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Vergadering: CRO plenair 
Datum: 6 mei 2019 
Agendapunt: 9 
Onderwerp: luchthavenbesluit 
Soort: informatie (9.a)/ bespreking (9.b) 
Bijlage(n): 3 (plus 0 bijlagen) 
 
 
Toelichting: a. voortgang 

BRR en RTHA zullen de vergadering mondeling informeren over de 
laatste stand van zaken. 
 
b. gevolgen van het al dan niet hebben actueel Luchthavenbesluit 
De vorige keer is reeds kort gesproken over de notitie van de heren 
V.d. Kleij en V.d. Vlist over de gevolgen van het al dan niet hebben 
van een actueel Luchthavenbesluit. Daarbij is afgesproken de notitie 
(9.b.1) te agenderen voor de vergadering van 6 mei. Verder is 
afgesproken een notitie van de luchthaven toe te voegen over de 
systematiek en de (on)mogelijkheden m.b.t. het sturen op slots (de 
secretaris heeft deze nog niet ontvangen; zie ook 6.c.2). Andere vragen 
konden nog binnen twee weken worden doorgegeven via de secretaris 
(zie 9.b.3 voor reactie NMZH). Tenslotte is bij de behandeling van de 
hinder beperkende maatregelen nog afgesproken dat dhr. V.d. Kleij in 
een notitie (9.b.2) zou uitleggen waarom een omzettingsregeling niet 
kan worden aangepast. 
 

 
Bijlage(n):  
 
9.b.1 notitie van voorzitter en RTHA “Gevolgen van het al dan niet 

hebben actueel Luchthavenbesluit” d.d. 4 februari 2019 
De notitie noemt een aantal redenen om vanuit het belang van de 
omgeving te pleiten voor een snelle besluitvorming over het 
Luchthavenbesluit 

 
9.b.2 notitie van RTHA “Wijzigen van de vigerende omzettingsregeling” 

d.d. 4 april 2019 
In deze notitie wordt uitgelegd waarom een omzettingsregeling niet kan 
worden aangepast om het gebruik van de vergunde ruimte door de 
luchthaven te wijzigen. Aanpassing is alleen mogelijk wanneer er een 
fout is gemaakt in die regeling. Voor andere situaties geldt dat 



aanpassingen alleen kunnen worden doorgevoerd door een volledig 
nieuw luchthavenbesluit vast te stellen. 

 
9.b.3 mail van NMZH “Vragen m.b.t. notitie 'Gevolgen van het al dan 

niet hebben actueel Luchthavenbesluit'” d.d. 20 februari 2019 
Susanne Kuijpers geeft hiermee een aantal vragen/opmerkingen mee 
m.b.t. de notitie 'Gevolgen van het al dan niet hebben actueel 
Luchthavenbesluit' t.b.v. de bespreking ervan in deze CRO 
vergadering. Een aantal van deze vragen is in feite al geheel of 
gedeeltelijk beantwoord met andere stukken/notities op deze agenda.  
 

 
 
Communicatie: nee 
 
 


