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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 055 

ingekomen  6 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 aantal vluchten en invoeren van hogere tarieven voor vliegen. Alleen nog maar geluidsarme 

vliegtuigen toestaan op Rotterdam The Haque airport. 

 

doel *) 

Door daling aantal vluchten en geluidsarmere vliegtuigen zal geluidsoverlast - en fijnstofuitstoot dalen 

 

beschrijving *) 

Door daling aantal vluchten en geluidsarmere vliegtuigen zal geluidsoverlast en fijnstof uitstoot dalen. Door 

hogere tarieven zullen de inkomsten gecompenseerd worden.  

 

onderbouwing *) 

Airport Rotterdam The Haque is binnen een stad niet te handhaven wanneer er geen duidelijke grenzen 

aan aantal vluchten worden gesteld. Tevens dient de nachtrust respectievelijk nachtelijk verbod voor 

gebruik gehandhaaft te worden. Nu zijn er veel overschrijdingen. De daling aan inkomsten door minder 

vluchten kunnen worden gecompenseerd door hogere tarieven voor “plezier en lijnvluchten voor 

passagiers”.  

 

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

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? *)    Kies. 

Ja: Door alleen nog maar geluidsarme vliegtuigen toe te laten en door vermindering aantal 

vliegbewegingen. 

 

overige effecten 

Rotterdam heeft al een te grote uitstoot van fijnstof/luchtvervuiling te maken. Het vleigverkeer neemt hier 

en substantieel deel voor haar rekening.  

 

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?  Kies. 

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. 
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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 

  


