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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

‘Less is more’ model 
 

doel *) 

Realiseren van minder vliegbewegingen met een kwalitatief hogere maatschappelijke, milieu en 

economische waarde. Hiermee ,verkleinen van geluidsoverlast, verminderen van milieubelasting, 

luchtvervuiling en gezondheidsbelasting, bevorderen van duurzaam, toekomstgericht en maatschappelijk 

en economisch verantwoord gebruik van luchtvaart. 

 

beschrijving *) 

Door te kiezen voor minder vliegbewegingen die een kwalitatief hogere maatschappelijke, milieu en 

economische waarde vertegenwoordigen, wordt geluidsoverlast verkleind, milieubelasting en 

gezondheidsbelasting verminderd en wordt een duurzaam, toekomstgericht en maatschappelijk en 

economisch verantwoord gebruik van luchtvaart bevorderd. 

 

onderbouwing *) 

Afname van aantal vliegbewegingen wordt gerealiseerd. Door hogere vliegtarieven te hanteren wordt deze 

vermindering betaald. Hiermee worden de gestelde doelen bereikt 1) vermindering overlast en vervuiling in 

de omgeving, 2) maatschappelijke acceptatie luchthaven en handhaving economisch verdienmodel. 

 

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

structurele afname van de hinder 

 

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

structurele afname van de hinder 

 

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

structurele afname van de hinder 

 

verplaatsing van hinder? *)    nee 

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder. 

 

overige effecten 

Vergroten van sigificant positieve maatschappelijke voorbeeldfunctie die een luchthaven heeft 

 

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. 
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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 

  


