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AGENDA SLIDE #1 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

TOELICHTING BEHANDELING MELDINGEN LUCHTVAART 

  

Voorstellen Onze rol 
Andere Partijen  

en hun rol 

Wat is  

RANOMOS? 

Klachten-
behandeling 

Flight 

tracking 
Aandachtspunten 

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

Rob Algra 

Coördinator bureau Geluid en Veiligheid 
Adviseur Luchtvaart 

https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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Maassluis 

Westvoorne 
Brielle 

Hellevoetsluis 

Nissewaard 

Vlaardingen 

Schiedam 

Rotterdam 

Lansingerland 

Capelle aan 

Den IJssel 

Krimpen aan 

Den IJssel 

Ridderkerk 

Barendrecht 

Albrandswaard 

Goeree-

Overflakkee 

50% TEKST + KAART RIJNMOND 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

DCMR MILIEUDIENST RIJNMOND 

 Gezamenlijke milieudienst van de provincie  
Zuid-Holland en 15 gemeenten in die 
provincie 

 Opereren in spanningsveld tussen milieu,  
ruimtelijke ordening en economie 

 Monitoren en bewaken van milieukwaliteit  
in de regio voor 1,2 miljoen inwoners 

 Opgericht december 1971 

 

 

 

Slide Bibliotheek DCMR 
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

ONZE ROL BIJ LUCHTVAART 

DCMR VOERT DEZE TAKEN UIT VOOR VLIEGVERKEER: 

 Registreren van meldingen van  
overlast door vliegverkeer; 

 (Automatisch) reageren op die meldingen; 

 Analyseren van die meldingen m.b.v. RANOMOS; 

 Opstellen kwartaalrapportages; 

 Opstellen jaarrapport; 

 In opdracht van de BRR 

 Adviseren CRO. 

 

 Afgeven TUG-ontheffingen; 

 Handhaven TUG-ontheffingen; 

 Afgeven luchthavenregelingen; 

 Afgeven luchthavenbesluiten. 

 

   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

Adviesrol, geen 
bevoegd gezag voor 
RTHA 

Bevoegd gezag, 
namens PZH 

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

PARTIJEN EN HUN ROL 

HET DOSSIER VLIEGVERKEER KENT DIVERSE PARTIJEN: 

 RTHA: Rotterdam The Hague Airport 

 Eigenaar: Schiphol Group 

 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 Bevoegd gezag, verantwoordelijk voor vergunningverlening (LHB) 

 ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport 

 Bevoegd gezag, verantwoordelijk voor handhaving 

 LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland 

 Begeleiden van vliegtuigen 

 CRO: Commissie Regionaal Overleg 

 BRR + vertegenwoordigers van bewoners, commerciële luchtvaart, kleine 
luchtvaart, VNO/NCW, natuur- en milieufederatie ZH, LVNL, RTHA 

 

   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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100% TEKST 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

WAT IS RANOMOS? 

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

RANOMOS: 

ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT NOISE MONITORING SYSTEM 

 

 Hardware, bestaande uit 6 meetposten 

1. Kasteelweg, Schiedam 

2. Nachtegaallaan, Schiedam 

3. Achterdijk, Overschie 

4. Vosmaerstraat, Berkel en Rodenrijs 

5. Veldkersweg, Schiebroek 

6. Pastoor Canniuslaan, Bergschenhoek 

 

 Software: Externe leverancier 

 Inputsignaal: LVNL en RTHA 

https://youtu.be/hM16rifWsjU
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

WAT IS RANOMOS? 

 Vluchtinformatie en radartracks 

 Meet continue geluid (wordt NIET gebruikt voor handhaving) 

 Stuurt continue geluidniveau’s door naar het systeem 

 Maakt opnames van ‘noise events’ (toename van geluid in de omgeving) 

 Meldingen en vragen van burgers uit de omgeving 

 

 

   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  
Pastoor Canniuslaan, Berschenhoek 

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

BEHANDELING MELDINGEN 

INDIENEN VAN MELDINGEN 

 Webformulier  via website DCMR 

 Type luchtvaartuig 

 Gebeurtenis: Wat heeft u waargenomen? 

 Effect: Welke hinder heeft u ervaren? 

 Ervaring: Wat heeft dit bij u veroorzaakt? 

 

 

 Telefonisch  Meldkamer 

 

 

   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

ACTUALITEIT AANTAL MELDINGEN 
OMVANG MELDINGEN 

 Aantal meldingen: 

 Tot 2016 op niveau 6.000 – 7.000 meldingen 

 4 – 6 frequente melders en overige melders 

 Vanaf 2016 toename aantal meldingen (12 – 16.000) 

 Omvang beide groepen groeit 

 

 Explosieve groei kwartaal 3 2018: ca 15.000 meldingen in 1 kwartaal 

 Toename aantal verkeersbewegingen 

 Zowel overdag als in de nacht 

 Meteorologische omstandigheden (langdurig N-NO wind) 

 Interferentie met Schipholverkeer 

 Meer buitenleven door hogere temperatuur / mooi weer 

 

 

 

 

   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

WAT GEBEURT ER MET UW MELDING 
TAKEN BACKOFFICE: 

 Alles wordt geregistreerd 

 Zo nodig: handmatig koppelen van meldingen aan juiste vlucht; 

 Vragen van burgers beantwoorden; 

 Onderzoek en analyse van meldingen (niet alle 10 – 15.000) 

 Signalering van routeafwijkingen 

 Hoge geluidniveaus 

 Veel meldingen over individuele vlucht 

 Nachtperiode 

 Onderzoek samen RTHA naar geanonimiseerde meldingen (sturingsinfo) 

 Contact en overleg met LVNL 

 Contact en overleg met gebruikers kleine luchtvaart 

 Bijzondere situatie worden voorgelegd aan ILT; 

 Kwartaalrapportages maken 

 Uitgebreide jaarrapportage met trends, soort overlast, aandachtspunten 
en zo mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen  

 

 

 

   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

ANALYSES 
   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  
Pastoor Canniuslaan, Berschenhoek 
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Uren van het etmaal 

 
Meldingen overige melders verdeeld over het etmaal 

Geluidmetingen geven beeld 
van leefomgevingskwaliteit 
en kan hinder verklaren 

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA


TEMPLATE-SET DCMR 

12 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

FLIGHTTRACKING 

 

 

   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

ONTWIKKELINGEN 

 Flighttracking voor mobiele apparaten (html5) – testfase  

 Nieuw klachtenformulier voor mobiele apparaten – ontwikkelfase  

 html5 flighttracking voor desktop – ontwikkelfase  

 html5 RANOMOS (uitfasering Flash) – nog niet bekend 

 

 

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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25% TEKST + 75% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

Italic tekst (18pt) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (18pt) 

 Bullet (18pt) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 

 Sub-bullet (18pt) 

Header (20pt) 

Start 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Tekst niveaus’ ga naar: 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

AANDACHTSPUNTEN 

 Let op het juiste tijdstip van overlast; 1 minuut verschil = verschil tussen 
Schiebroek en Bleiswijk; 

 Een melding doen is een serieuze zaak, geef nauwkeurige omschrijving 

 Flighttracking ziet de politiehelikopter  niet, is uit signaal gefilterd.  

 Flighttracking biedt ook aanvullende informatie onder de tabbladen over 
routes, hoogte 

 Politiehelikopter en traumahelikopter hebben permanente ontheffing 

 

 

 

 

 

 

   

Toelichting RANOMOS 2018 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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AFSLUITING 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

BEDANKT VOOR UW AANDACHT! 

Parallelweg 1 
3112 NA Schiedam 

Tel. 010 246 80 00 
Fax. 010 246 82 83 

info@dcmr.nl 
www.dcmr.nl 

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA

