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Vergadering: CRO plenair 

Datum: 15 december 2022 

Agendapunt: 10 

Onderwerp: verslagen 

Soort: vaststelling (10.a)/ bespreking (10.b)/ kennisname (10.c) 

Bijlage(n): 3 (plus 2 bijlagen) 

 

 

Toelichting: zie hieronder 

 

Bijlage(n):  

 

10.a concept verslag overleg 6 oktober 2022 (plus 2 bijlagen) 

Het concept verslag van 6 oktober 2022 ligt voor ter vaststelling. 

 

10.b actielijst 

De actielijst van de vergadering van 6 oktober 2022 was nog niet 

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: 

 
2019 09 26 10 Bijeenkomst frequente melders: 

diverse opgehaalde punten oppakken 

(zie oplegnotitie agendapunt 11). 

DCMR/ 

RTHA/ 

LVNL/ 

Kleine 

luchtvaart/ 

Secretaris 

divers Loopt 

Op 29 november 2022 heeft een upgrade plaatsgevonden van Ranomos, het systeem voor 

monitoring en meldingen. De upgrade van het systeem heeft meerdere doelen: 

- melden wordt eenvoudiger; 

- melders krijgen een overzicht van hun meldingen; 

- melders krijgen statistieken van hun eigen en alle andere meldingen; 

- melden van overlast buitenshuis wordt mogelijk. 

De upgrade is nu uitgevoerd om in de toekomst nog andere wensen te realiseren. Zo zal het 

meldingenportaal ook als app voor de smartphone beschikbaar komen, komen er in het 

portaal nieuwsberichten, kunnen notificaties ontvangen worden, en kunnen meldingen gedaan 

worden vanaf de plek waar men zich op dat moment bevindt, bijvoorbeeld tijdens een 

wandeling in het bos. 

Al met al wordt hiermee verder invulling gegeven aan de wensen die onder andere geuit zijn 

tijdens de bijeenkomst met frequente melders. 

 

 



2022-1 5 Communicatie: kijken of het 

avondweerbericht RTHA terug kan 

komen. 

RTHA Juni 

2022 

Afgerond  

In 2019 is op de website van de luchthaven het “avondweerbericht” geïntroduceerd. Hiermee 

kunnen omwonenden in een oogopslag zien wat die avond het verwachte baangebruik is. Bij 

de vernieuwing van de website enige tijd geleden is het avondweerbericht per ongeluk 

verdwenen. Dhr. Witjes heeft in de vergadering van maart gevraagd of het terug kon komen. 

Dat is nu gerealiseerd. 

 

 

10.c vastgesteld verslag overleg 16 juni 2022 

Het vastgesteld verslag van 16 juni 2022 is bijgevoegd ter kennisname. 

 

 

Communicatie: vastgestelde verslagen (met bijlagen) op website plaatsen 

 
 


