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Praat mee over een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport 
 
Nu er weer meer gevlogen wordt naar en van Rotterdam Airport zijn de vliegtuigen weer goed 
hoorbaar in Schiedam. ’s Morgens vroeg stijgen, ’s avonds laat landen: als bewoner kunt u flinke 
overlast ervaren van het vliegverkeer. De luchthaven wil een nieuwe vergunning aanvragen voor 
de komende jaren. Diverse betrokkenen zijn al meer dan een jaar met elkaar in gesprek om tot 
een gezamenlijk voorstel te komen over wat er in de vergunning zou moeten komen te staan. 
Namens de bewoners van Schiedam neemt John Witjes deel aan die gesprekken. Hij zal het 
resultaat van al die gesprekken tot nu toe presenteren aan de inwoners van Schiedam op een 
informatie- en discussieavond op maandag 16 mei. U bent daarbij van harte welkom. 
 
Informatie- en discussie  
Wilt u meer weten over de nieuwe vergunning voor Rotterdam The Hague Airport en wat dit voor u 
als bewoner gaat betekenen? Meld u dan aan voor de informatieavond op maandag 16 mei in het 
Stadskantoor. Deze avond kan gezien worden als een vervolg op de avond die op 20 september 
2021 werd gehouden. Toen zijn er algemene zaken besproken over het participatietraject en zijn er 
suggesties voor het vervolg meegegeven. Op 16 mei staat het tussentijdse resultaat op de agenda: 
het Voorlopig Pakket Participatietraject. U kunt van gedachten wisselen over de ideeën die er nu 
liggen en aandachtspunten en suggesties meegeven.  
Wat houdt ú bezig rondom het vliegveld?   
 
Voorlopig Pakket  
De ideeën voor het nieuwe luchthavenbesluit zoals die te vinden zijn in het Voorlopig Pakket en te 
lezen op www.luchthavenbesluit.nl zijn o.a.  

• De openingstijd voor grote vliegtuigen blijft 07.00 tot 23.00 uur (met uitloop tot 01.00 uur) 

• Er komt een ‘strafpuntensysteem’ voor te laat landen (na 23.00 uur) 

• ’s Morgens vroeg niet landen, ’s avonds laat niet stijgen 

• Groei van aantal vluchten is mogelijk bij gebruik ‘stillere’ vliegtuigen 

• Businessjets mogen tussen 02.00 en 06.00 uur niet landen of stijgen 

• Spoedeisend verkeer krijgt eigen geluidsruimte. 
 
Participatietraject 
De luchthaven probeert samen met omwonenden en andere betrokkenen afspraken te maken over 
de wensen voor een nieuw luchthavenbesluit. In een participatietraject worden alle belangen 
besproken met vertegenwoordigers van alle partijen. De belangen van de bewoners van Schiedam 
worden ingebracht door de bewonersvertegenwoordiger en uiteraard door het gemeentebestuur 
(dat ook deelneemt aan het proces). Het participatietraject wordt begeleid door een onafhankelijk 
projectteam. 
 
Bewonersvertegenwoordiger 
Bewonersvertegenwoordiger John Witjes heeft het initiatief genomen voor deze bewonersavond. 
De gemeente Schiedam faciliteert de avond. 
 
Datum en aanmelden  
De avond wordt gehouden op maandag 16 mei van 20:00 tot 22:00 uur in het Stadhuis.  
U kunt zich aanmelden door uw naam en woonplaats te mailen uiterlijk donderdag 12 mei aan: 
rtha@schiedam.nl . 

http://www.luchthavenbesluit.nl/
mailto:rtha@schiedam.nl

