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Vergadering: CRO plenair 
Datum: 7 juni 2018 
Agendapunt: 6 
Onderwerp: verslagen 
Soort: vaststelling (6.a)/ bespreking (6.b)/ kennisname (6.c) 
Bijlage(n): 3 (plus 1 bijlage) 
 
 
Toelichting: zie hieronder 
 
Bijlage(n):  
 
6.a concept verslag vergadering d.d. 9 maart 2018 (plus 1 bijlage) 

Het concept verslag van 9 maart 2018 ligt voor ter vaststelling. 
 
6.b actielijst d.d. 9 maart 2018 

De actielijst van de vergadering van 9 maart 2018 is op 23 maart 2018 
verzonden naar de leden van de CRO. Bijgevoegd is een 
geactualiseerde versie ter bespreking. Voor enkele actiepunten is 
hieronder een nadere toelichting opgenomen: 

 
 
2017 06 15 5 Uitvoeringsplan minimaliseren 

geluidshinder  (follow-up To70): voor 
proces plannetje van aanpak maken. 

Secretaris/ 
voorzitter 

Juli 
2017 

Vervan-
gen door 
actiepunt 
2018 03 
09 7 

PZH (BRR) heeft momenteel de lead. Proces en plan van aanpak worden gemaakt in het 
kader van actiepunt 2018 03 09 7. 
 
 
2017 12 13 2 Metingen ultrafijnstof RTHA: CRO 

informeren over resultaten. 
RTHA Januari 

2018 
Open  

2018 03 09 5 Ultrafijnstof metingen: het rapport via 
de secretaris direct doorsturen naar de 
leden van de CRO. 

RTHA/ 
Secretaris 

t.z.t. Open  

De rapportage is in concept gereed. Bespreking in de CRO wordt voorzien in de volgende 
vergadering. 
 
 
 
 



2018 03 09 7 Hinder beperkende maatregelen: 
bijeenkomst beleggen om 
overzichtslijst van mogelijke 
maatregelen  te bespreken. 

PZH April 
2018 

Loopt   

2018 03 09 8 Hinder beperkende maatregelen: 
overzichtslijst van mogelijke 
maatregelen volgende keer opnieuw 
agenderen. 

Secretaris Juni 
2018 

Open    

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 mei 2018. Omdat de ingeruimde tijd onvoldoende 
bleek, wordt een vervolg bijeenkomst gepland. 
 
 
2018 03 09 9 Missie, visie en strategie: punten waar 

deelnemers aan sessies nog over 
willen doorpraten, doorgeven via de 
secretaris. 

Allen  April 
2018 

Afgerond     

Reacties van dhr. Poot en mw. v.d. Coevering zijn bij de ingekomen stukken gevoegd. 
Voorgesteld wordt in de vergadering te bespreken hoe dit verder te behandelen. 
 
 
2018 03 09 11 Even wachten met start, zodat route 

afwijking niet nodig is: volgende 
vergadering terugkoppelen over 
mogelijkheden. 

LVNL Mei 
2018 

Loopt   

Dhr. van Duin heeft aangekondigd dat de CRO hierover een document ontvangt. Als dit niet 
op tijd gereed is, zal hij mondeling terugkoppelen. 
 
 
6.c vastgesteld verslag d.d. 13 december 2017 

Het vastgesteld verslag van 13 december 2017 is bijgevoegd ter 
kennisname. 

 
 
Communicatie: vastgestelde verslagen (zonder bijlagen) op website plaatsen 
 
 


