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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 050 

ingekomen  2 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 *) 

Verbod op nachtvluchten, terugdringen van vakantiecharters (instellen van max 2 vakantievluchten per jaar 

pp), accent op zakelijke vluchten,  

 

doel *) 

Beter nachtrust voor omwonenden en nog veel belangrijker: minder vervuiling ivm met onze gezondheid en 

de natuur en minder lawaai voor buiten spelenden kinderen , tuingenieters, wandelaars, buitenwerkers, 

vogels/dieren, concentratie . 

 

beschrijving *) 

Het naleven van de afspraken/toezeggingen van de luchthaven. Hogere tarieven/ vervuilingsbelasting. 

Beperking van het aantal vakantievluchten p.p. met flinke prijsverhoging voor 3e vlucht e.v.  

 

onderbouwing *) 

het naleven zal resulteren in beter milieu, betere gezondheid, betere nachtrust 

 

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

vermindering van de vluchten resulteert in minder overlast en vervuiling 

 

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

minder overlast en vervuiling 

 

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

bevordering van gezondheid , tegengaan van lawaai en vervuiling 

 

verplaatsing van hinder? *)    nee 

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder. 

 

overige effecten 

Benoem hier eventuele (neven/bij)effecten anders dan het beoogde effect. 

 

voorstel nieuw/uniek? *)    nee, eerder ingediend 

Via BTV en mondeling bij rondleiding op de vlieghaven een aantal jaren terug. 

 

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 

  


