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Vergadering: CRO plenair 
Datum: 13 december 2018 
Agendapunt: 4 
Onderwerp: verslagen 
Soort: vaststelling (4.a)/ bespreking (4.b)/ kennisname (4.c) 
Bijlage(n): 3 (plus 1 bijlage) 
 
 
Toelichting: zie hieronder 
 
Bijlage(n):  
 
4.a concept verslag vergadering d.d. 13 september 2018 (plus 1 bijlage) 

Het concept verslag van 13 september 2018 ligt voor ter vaststelling. 
 
4.b actielijst d.d. 13 september 2018 

De actielijst van de vergadering van 13 september 2018 is op 27 
september 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 09 13 2 Omgevingsombudsman: 

inventariseren individuele 
meningen leden CRO. 

Secretaris  Okt. 
2018 

Vervalt: 
niet meer 
zinvol  

2018 09 13 3 Omgevingsombudsman: 
voorgenomen besluit vooraf delen 
met CRO; dit bespreken in de CRO 
voordat BRR besluit neemt. 

BRR n.t.b. Vervalt: 
reeds 
besloten  

Nr 2 had geen zin meer, nadat de kwartiermaker al op 3 oktober in zijn presentatie van het 
eindadvies voor de Statencommissie Verkeer & Milieu van de provincie Zuid-Holland stelde 
dat er voor het invoeren van de omgevingsombudsman onvoldoende draagvlak en 
commitment was. Nr. 3 vervalt, omdat de BRR reeds een besluit genomen heeft. 
 
2018 09 13 5 Luchtruim herziening/ 

luchtvaartnota: secretaris en PZH 
stemmen goed af met proces I&W; 
volgende keer agenderen en dhr. 
Vrugt uitnodigen. 

Secretaris/ 
PZH 

Okt./ 
Dec. 
2018 

Loopt   

Besloten is om dhr. Vrugt voor deze vergadering niet uit te nodigen, omdat er te weinig 
nieuws te melden is om een presentatie te rechtvaardigen. Het voornemen is om in het eerste 
kwartaal van 2019 uitgebreid op de materie in te gaan in een gezamenlijke bijeenkomst van 
de CRO’s van alle luchthavens van nationale betekenis en de COVM van Eindhoven. 



 
2018 09 13 6 Hinder beperkende maatregelen: 

LVNL zet voorstel voor cyclus naar 
voorbeeld Schiphol op papier en 
bespreekt dit met secretaris; 
volgende keer agenderen. 

LVNL/ 
Secretaris 

Okt./ 
Dec. 
2018 

Loopt   

LVNL heeft de Schiphol procedure naar de secretaris gezonden. De BRR heeft laten weten 
dit onderwerp te willen bespreken in een aparte vergadering van de CRO in februari 2019 
geheel gewijd aan het programma hinder beperkende maatregelen. 
 
4.c vastgesteld verslag d.d. 7 juni 2018 

Het vastgesteld verslag van 7 juni 2018 is bijgevoegd ter kennisname. 
 
 
Communicatie: vastgestelde verslagen (met bijlagen) op website plaatsen 
 
 


