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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 037 

ingekomen  27 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 *) 

Weren van ALLE vliegbewegingen die overlast, stress en chronisch klachten geven. 

 

doel *) 

Bewoners en omgeving hun woongenot teruggeven en zorgen voor een normale woonsituatie die 

voorheen altijd zo geweest is. Ik woon hier nu 20 jaar en het is rond uit asociaal en schofterig hoe hier mee 

om wordt gegaan de laatste jaren. Getuigd van geen enkel respect voor de burgers die de overlast 

hebben!!  

 

beschrijving *) 

Heel simpel, stop met vakantievluchten, schrap de hele zooi. Noem het gewoon weer zestienhoven en 

gebruik het als kleinschalig vliegveld wat het altijd was. Als je dan zonodig een RTHA wil hebben bouw dat 

dan in de noordzee bij Den Haag. Dit hele gebied staat al onder druk met de aanleg van de A13/16.  

 

onderbouwing *) 

Ook dit is niet zo moeilijk, hoef je niet voor geleerd te hebben, wat er niet meer is geeft ook geen overlast. 

Alle onderzoeken die er de laatste tijd gedaan zijn door de verschillende organisaties zeggen genoeg. 

Beetje jammer dat bepaalde onderzoeken uit de koker komen van belanghebbende die een hoge functie 

hebben binnen 16-hoven, los van de geloofwaardigheid zie je ook hier weer hoe er met de burger om wordt 

gegaan.  

 

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 

  


