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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 057 

ingekomen  10 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 door beperking 

 

doel *) 

Doel is het verninderen van de geluidsoverlast en luchtvervuiling door uitstoot 

 

beschrijving *) 

Het is tamelijk simpel. Na explosieve groei, de laatste 6 jaar, is het tijd voor implosieve krimp. DE 

luchthaven kon ook functyioneren zonder al dat vakantieverkeer. Kortom inkrimping van het aantal 

vliegbewegingen door niet meer uitgeven van slots die zijn vervallen. Kortgeleden verviel het slot naar 

Nice, maar deze werdweer ingevuld door vliegen naar Bilbao. Als het de luchthaven echt om 

hinderbeperking te doen was geweest hadden ze dat slot laten wegvallen. 

 

onderbouwing *) 

Minder vliegen is minder lawaai en minder luchtvervuiling. Technische oplossingen en weer gokken op 

innovatie werken niet, zo blijkt wel uit het verleden. De overlast en vervuiling is alleen maar toegenomen. 

Dus dat werkt uitstekend, 

 

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

Minder vliegen is minder lawaai 

 

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

Minder vliegen is minder lawaai 

 

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

Minder vliegen is minder lawaai 

 

verplaatsing van hinder? *)    nee 

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder. 

 

overige effecten 

Minder inkomsten luchthaven, dat kan worden opgevangen door hogere prijzen. 

 

voorstel nieuw/uniek? *)    voor zover bekend, ja 

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? ja 

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 

  


