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De (geluidshinder)wereld van de kleine luchthavens 
 
NSG studiemiddag 15 februari 2012 Bijdrage Coert Munk, oud directeur-havenmeester EHTE 
 
 
Algemeen 
 
 In 20 minuten een aantal punten kort raken aanstippen / benoemen 
 
 De titel  Geluid 
    Geluidshinder 
    Kleine luchthavens 
 
 RBML voor kleine velden De Stand van Zaken 
 
 Kruidnagels voor dialoog 
  
 
Wat is geluidhinder 
 
 Definitie Van Dale (12e uitgave, 1992) 
 Geluidshinder overlast die men ondervindt van storend geluid. 
 Overlast 2. (fig) geweld, of (in verzwakte bet.) moeite, hinder, schade die iemand te 

lijden heeft… 
 Ondervinden 1. (een gevoel) bij zichzelf gewaarworden: verdriet, smart, pijn 
 Geluid zich door de lucht voortplantende trillende beweging die door het 

gehoororgaan waargenomen, resp. daardoor waarneembaar is. 
 
 Definitie wikipedia 
 Geluidshinder is een subjectieve ervaring van mensen waarbij geluid als hinderlijk ervaren 

wordt. Hinderlijk geluid wordt ook wel lawaai genoemd. 
 
 Samengevat De term (geluidshinder)wereld is een subjectief begrip, niet in wet- en 

regelgeving te vatten. 
 
 
Wat zijn kleine luchthavens 
 
 De korte definitie alle luchthavens met uitzondering van luchthavens zoals Amsterdam Airport 

Schiphol, Rotterdam the Hague Airport en militaire luchthavens 
 
 Term in de RBML Luchthavens van regionaal belang 
 
 
Wat gebeurt er op kleine luchthavens 
 
 Regionale luchthavens richten zich op General Aviation 
  Wat is GA? 
 
 
Wat verandert er door de RBML op GA luchthavens 
 
 Algemeen 
  Geluidmethode standaardisatie: van BKL naar Lden 
  Nieuw vergunningverlener van Rijk naar Provincie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Subjectiviteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluid


 
 

2 | P a g i n a  

  Overleg Van milieucommissie art.28 cie naar CRO (concept uit provincie Gelderland) 
 
 Aangewezen velden 
  Omzetten, vrijwel rond 
 
 Art.14 LVW / BIGNAL velden 
  Vooral voor de incidentele (heli) velden veel problemen 
 
 
Waar ligt de hinderwereld van de kleine luchthavens 
 
 Die is niet RBML gebonden: -2BKL reductie 
    klagers / klachten 
    normen? RvS uitspraak Teuge 
 
 
Verandert de geluidshinderwereld door de RBML 
 
 Neen het verkeer verandert niet 
 Misschien als er in een luchthavenbesluit minder verkeer komt 
 
 
Vragen? 
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