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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

Het verminderen van vluchten vanaf RTHA. 

 

doel *) 

Minder hinder, zowel minder geluid als minder emissies. 

 

beschrijving *) 

Slots die vrijkomen niet meer vergeven aan nieuwe vluchten. Ook een luchtvaartnota en luchtvaartbesluit 

waarin krimp beoogd wordt zou een manier kunnen zijn. 

 

onderbouwing *) 

Het is evident dat er met mindre vluchten op alle vlakken minder hinder en minder schadelijke milieu-

effecten zullen optreden. 

 

effect binnen 48 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Minder geluid en minder emissies.  

 

effect binnen 40 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Minder geluid en minder emissies. 

 

effect buiten 40 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Minder geluid en minder emissies 

 

verplaatsing van hinder? *)    Kies. 

RTHA heeft op dit moment grotendeels low budget vakantie vluchten. Doordat hier minder vluchten komen 

ontstaat er minder overcapaciteit (waarvan op dit moment sprake is volgens diverse 

luchtvaartmaatschappijen). Prijzen kunnen dan elders stijgen, waardoor de vliegbehoefte niet verder wordt 

aangejaagd en mensen minder gaan vliegen. Tevens worden de marges voor luchtvaartmaatschappijen 

gezonder. 

 

overige effecten 

Door het creeren van schaarste gaan mensen minder vliegen, men betaalt nu niet de werkelijke prijs.  

 

voorstel nieuw/uniek? *)    Kies. 

Dit voorstel wordt op dit moment in diverse gremmia gehoord. 

 

past binnen huidige wet- en regelgeving?  Kies. 

Ja, krimpen kan uiteraard altijd een strategische en morele keuze zijn van RTHA. Kiezen voor kwaliteit 

i.p.v. kwanititeit. 

 

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? Kies. 

Ja, krimpen kan altijd. Tevens kan er in de nieuwe Luchtvaartnota en het Luchthavenbesluit kan door de 

overheid voor krimp gekozen worden als het gaat om RTHA. Dit is legitiem vanwege de ligging (het had 

nooit zover mogen komen) en ook vanwege voortschrijdend inzicht. 

 

 

*) 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 

  


