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 CRO Luchthaven Rotterdam
   

  
 

nummer  2019 063 

ingekomen  15 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 *) 

Verplaatsing vliegveld naar locatie evenwijdig naar evenwijdig aan A-13 

 

doel *) 

Aanzienlijk minder hinder in Schiebroek/Lansingerland en in Schiedam 

 

beschrijving *) 

De luchthaven moet verplatst worden naar de aanvlieg-coördinaten 170 en 350. Het vliegveld wordt 

vervangen door een nieuwe landingsbaan, die bijna haaks op de huidige locatie ligt en bijna evenwijdig 

loopt aan de A-14 tussen Delft en Overschie. Een situatie zoals die overeenkomst met de Kaagbaan bij 

Schiphol. 

 

onderbouwing *) 

De totale grootte van de huidige geluidscontour verandert feitelijk niet. Een deel hiervan zal samenvallen  

met de geluidscontour van de A-13. Waardoor de contour naar mijn mening zelfs zal verminderen.  

 

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

Geluid gelijk maar wordt verlegd 

 

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

Geluid totaal gelijkof minder maar wordt verlegd 

 

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

Hinder neemt aan oost- en westzijde af. 

 

verplaatsing van hinder? *)    Kies. 

De hinder aan de westkant (Schiedam en Vlaardingen) alsmede de oostkant (Schiebroek, Lansingerland 

en Zuidplas) van de huidige baan zal sterk verminderen. De hinder bij de nieuwe baan zal grotendeels 

vallen binnen de geluidscontour van de snelweg.    

 

overige effecten 

Mogelijk wat meer hinder in het centrum. Maar de bewoners zijn voorstander van de luchthaven. 

 

voorstel nieuw/uniek? *)    Kies. 

Uniek voorstel zover bekend. 

 

past binnen huidige wet- en regelgeving?  Kies. 

onbekend 

 

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? Kies. 

Het voorstel past in de omzwttingsregeling zover bekend. 

 

 

*) invullen verplicht 
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BIJLAGEN **) 

 

let op: maximaal 5 bijlagen, in totaal maximaal 2 MB groot!! 

 

bijlage 1  Schematische voorstelling van de verplaatsing. 

   Zelf  

   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 

  


