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Onderwerp 

Locatiemelding gebruiken bij indienen luchtvaartmelding 

In de bijeenkomst van de CRO RTHA van 7 juni jl. is door de Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland 
de volgende vraag gesteld: 
Kan de mogelijkheid worden geïntroduceerd om een melding over hinder door een luchtvaarttuig in te 
dienen via een mobiel apparaat, op en over de locatie waar de melder zich bevindt, waarbij de locatie 
dan automatisch wordt overgenomen. Op deze wijze zou het ook mogelijk zijn een melding te doen 
vanuit bijvoorbeeld een natuurgebied. 
 
Deze vraag is voorgelegd aan de leverancier van het softwareprogramma waarmee de meldingen 
worden geregistreerd. In de huidige opzet wordt gebruik gemaakt van postcode en huisnummer om de 
herkomst van een melding te registreren. Op deze wijze wordt de unieke locatie van de melder 
bepaald. 
Op basis van deze systematiek worden ook de analyses verricht waarbij data als het aantal unieke 
melders en het aantal meldingen per woonplaats (voorgeprogrammeerd) bepaald kunnen worden.  
Bij eventuele aanpassingen of wijzigingen mag deze informatie niet verloren gaan. 
 
Om aan de wens van de Milieufederatie tegemoet te komen is het noodzakelijk dat degene die via 
locatie-aanduiding een melding wil indienen, de beschikking heeft over een account. Dit account, 
waarmee dan ingelogd zal moeten worden, zorgt voor de bepaling van de uniciteit van de melder. Het 
account kan vervolgens worden gebruikt om vanaf verschillende locaties meldingen te doen. Aan de 
hand van de x,y-coördinaten van de locatie waar vandaan de melding afkomstig is, kan worden 
bepaald aan welke gemeente (dichtstbijzijnde woonplaats) de melding moet worden gekoppeld (b.v. 
recreatiegebied de Rottemeren wordt Bleiswijk). Om voor het tellen van het aantal melders per 
tijdsperiode en per gemeente een vertekend beeld te voorkomen, dient te worden gekeken naar waar 
deze persoon woonachtig is, in plaats van elke afzonderlijke meldingslocatie te tellen als persoon. Dit 
kan uitsluitend door gebruik te maken van een account. 
 
Het realiseren van deze wens betekent een aanpassing in de software. Deze ligt niet standaard op de 
plank en zal nog ontwikkeld moeten worden. De leverancier heeft aangegeven hier al wel mee bezig 
te zijn, maar verwacht rond Q2 2019 nadere informatie te hebben qua kosten en mogelijkheden. 
 
Een account biedt naar verwachting ook meer mogelijkheden voor het aanbieden van aanvullende 
informatie en zou mogelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van de communicatie. Denk 
bijvoorbeeld aan actief melden van bijzondere gegevens of een terugkoppeling of overzicht van het 
aantal meldingen. De DCMR is de mogelijkheden op dit punt aan het verkennen. 
 

  


