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Vergadering: CRO plenair 

Datum: 10 maart 2022 

Agendapunt: 12 

Onderwerp: verslagen 

Soort: vaststelling (12.a)/ bespreking (12.b)/ kennisname (12.c) 

Bijlage(n): 3 (plus 1 bijlage) 

 

 

Toelichting: zie hieronder 

 

Bijlage(n):  

 

12.a concept verslag overleg 16 december 2021 (plus 1 bijlage) 

Het concept verslag van 16 december 2021 ligt voor ter vaststelling. 

 

12.b actielijst 

De actielijst van de vergadering van 16 december 2021 is op 22 

februari 2022 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: 

 

 
2018 06 07 4 Ultrafijnstof metingen DCMR: 

secretaris informeren wanneer rapport 

uitkomt. 

DCMR Eind 

2022 

Loopt   

De DCMR meldt, dat er in overleg met bewoners nog een periode gemeten zal worden 

rondom de luchthaven. De rapportage daarover wordt op zijn vroegst eind van dit jaar 

opgeleverd. 

 
2019 09 26 10 Bijeenkomst frequente melders: 

diverse opgehaalde punten oppakken 

(zie oplegnotitie agendapunt 11). 

DCMR/ 

RTHA/ 

LVNL/ 

Kleine 

luchtvaart/ 

Secretaris 

divers Loopt 

M.b.t. de vraag “Kan het doen van meldingen gebruiksvriendelijker worden gemaakt” meldt 

de DCMR het volgende: er is ingestemd met het voorstel voor doorontwikkeling en er is 

budget beschikbaar gesteld; realisatie is gepland voor de zomer gereed (status loopt). 

 

M.b.t. de vraag over gebruik van één uniek referentienummer per melding bij terugmelding 

door DCMR meldt de DCMR: dit is het geval als de melding digitaal wordt gedaan; bij een 



telefonische melding zit er een ander registratiesysteem tussen dat ook een referentienummer 

afgeeft. Dit wordt niet gewijzigd (status: afgerond). 

 

De vraag “Kan de definitie van het begrip frequente melder (het aantal meldingen dat als 

criterium wordt gehanteerd) worden aangepast?” is de vorige vergadering afgedaan met een 

positief advies van de CRO over aanbevelingen van de DCMR hierover (status: afgerond). 

 
2021-1 3 Meldingen hinder: ter verklaring van 

28% toename helikoptervluchten in 1e 

kwartaal 2021 bij de helikopter 

operators navraag doen. 

DCMR Mei 

2021 

Afgerond  

De DCMR heeft toegezegd hier onderzoek naar te doen in het kader van het jaarrapport. De 

DCMR meldt, dat dit is gedaan. Er is contact gelegd met de grootste gebruiker MMT. Er is 

geen aanwijsbare oorzaak gevonden. De inzet is vraaggestuurd en wisselt maandelijks. Over 

het algemeen is sprake van groei, soms wat groter, soms wat kleiner. Zie jaarrapport. 

 
2021-2 5 Meldingen: voortaan in het jaarrapport 

verantwoording afleggen hoe wordt 

omgegaan met melders van wie 

meldingen niet meer geanalyseerd 

worden. 

DCMR Febr. 

2022 

Afgerond    

De DCMR meldt dat dit is vermeld in het jaarrapport 2022. 

 

 

12.c vastgesteld verslag overleg 7 oktober 2021 

Het vastgesteld verslag van 7 oktober 2021 is bijgevoegd ter 

kennisname. 

 

 

Communicatie: vastgestelde verslagen (met bijlagen) op website plaatsen 

 
 


