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 CRO Luchthaven Rotterdam 
  
  

 

nummer  2019 056 

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 *) 

Verhoging van de prijzen voor een vliegticket algemeen en extra tussen 22.00 uur en 07.00 uur. 

 

doel *) 

Doel is om minder vliegtuigen in de lucht te hebben, voor de omwonenden, maar ook als je in de toekomst 

de klimaatdoelen wil halen en ik denk dat ieder individu dit zou moeten willen. Wie wil er nou meer 

uitlaatgassen? Dan ben je toch niet goed bezig anno 2019. 

 

beschrijving *) 

Vliegen wordt duurder, daardoor vliegen er minder mensen en heb je minder uitstoot, minder 

overlast en jullie verdienen hetzelfde of meer. 

 

onderbouwing *) 

Als iets meer kost, kan niet iedereen dit meer betalen ( dit hoef ik niet wetenschappelijk te 

onderbouwen, denk ik) Dus minder animo, maar omdat de mens toch blijft vliegen, betalen ze meer 

en hoeven jullie niks in te leveren en heb je geen gezeur van omwonenden. 

 

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. 

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder. 

 

overige effecten 

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

 

voorstel nieuw/uniek? *)    Kies. 

Ja 

past binnen huidige wet- en regelgeving?  Kies. 

Ja 

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? Kies. 

Ja 

 

*) 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 

  


