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Vergadering: CRO plenair 

Datum: 4 maart 2021 

Agendapunt: 13 

Onderwerp: verslagen 

Soort: vaststelling (13.a)/ bespreking (13.b)/ kennisname (13.c) 

Bijlage(n): 4 (plus 2 bijlagen) 

 

 

Toelichting: zie hieronder 

 

Bijlage(n):  

 

13.a concept verslag overleg 17 december 2020 (plus 2 bijlagen) 

Het concept verslag van 17 december 2020 ligt voor ter vaststelling. 

 

13.b actielijst 

De actielijst van de vergadering van 17 december 2020 is op 3 februari 

2021 verzonden naar de leden van de CRO. Bijgevoegd is een 

geactualiseerde versie van de gehele actielijst ter bespreking. Voor 

enkele actiepunten is hieronder een nadere toelichting opgenomen: 

 

2020-3 6 Vertrekroutes: vraag van dhr. 

Schendstok waarom (volgens hem) 

sinds enige tijd bij vrijwel elke start 

van baan 06 wordt afgebogen in 

zuidelijke richting (Hillegersberg, 

Schiebroek, 110-Morgen, …), 

schriftelijk beantwoorden. 

LVNL/ 

DCMR 

Nov. 

2020 

Afgerond   

Van LVNL is de volgende reactie ontvangen: 

• Gemiddeld wijken we in verhouding tot totaal aantal vluchten ongeveer evenveel af 

als pre-covid. 

• In de maanden april, mei en juni van 2020 is een daling te zien in de verhouding 

tussen zuidelijk afdraaiende starts en het totaal aantal starts vanaf baan 06. Vanaf 

juli van 2020 neemt dit weer toe als een vermoedelijk gevolg van toename van het 

aantal verkeersbewegingen van en naar Schiphol.  

• Wanneer er wordt afgeweken, is dat gemiddeld hoger dan pre-covid. 

• Conclusie: er wordt sinds covid zowel relatief als absoluut minder over 

Hillegersberg/Schiebroek gevlogen, de observaties van dhr. Schendstok zijn niet te 

verklaren o.b.v. onze radardata. 

De inhoudelijke analyse van radartracks in de periode van januari 2019 t/m okt 2020 is 

bijgevoegd als bijlage 13.b.1. 

 



2020-4 7 Professionalisering CRO: nog wat 

argumenten op een rijtje zetten ter 

onderbouwing van het voorstel 

kennisontwikkeling leden. 

Witjes/ 

v.d. 

Coevering 

Febr. 

2020 

Afgerond 

Dhr. Witjes heeft laten weten dat het voorstel kan vervallen, omdat het ministerie een 

subsidie aan Stichting ABReL zou toekennen die voorziet in een structurele ondersteuning 

van de bewonersvertegenwoordigers in het voorbereiden van de CRO-vergaderingen.  

Hiermee wordt het actiepunt als afgerond beschouwd. 

 

13.c vastgesteld verslag overleg 8 oktober 2020 

Het vastgesteld verslag van 8 oktober 2020 is bijgevoegd ter 

kennisname. 

 

 

Communicatie: vastgestelde verslagen (met bijlagen) op website plaatsen 

 
 


