
 

 

 

 

 

 

Verslag CRO Luchthaven Rotterdam  

Rotterdam donderdag 13 maart 2014 16.00 – 18.00 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter        Hans van der Vlist 

Secretaris        Samantha van den Assem 

Provincie Zuid-Holland       dhr. J. Wassens 

Wethouder Lansingerland      Afwezig 

Adviseur gemeente Schiedam      dhr. F. van Gaalen 

Wethouder gemeente Lansingerland     dhr. H. de Paepe 

Adviseur gemeente Lansingerland     mevr. L. Voogelaar 

Portefeuillehouder deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek  mevr. C. Zeegers 

Adviseur gemeente Rotterdam      dhr. J. Koning 

Kleine luchtvaart       dhr. Boon 

Lucht verkeersleiding Nederland     dhr. M. den Haan 

Rotterdam the Hague Airport      dhr. S. van der Kleij 

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

Omwonende v/d luchthaven in de gemeente Schiedam   dhr. J. Witjes 

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

Deurloo 

Bewonersgroep Tegen Vliegoverlast mevr. L. Bekedam 

 

1. Opening 

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

  

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

 Er zijn geen vragen bij de secretaris binnen gekomen over de DCMR jaarrapportage 

 In verband met de NSS top in Den Haag landen er delegaties op RTHA, i.v.m. de 

veiligheid van deze delegaties kan er geen vluchtinformatie gegeven worden, ook zijn er 

van 22 maart tot en met 26 maart geen radargegevens. 

 Er is behoefte om het belevingsonderzoek te bespreken tijdens de vergadering, dit zal 

besproken worden bij agendapunt 7. 

 Ook is behoefte om het voorstel backoffice klachtenafhandeling van RTHA te bespreken 

dit zal bij agendapunt 8 besproken worden. 
  



3. Benoeming 

De voorzitter heeft geen leden benoemd. Afgesproken is dat de leden via de mail aan de 

secretaris reageren op het eventuele lidmaatschap van de BTV. Vanuit de 

bewonersvertegenwoordiging Schiedam wordt nog gecommuniceerd wie benoemd kan worden. 

 

4. Verslag 

Vastgesteld 

 

5. Terugkoppeling 

Stand van zaken wordt mondeling terug gekoppeld. Er heeft geen BRR vergadering mee plaats 

gevonden. Over ambtelijke BRR vergadering wordt niet teruggekoppeld. De eerste volgende 

vergadering van de BRR vindt 6 december plaats. 

 

6. MER-procedure luchthaven besluit 

Stand van zaken over Rotterdam the Hague airport wordt mondeling teruggekoppeld door dhr. 

van der Kleij. Over de nota Reikwijdte en detailniveau moet eerst besproken worden in de BRR 

voor het naar de CRO gestuurd mag en kan worden. Rotterdam the Hague Airport laat weten of 

er vanwege de voortgang van het luchthavenbesluit er behoefte is aan een extra CRO 

vergadering voor de reeds geplande vergadering van 13 maart. 

 

 

De overige punten zijn niet besproken en worden doorgeschoven naar de vergadering op 12 

juni. 


