
 

 

 

 

 

 

Verslag CRO Luchthaven Rotterdam  

Rotterdam donderdag 12 juni 2014 16.00 – 18.00 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter        Hans van der Vlist 

Secretaris        Samantha van den Assem 

Provincie Zuid-Holland       dhr. J. Wassens 

Wethouder Schiedam       mevr. P van Aken 

Adviseur gemeente Schiedam      dhr. F. van Gaalen 

Wethouder gemeente Lansingerland     dhr. S. Fortuijn 

Adviseur gemeente Lansingerland     mevr. L. Voogelaar 

Wethouder Rotterdam       Afwezig 

Adviseur gemeente Rotterdam      dhr. J. Koning 

Kleine luchtvaart       Afwezig 

Lucht verkeersleiding Nederland     Afwezig 

Rotterdam the Hague Airport      Afwezig 

Omwonende v/d luchthaven in de gemeente Lansingerland  mevr. A. Coevering 

Omwonende v/d luchthaven in de gemeente Schiedam   dhr. H.Lamphen 

Omwonende v/d luchthaven in de gemeente Rotterdam dhr. J. Poot 

Adviseur DCMR R. Algra 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Afmeldingen: 

 Steven van der Kleij (met kennisgeving) 

 Menno den Haan (met kennisgeving) 

 Pex Langenberg (met kennisgeving) 

 Aad Boon (met kenisgeving) 

 Alex Ouwehand (met kennisgeving) 

 Joost Weekers (met kennisgeving) 

De heer Alex Ouwehand wordt vervangen door Susanne Kuijpers, Natuur en Milieufederatie Zuid-

Holand 

Door de voorzitter wordt aangegeven dat het zeer wenselijk isdat er bij elke CRO vergadering een 

vertegenwoordiger van de Luchthaven Rotterdam aanwezig is. (actie Steven van der Kleij) 

 

Benoemingen: 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

De heer Alex Ouwehand Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

Gemeenten (bestuurlijk) 

Mevr. Patricia van Aaken Wethouder gemeente Schiedam 

De heer Simon Fortuyn Wethouder gemeente Lansingerland 

De heer Pex Langenberg Wethouder gemeente Rotterdam  



De gemeente Schiedam heeft een ander plaatsingsproces doorlopen t.o.v. de gemeente Rotterdam en de 

gemeente Lansingerland. De gemeente Rotterdam en Lansingerland hebben de vacature gepubliceeerd in 

de plaatselijke krantt. Bij de Gemeente Schiedam is de de selectie verricht door Schiedams Overleg 

Bewoners Organisaties (SOBO). Op dit moment is het onduidelijk wie als eerste lid benomed kan en mag 

worden in de CRO en wie als plaatsvervangend lid. De voorzitter vraagt het SOBO snel duidelijkheid te 

verschaffen. 

 

 

Stand van zaken web-site: 

De web-site heeft wat vertraging opgelopen maar we zijn er druk mee bezig. Graag ontvangt de 

secretaris een digitale pasfoto zodat die toegevoegd kan worden aan de ledenlijst. Streven is om voor 

de CRO van 25 september de web-site live te hebben. (Actie Samantha van den Assem) 

De secretaris vraagt ieder lid/advieseur van de CRO een pasfoto te mailen naar 

s.vanden.assem@pzh.nl (actie Allen) 

 

Verslag: 

De Voorzitter geeft aan dat het verslag meer te zien als actielijst dan als één op één verslag. 

 

2. Verslag 9 april 2014 

 De heer Fortuijn geeft m.b.t. het onderwerp (backoffice) klachtenbehandeling aan dat 

het hem niet uitmaakt waar de taak wordt belegd, zo lang de kwaliteit van de 

rapportages en van het afhandelen van de klachten door de backoffice maar is 

gewaarborgd en minimaal op hetzelfde niveau blijft. Logisch is het voor hem dat de 

veroorzaker betaald; RTHA en niet de partijen (gemeenten, PZH) die lid zijn van de 

CRO. De gemaakte rapportages moeten toegankelijk/transparant zijn voor de inwoners 

van de gemeenten.(actie BRR) 

 Steven van der Kleij heeft nog geen contact opgenomen met Alex Ouwehand van 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (Actie steven van der Kleij) 

 Het Economisch onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam inzake RTHA is 

niet Openbaar. 

 Meegenomen scenario’s niet autonome ontwikkeling. In scenario helemaal 

doorgerekend 

 N.a.v. DCMR jaarrapport Meldingen 2013: Toelichting op mogelijkheid sturing 

positievluchten die laag passeren over Bleiswijk/Bergschenhoek (Actie menno van der 

Laan) 

 

3. Terugkoppeling jaarrapportage DCMR 

Er zijn enkele mondelinge reacties binnengekomen en 2 schriftelijke reacties (Bewoners 

Schiedam en BTV). Voor zover mogelijk of van toepassing zijn opmerkingen en suggesties 

verwerkt in definitieve rapport of zijn betrokkenen bilateraal van nadere informatie voorzien. 

mailto:s.vanden.assem@pzh.nl


 

4. Voortgang luchthavenbesluit RTHA 

Vanuit de luchthaven is niemand aanwezig om de stand van zaken toe te lichten. 

Besproken is: 

 Vanuit de CRO wordt geen zienswijze gestuurd. De volgende zienswijze zijn  gestuurd 

en rondgestuurd naar de leden van de CRO behalve van de gemeente Schiedam die 

wordt naar de secretaris gestuurd die de zienswijze doorstuurt naar de leden (actie 

gemeente Schiedam en Secretaris van den CRORTHA) 

 Gemeente Schiedam 

 Natuur en milieu federatie 

 Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam 

 J.K. Poot, bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam in de CRO 

luchthaven Rotterdam 

 Schiedams Overleg Bewoners Organisatie 

Elk formeel document zal door de secretaris naar de leden rondgestuurd worden. 

 

5. Compensatiebeginsel vanuit de gemeente Schiedam 

De leden van de CRO nemen kennis van het document. De voorzitter verwijst de heer Lamphen 

door naar de gemeente Schiedam. 

 

6. Monitoringsrapportage maatregelen minimaliseren geluidshinder Rotterdam the Hague 

airport. 

Geconcludeerd wordt: 

 dat heel veel maatregelen terug komen in de MER. 

 Acties uit het rapport moeten uitvoerbaar zijn in tijd en geld. 

 BRR organiseert een brede sessie met de CRO over actualisatie uitvoeringsplan 

 

7. Sluiting 

Twee weken voor de vergadering zal de agenda rondgestuurd worden met de vraag of er nog 

meer agendapunten zijn. 

 

 

Vergaderdata 2014: 

Donderdag 25 september 2014 16.00-18.00 uur 

Donderdag 11 december 16.00-18.00 uur 


