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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 049 

ingekomen  1 september 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 *) 

Reduceer het aantal vliegbewegingen met 50%, kom eerdere uitspraken/afspraken na en beperk de functie 

van de luchthaven tot een vliegveld voor uitsluitend zakelijke en maatschappelijke vluchten. 

 

doel *) 

De hinder zal met meer dan 50% dalen, de gezondheidsschade zal idem dito dalen. 

 

beschrijving *) 

Begin met het afwijzen van elk plan van de luchthaven dat in strijd is met dit voorstel en werk vervolgens 

een plan uit om zo snel mogelijk tot de voorgestelde reductie te komen. 

 

onderbouwing *) 

Minder vliegbewegingen geven evenredig minder hinder, kleinere vliegtuigen reduceren de hinder daarbij 

meer dan evenredig. 

 

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

Zie boven 

 

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

Zie boven 

 

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

Zie boven 

 

verplaatsing van hinder? *)    nee 

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder. 

 

overige effecten 

Reductie gezondheidsschade. Dit is geen neveneffect maar behoort de primaire zorg te zijn van en is de 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

 

voorstel nieuw/uniek? *)    nee, eerder ingediend 

Zie inspraak bij de Gemeente Rotterdam en bij Provinciale Staten. 

 

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 

  


