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Vergadering: CRO plenair 
Datum: 26 september 2019 
Agendapunt: 5 
Onderwerp: verslagen 
Soort: vaststelling (5.a)/ bespreking (5.b)/ kennisname (5.c) 
Bijlage(n): 3 (plus 4 bijlagen) 
 
 
Toelichting: zie hieronder 
 
Bijlage(n):  
 
5.a concept verslag overleg 27 juni 2019 (plus 4 bijlagen) 

Het concept verslag van 27 juni 2019 ligt voor ter vaststelling. 
 
5.b actielijst 

De actielijst van de vergadering van 27 juni 2019 is op 5 juli 2019 
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 1 Luchthavenbesluit: aan RTHA vragen 

of controle van invoerset MER is 
afgerond en of met I&W is gesproken 
over zin van actualisering MER. 

Secretaris/ 
RTHA  

Sept. 
2018 

Afgerond    

De luchthaven laat het volgende weten: Het NLR is hier mee bezig (in opdracht van het 
Ministerie). Er is geen datum bekend wanneer dit gereed zal zijn. Actualisering van de 
bestaande MER zal vrijwel zeker niet plaatsvinden. De MER zal naar verwachting te zijner 
tijd volledig opnieuw gedaan moeten inclusief NRD. 
 
2018 09 13 8 3e kwartaalrapportage meldingen 2018: 

aan RTHA vragen wat F16 op 1 mei 
deed op RTHA. 

Secretaris/ 
RTHA  

Sept. 
2018 

Vervalt 
geen info 

RHTA krijgt hierover geen informatie van de luchtmacht en kan de vraag dus niet 
beantwoorden. 
 
2018 12 13 9 RHIA (presentatie met Benschop): 

eventuele interessante zaken delen 
met CRO. 

RTHA Dec. 
2018 

Vervalt 
pres. ge-
annuleerd 

Dick Benschop was verhinderd; de presentatie heeft niet plaatsgevonden. 
 
 



2019 05 06 3 Handhaving: stand van zake ZOG 
voortaan bij kwartaalrapportage 
meldingen voegen. 

DCMR Sept. 
2019  

Afgerond  

Het verloop van de “vulling” van de handhavingspunten en de ZOG wordt inmiddels 
wekelijks gepubliceerd op de website van RTHA. De DCMR zal deze informatie één op één 
overnemen in de kwartaalrapportages. 
 
2019 06 27 2 Meldingen: opnieuw overleggen met 

BAS over eventueel naar hen 
doorspelen van meldingen over 
Schiphol verkeer. 

DCMR Sept. 
2019 

Afgerond   

De DCMR meldt hierover het volgende: We hebben met de manager van BAS gesproken. Bij 
BAS moeten bewoners verplicht een account hebben. Zonder account kan geen melding 
worden gedaan. Dus meldingen uit onze regio kunnen nu niet digitaal verwerkt worden in 
hun ‘administratie’. We denken beiden aan een technische oplossing waar onze leverancier 
ons waarschijnlijk wel mee kan helpen. Voorwaarde is wel dat wij in onze regio ook gaan 
werken met een account voor het indienen van meldingen. Dus weer een argument om dit te 
doen (ook voor meldingen uit b.v. natuurgebieden en voor het gericht infomeren van 
bewoners). Samenvattend: oplossing voor korte termijn is er niet, naar verwachting wel op 
lange termijn. 
 
5.c vastgesteld verslag overleg 6 mei 2019 

Het vastgesteld verslag van 6 mei 2019 is bijgevoegd ter kennisname. 
 
 
Communicatie: vastgestelde verslagen (met bijlagen) op website plaatsen 
 
 


