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status   ingekomen 
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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 
minder vliegbewegingen  

 

doel *) 

Verminderen van de de hinder op alle vlakken 

 

beschrijving *) 
Een zeer realistisch en uitvoerbaar voorstel zou ku nnen zijn: minder vliegbewegingen. Betaalbaar 

gemaakt door hogere tarieven. Dan slaat de luchthav en 3 vliegen in één klap. Minder overlast en 

vervuiling in de omgeving, minder verzet tegen de l uchthaven en hogere winst. Andere plannen zijn 

ook welkom, maar geven geen enkele garantie dat die  in de toekomst effecten hebben. Zo blijkt uit 

de enorme groei van nachtvluchten, tegen de afsprak en in.  

 

onderbouwing *) 

Evident.  

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

verplaatsing van hinder? *)    nee 

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder. 

 

overige effecten 

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

 

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 


