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Vergadering: CRO plenair 

Datum: 7 oktober 2021 

Agendapunt: 3 

Onderwerp: verslagen 

Soort: vaststelling (3.a)/ bespreking (3.b)/ kennisname (3.c) 

Bijlage(n): 3 (plus 1 bijlage) 

 

 

Toelichting: zie hieronder 

 

Bijlage(n):  

 

3.a concept verslag overleg 17 juni 2021 (plus 1 bijlage) 

Het concept verslag van 17 juni 2021 ligt voor ter vaststelling. 

 

3.b actielijst 

De actielijst van de vergadering van 17 juni 2021 is op 20 juli 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: 

 
2020-4 4 Governance: uitzoeken of er in het 

Eindhovens model pluspunten kunnen 

zitten voor verbetering van de CRO en 

dit de volgende keer terugbrengen in 

de CRO. 

Secretaris  Febr. 

2020 

Loopt  

De secretaris is voor de zomervakantie op bezoek geweest bij Jeroen Weekers, de secretaris 

van de kamer Ontwikkeling Eindhoven Airport (OEA) van het Luchthaven Eindhoven 

Overleg (LEO). Dhr. Weekers heeft daarbij de opzet en werking van het overleg toegelicht en 

antwoord gegeven op vele vragen. Hoewel er uitgebreid en langer met elkaar gesproken is 

dan gepland, bleek na afloop de behoefte aan een vervolggesprek. Dat moet nog plaats gaan 

vinden. In ieder geval is al duidelijk dat er een paar fundamentele verschillen zijn met de 

CRO. In de eerste plaats bestaat het LEO uit twee kamers, die apart na elkaar vergaderen, 

maar wel een gedeeltelijke overlap kennen qua samenstelling. Verder heeft de voorzitter een 

veel prominentere rol dan bij de CRO, waar de voorzitter vooral dienend is. Dit maakt op 

zich al dat de eventuele pluspunten van het LEO niet zomaar overgenomen kunnen worden 

door de CRO. In een volgende vergadering zal een inhoudelijke terugkoppeling worden 

gegeven naar de CRO na inhoudelijke afstemming met de nieuwe voorzitter. 

 

 

 

 



2021-2 3 Capaciteit: discussie over sturen op 

piekcapaciteit goed notuleren en het 

onderwerp in de actielijst opnemen. 

Secretaris  Sept. 

2021 

Afgerond   

Dit punt is in de actielijst van de CRO als afgerond aangemerkt, omdat deze discussie nu in 

het participatietraject voor het nieuwe luchthavenbesluit gevoerd moet worden. 

 
2021-2 6 Meldingen: concreet voorstel doen 

inclusief een kostenindicatie voor 

onderzoek beweegredenen voor 

indienen meldingen, en dan via de 

secretaris aan BRR voorleggen voor 

besluit. 

DCMR/ 

Secretaris/ 

BRR 

Sept. 

2021 

Loopt  

De DCMR heeft gemeld dat het onderzoeksvoorstel nu bij de ambtelijke BRR ligt. 

 
2021-2 11 Luchthavenbesluit: n.a.v. in het joint 

fact finding gedeeld “broddelwerk” 

rapport nagaan of juiste, recente 

rapport gedeeld kan worden. 

RTHA Juli 

2021 

Loopt  

Op de valreep is van de luchthaven het volgende bericht ontvangen: 

“Het betreft hier een rapport dat voor intern gebruik is opgesteld en niet bedoeld is of was 

om met de buitenwereld te delen. Dit is ook zo bij het participatietraject besproken, de 

eerdere verwijzingen naar bedoeld interne rapport zijn in de definitieve versie van JFF 

verwijderd omdat het geen openbare informatie betrof. Het rapport wordt niet buiten RTHA 

gedeeld en dus ook niet met de CRO omdat het hier niet geschikt voor is.” 

Dit actiepunt zal de volgende keer als afgerond worden gemarkeerd. 

 

3.c vastgesteld verslag overleg 4 maart 2021 

Het vastgesteld verslag van 4 maart 2021 is bijgevoegd ter kennisname. 

 

 

Communicatie: vastgestelde verslagen (met bijlagen) op website plaatsen 

 
 


