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 a. voortgang 

Mondelinge toelichting door de voorzitter van de werkgroep. 
 
 

b. voorstellen 2020 
 
Voorstel: in te stemmen met de rapportage “Inschatting kansrijkheid 

voorstellen 2020” van de Werkgroep Hinder Beperking. 
 

Toelichting: Van 16 september 2019 tot en met 15 september 2020 kon iedereen 
voorstellen indienen voor hinder beperkende maatregelen voor de 
cyclus 2020. Omdat de werkgroep nog vooruit kan met de opbrengst 
uit 2019, druk is met de lopende activiteiten en beperkte capaciteit 
heeft, is hier dit jaar geen extra publiciteit aan gegeven. Toch zijn in de 
loop van het jaar enkele voorstellen binnengekomen en deze zijn 
volgens de gebruikelijke procedure in behandeling worden genomen. 
Deze rapportage bevat de resultaten van de beoordeling op 
kansrijkheid. Eén deelvoorstel wordt in feite al meegenomen bij een 
lopende verkenning. De rest is niet haalbaar gebleken. 

  
 

c. voormalig programma BRR 
 
Voorstel: in te stemmen met de rapportage “Intake overgedragen 

programma BRR” van de Werkgroep Hinder Beperking. 
 
Toelichting: Zoals eerder gemeld heeft de BRR het dossier hinder beperkende 

maatregelen overgedragen aan de CRO met de bedoeling dat deze 
maatregelen verder gaan als onderdeel van het cyclisch proces van de 
CRO. De laatste stand is vastgelegd in het rapport “Actualisatie 
maatregelen hinderbeperking RTHA” (gedateerd januari 2019). Om te 
bepalen welke maatregelen uit het BRR-rapport kunnen worden 
overgenomen in het programma van de CRO, heeft de werkgroep deze 
onderworpen aan een intake-analyse. De werkgroep heeft hierbij alle 



maatregelen opnieuw tegen het licht gehouden. Deze rapportage bevat 
de resultaten van de analyse. Na akkoord van de CRO op dit advies zal 
de werkgroep een voorstel doen voor prioritering en planning.  

 
 
Bijlage(n):  
 
10.b rapport van Werkgroep Hinder Beperking “Inschatting 

kansrijkheid voorstellen 2020” d.d. 2 december 2020 
 
10.c rapport van Werkgroep Hinder Beperking “Intake overgedragen 

programma BRR” d.d. november 2020 
 
10.c.1 rapport van BRR “Actualisatie maatregelen hinderbeperking 

RTHA” d.d. 10 september 2020 d.d. januari 2019 
 
 
Communicatie: bericht op website over onderdeel b en c 


