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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 033 

ingekomen  26 augustus 2019 

contactpersoon CRO Niet invullen!! 

status   ingekomen 

opmerking  Niet invullen!! 

 

 

 

FORMULIER VOORSTEL HINDER BEPERKENDE MAATREGEL 
 

versie d.d. 25 juli 2019 
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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

Lange weekendnachten 

 

doel *) 

De omgeving van RTHA de gelegenheid geven om in het weekend langer te slapen 

 

beschrijving *) 

De tijd waarop RTHA op zaterdag en zondag geopend is verkorten tot 9.00 t/m 23.00 uur. Dat geeft de 

50.000 gehinderde omwonenden van RTHA de kans om op zaterdag en zondag niet meer al om 7.00 

gewekt te worden door de vroege vluchten met opgeteld 1000 passagiers die voor een paar tientjes op 

vakantie willen gaan. Het economisch nut van deze vluchten voor Rotterdam is zo gering dat ze ook wel 

twee uurtjes later op reis kunnen. 

 

onderbouwing *) 

De hoeveelheid door RTHA gehinderde omwonenden is zodanig groot dat iedere vroege ochtend-

passagier omgerekend 40 tot 50 mensen uit de slaap haalt. Het nut van deze vroege vluchten voor stad en 

omwonenden weegt niet op tegen het voordeel voor de passagiers. Die kunnen best twee uur later op stap. 

Bovendien is de luchthaven op zaterdag en zondag in de vroege ochtend amper bereikbaar voor wie niet 

per auto of taxi komt. Dus een latere openstelling verbetert ook nog eens de bereikbaarheid per OV. 

Bovendien kunnen de passagiers twee uur langer in bed blijven liggen. Dat mes snijdt dus aan drie kanten, 

met voordeel voor passagiers, omwonenden en het milieu. 

 

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

Geen geluidshinder meer tussen 7.00 en 9.00 op zaterdag en zondag. 

 

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

Geen geluidshinder meer tussen 7.00 en 9.00 op zaterdag en zondag. 

 

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

Geen geluidshinder meer tussen 7.00 en 9.00 op zaterdag en zondag. 

 

verplaatsing van hinder? *)    Kies. 

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder. 

 

overige effecten 

betere nachtrust voor 50.000 omwonenden. Betere bereikbaarheid van de luchthaven voor vroege vluchten 

omdat in het weekend er vroeg in de ochtend maar heel weinig OV is. 

 

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?  weet niet 

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

 

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? weet niet 
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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 

  


