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Toelichting: zie hieronder 
 
Bijlage(n):  
 
13.a concept verslag overleg 8 oktober 2020 (plus 1 bijlage) 

Het concept verslag van 8 oktober 2020 ligt voor ter vaststelling. 
 
13.b actielijst 

De actielijst van de vergadering van 8 oktober 2020 is op 11 november 
2020 verzonden naar de leden van de CRO. Bijgevoegd is een 
geactualiseerde versie ter bespreking. Voor enkele actiepunten is 
hieronder een nadere toelichting opgenomen: 

 
2019 09 26 10 Bijeenkomst frequente melders: 

diverse opgehaalde punten 
oppakken (zie oplegnotitie 
agendapunt 11). 

DCMR/ 
RTHA/ 
LVNL/ 
Kleine 
luchtvaart/ 
Secretaris 

divers Loopt 

Een van de opgehaalde punten was: “Kan de definitie van het begrip frequente melder (het 
aantal meldingen dat als criterium wordt gehanteerd) worden aangepast?”  
=> verkennen in afstemming met andere CRO’s via OSCRO (actie: DCMR) 
Het resultaat van deze actie staat als punt 9.b op de agenda. 
 
2020-3 2 Capaciteit: bij een kop koffie 

verklaring van verdwijnen kopje 
“Distribution of aircraft movements 
over a 24 hours period” in capdec 
zomer 2021 meenemen, en 
terugkoppelen naar CRO. 

RTHA/ 
Schend-
stok 

Nov. 
2020 

Afgerond   

Bij de kop koffie kon de vraag nog niet beantwoord worden, maar van de luchthaven is 
inmiddels de volgende reactie ontvangen: 
“De eerste capaciteitsdeclaratie van RTHA is afgeleid van de declaratie van Schiphol die al 
langer slotgecoördineerd was. 



De tekst onder het kopje “Distribution of aircraft movements over a 24 hours period” staat 
sinds 2004 in de capaciteitsdeclaratie maar had bij RTHA (in tegenstelling tot Schiphol) 
feitelijk geen functie. Er gelden namelijk geen andere parameters in de piek of buiten de piek 
(dit is bij Schiphol wel het geval). 
Omdat het om een overbodig stuk tekst gaat voor wat betreft de capaciteitsdeclaratie is deze 
op verzoek van de slotcoordinator verwijderd om de declaratie overzichtelijker te maken.” 
 
13.c vastgesteld verslag overleg 18 juni 2020 

Het vastgesteld verslag van 18 juni 2020 is bijgevoegd ter kennisname. 
 
 
Communicatie: vastgestelde verslagen (met bijlagen) op website plaatsen 
 
 


