CRO Luchthaven Rotterdam

Vergadering:
Datum:
Agendapunt:
Onderwerp:
Soort:
Bijlage(n):

CRO plenair
13 september 2018
5
verslagen
vaststelling (5.a)/ bespreking (5.b)/ kennisname (5.c)
3 (plus 2 bijlagen)

Toelichting:

zie hieronder

Bijlage(n):
5.a

concept verslag vergadering d.d. 7 juni 2018 (plus 2 bijlagen)
Het concept verslag van 7 juni 2018 ligt voor ter vaststelling.

5.b

actielijst d.d. 7 juni 2018
De actielijst van de vergadering van 7 juni 2018 is op 18 juni 2018
verzonden naar de leden van de CRO. Bijgevoegd is een
geactualiseerde versie ter bespreking. Voor enkele actiepunten is
hieronder een nadere toelichting opgenomen:

2018 03 09

6

Informatie avonden: organiseren 1x
per jaar Schiedam, Hillegersberg/
Schiebroek, Overschie, Lansingerland.
Later eventueel ook thema-avonden.

Secretaris/
RTHA/
Schiedam/
Rotterdam/
Lansingerla
nd

n.t.b.
(2018/2
019)

Loopt

De eerstvolgende informatie avond staat gepland op 11 oktober 2018 in Schiedam.

2018 03 09

14

Zakelijk profiel RTHA: overleggen
Secretaris/
met RTHA over mogelijkheden
RTHA
verkeersverdelingsmaatregel; inzicht in
verhouding zakelijke/ niet-zakelijke
reizigers.

Verdeling van reizigers RTHA naar reismotief in 2017:
41% vakantie
12% stedentrip
7%
tweede woning
14% familie- of vriendenbezoek
21% zakelijk
5%
overig

April
2018

Loopt

In het kader van het streven naar versterken van het zakelijk profiel van Rotterdam The
Hague Airport is gekeken naar de mogelijkheden voor een verkeersverdelingsregel naar
analogie van de maatregel die het Rijk voorbereidt voor de luchthavens Schiphol en Lelystad
voor het geval dat de marktbenadering daar niet leidt tot de gewenste verplaatsing van
vakantievluchten. De versie die het ministerie inmiddels voor notificatie naar de Europese
Commissie heeft gestuurd, is echter fors afgezwakt. Van dwang is in feite geen sprake meer
en dat heeft ongetwijfeld gevolgen voor de effectiviteit. Dit geldt natuurlijk ook voor een
eventueel op deze regel geënte maatregel voor RTHA. Desgewenst kan de secretaris nadere
toelichting geven.

2018 06 07

6

Vanuit Google Maps locatie
DCMR
Aug
Loopt
overnemen in klachtenformulier
2018
(follow-up actiepunt 2018 03 09
16): korte notitie maken over
consequenties, o.a. kosten.
Dhr. Algra zal in de vergadering een korte toelichting geven op de stand van zaken.

2018 06 07

2

Privacy regelgeving: bekijken en doen
wat nodig is.

Secretaris

Juni
2018

Afgerond

De volgende acties zijn uitgevoerd:
- Opstellen van privacy verklaring en publiceren op de website.
Zie: https://www.cro-rotterdam.nl/nl/privacy
- Opvragen van actuele gegevens van deelnemers CRO en toestemming vragen om
deze te gebruiken.
- Verplaatsen van bestanden met persoonlijke gegevens binnen het documenten
beheersysteem van PZH naar omgeving die alleen voor secretaris CRO toegankelijk
is.

5.c

vastgesteld verslag d.d. 9 maart 2018
Het vastgesteld verslag van 9 maart 2018 is bijgevoegd ter kennisname.

Communicatie:

vastgestelde verslagen (met bijlagen) op website plaatsen

