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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 053 

ingekomen  4 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 *) 

Vermindering vliegverkeer tot relevante vluchten 

 

doel *) 

vermindering aantal vliegbewegingen,. Extra vermindering van vakantievluchten en stoppen met de kleine 

luchtvaart: sportvliegtuigjes en rondvluchten  

 

beschrijving *) 

Afwegingen maken op grond van bestuurlijke bepalingen voor relevantie van gebruik 

vliegtuigen/helicopters. Bijvoorbeeld door voorrang zakelijk vliegverkeer en geen vakantievluchten binnen 

een straal van tweeduizend kilometer. 

 

onderbouwing *) 

gezien de klimaatproblematiek is het niet houdbaar omzoveel vluchten (met fijnstof, CO2 uitstoot, zinloos 

fossiele energiebronnen verbruik)  te faciliteren als nu het geval is, met name geldt dat voor de 

vakantievluchten. De GA, kleine luchtvaart, geeft veel geluidsoverlast in de stad en voor de omwonenden 

van het vliegveld. Rondvluchtvliegtuigjes breken in op de privacy wetgeving. 

 

effect binnen 48 dB(A) Lden contour? *)   weet niet 

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? *)    nee 

uiteraard niet, dat is verschuiven van wereldwijde problematiek en overlast 

 

overige effecten 

mensen gaan meer met de trein, levensstijl komt in ander ritme, lopen door de stad ipv erboven vliegen 

 

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?  ja 

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 
  



3 
 

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 

  


