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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 034 

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 *) 

Vluchten verlaten (700 bulderend door een woonwijk is echt te vroeg). Minder vluchten  

 

doel *) 

vermindering geluidsstress  

 

beschrijving *) 

reizigers reizen ook liever niet al te vroeg, dus aantrekkelijker voor reizigers = meer inkomsten. Beter 

imago luchthaven in drukke woonwijk 

 

onderbouwing *) 

aantrekkelijker luchthaven: meeste mensen willen niet al om 7:00 ur vliegen en daarvoor om 4 of 5 uur 

opstaan 

 

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. 

Minder hinderlijk om dagelijks door gebrul voortijdig gewekt te worden. Dit was niet zo toen ik ervoor koos 

hier te gaan wonen.  

 

overige effecten 

minder overlast door trillingen en uitstoot. Dit is teveel voor een druk woongebied met reeds slechte 

funderingen 

 

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. 

 

 

*) 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 

  


