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Vergadering: CRO plenair 
Datum: 8 oktober 2020 
Agendapunt: 10 
Onderwerp: ingekomen stukken 
Soort: kennisname 
Bijlage(n): 6 (plus 0 bijlagen) 
 
 
Toelichting: zie hieronder 

 
N.B. Hier zijn alleen ingekomen stukken opgenomen die niet reeds (ter 
behandeling) elders op de agenda zijn ondergebracht. 
 

Bijlage(n):  
 
10.a brief van minister I&W aan SOCRO “ Subsidievaststelling inzake 

CRO luchthaven Rotterdam 2019” d.d. 27 juli 2020 
Met deze beschikking wordt de subsidie voor het jaar 2019 conform de 
eerdere verlening vastgesteld op € 35.000,-. 

 
10.b brief van minister I&W aan Tweede Kamer “Voortgangsbrief 

programma Luchtruimherziening” d.d. 1 juli 2020 
Een afschrift van deze brief is ontvangen van de Directeur Programma 
Luchtruimherziening, dhr.Vrugt. 

 
10.c brief van Nationale ombudsman aan minister I&W “Meldingen 

geluidsoverlast vliegverkeer” d.d. 8 juli 2020 
Een afschrift van deze brief over de wijze waarop meldingen over 
(geluids-)overlast door omwonenden van luchthavens worden 
behandeld, is ontvangen van de projectleide van De Nationale 
Ombudsman, mw. Verhoef. Kern is dat De Nationale ombudsman met 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek wil over de rol 
van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast 
van vliegverkeer. Voor het onderzoek is onder andere de secretaris van 
de CRO geïnterviewd. 

 
10.d brief van minister I&W aan Tweede Kamer “Voortgang 

Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid” d.d. 29 juni 
2020 
Een afschrift van deze brief is ontvangen van de dhr. Bruinewoud van 
het ministerie van I&W. 

 



10.e Brief van lid Gedeputeerde Staten, mw. de Zoete aan Provinciale 
Staten van Zuid-Holland “ Aanbieding Rapportage 
Milieumetingen” d.d. 3 september 2020 
Ter kennisname ontvangt de CRO het door de DCMR opgestelde 
rapport met meetgegevens van de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting 
in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport tijdens de “Corona-
periode”. De rapportage is tot stand gekomen op verzoek van 
Provinciale Staten. Het rapport en de resultaten worden naar 
verwachting op 30 september 2020 besproken in de Provinciale 
Statencommissie. 

 
 
10.f Brief van BTV aan gemeente Rotterdam “Zienswijze van de 

Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast op de Aanpak 
Omgevingseffect Rapportage, Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
voor een effectrapport bij de omgevingsvisie” d.d. 11 juni 2020 
Deze zienswijze is van de BTV ontvangen ter kennisneming. 

 
Communicatie: nee 
 
 


