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Reglement voor de Commissie Geluidshinder Zestienhoven
Reglement voor de Commissie Geluidshinder Zestienhoven. (H.B. 81/401)
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
Gezien het voorstel van de leden der Commissie Geluidshinder Zestienhoven tot wijziging van het reglement;
gelet op de gemeentewet;
Besluiten:
vast te stellen het volgende
Reglement voor de Commissie Geluidshinder Zestienhoven.

ARTIKEL 1 Taak
De commissie heeft tot taak burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over
het nemen van maatregelen ter bestrijding van geluidshinder, welke wordt veroorzaakt door vliegtuigen,
die gebruik maken van de Luchthaven Rotterdam.

ARTIKEL 2 Samenstelling
De commissie bestaat uit de volgende leden:
Een voorzitter, te benoemen door burgemeester en wethouders;
1.
Twee leden, te benoemen door de Raad van de gemeente Rotterdam;
2.
Twee leden, aan te wijzen door resp. de Wijkraad voor Overschie en de Wijkraad voor Hillegers3.
berg/Schiebroek;
Vijf leden, aan te wijzen door resp. de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Berkel en Rodenrijs,
4.
Bergschenhoek en Bleiswijk;
Twee leden, aan te wijzen door resp. de provincie Zuid-Holland en het openbaar lichaam Rijnmond;
5.
De Directeur van de Luchthaven Rotterdam of zijn plaatsvervanger;
6.
Eén lid, aan te wijzen door de Rijksluchtvaartdienst;
7.
Twee leden, aan te wijzen door resp. het Comité Anti-Bulderbaan en het Comité Werknemers
8.
Zestienhoven;
Eén lid, deskundig op het gebied van de medische aspekten van de geluidshinder, te benoemen
9.
door burgemeester en wethouders.

ARTIKEL 3
De commissie wordt door een ambtenaar der gemeente, daartoe door burgemeester en wethouders
aan te wijzen, als secretaris terzijde gestaan.

ARTIKEL 4 Werkwijze
De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, zomede in het geval dat vijf leden dit
schriftelijk onder opgaaf van redenen, verzoeken. In het laatste geval moet een vergadering worden
gehouden binnen een maand, nadat een daartoe strekkend verzoek bij de voorzitter is ingediend.

ARTIKEL 5
Aan de stemming terzake van aan burgemeester en wethouders uit te brengen adviezen nemen de
ambtelijke leden van de commissie, te weten de Directeur van de Luchthaven Rotterdam of zijn
plaatsvervanger, alsmede het lid, aan te wijzen door de Rijksluchtvaartdienst of zijn plaatsvervanger,
geen deel indien de positie van de Luchthaven Rotterdam resp. van de Rijksluchtvaartdienst in het geding
is.

ARTIKEL 6
De commissie kan ter bestudering van bepaalde vraagstukken subcommissies instellen. Deze subcommissies rapporteren aan de commissie. De commissie regelt taak, samenstelling en werkwijze dezer
subcommissies.

ARTIKEL 7 Diversen
a.
b.

De leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding
als bedoeld in artikel 64F van de gemeentewet.
Het onder a. gestelde is niet van toepassing op de ambtelijke leden, voorzover deze in dienst zijn
van de gemeente Rotterdam.

ARTIKEL 8
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In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders van Rotterdam.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 10 juli 1981.
De Secretaris
W.L. van Schaick
De Burgemeester
H.van der Pols
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