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nummer  2019 031 

ingekomen  26 augustus 2019 

contactpersoon CRO Niet invullen!! 

status   ingekomen 
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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

reductie aantal commerciele lijnvluchten 

 

doel *) 

Er is maar een enkele echte hinderbeperkende maatregel: bronbestrijding – het paal en perk stellen aan 

het aantal vluchten. Alle andere maatregelen zijn symptoombestrijding. Het doel is een prettige 

leefomgeving creeren in Hillegersberg, Lansingerland, Schiebroek, Overschie…etc! Alleen als het vliegveld 

in de leefomgeving past heeft het bestaansrecht. 

 

beschrijving *) 

Meer inkomsten genereren op de luchthaven per reiziger, zodat je af kunt met minder vluchten. Aanbod 

van diensten op de luchthaven vergroten die gericht zijn op de zakelijke passagier. 

 

onderbouwing *) 

De mate van overlast van het vliegveld is (minimaal) evenredig met het aantal commerciele lijnvluchten. 

Reduceer dit aantal en ga op zoek naar een duurzamer verdienmodel. 

 

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

spreekt voor zich 

 

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? weet niet 

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 

  


