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder. 

 

overige effecten 

Benoem hier eventuele (neven/bij)effecten anders dan het beoogde effect. 

 

voorstel nieuw/uniek? *)    Kies. 

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?  Kies. 

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

 

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. 
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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 


