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Speelveld en spelregels CRO 

1. De CRO is een overleg gericht op een gebruik van de luchthaven waarbij bedrijfseconomische 

rentabiliteit van het bedrijf en de belangen van leefbaarheid voor de omgeving in een 

verantwoorde balans zijn. Aldus geeft de CRO invulling aan zijn wettelijke taak om “door 

overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel 

mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen”. De CRO hanteert de toelichting bij 

de regeling in de Staatscourant als leidraad, welke toelichting bepaalt dat “de Commissie 

fungeert als zodanig als structureel platform voor overleg tussen de luchthaven, de 

luchtvaartsector en de omgeving. Daarbij kan een breed scala aan onderwerpen aan de orde 

komen. Door middel van overleg, het maken van afspraken en het afwegen van belangen op 

regionaal niveau wordt daarbij gezocht naar een optimaal gebruik van de luchthaven. Het gaat 

daarbij om het afstemmen van alle (regionale) belangen”. 

2. Deelnemers in de CRO gaan, met respect voor elkaars (soms tegengestelde) belangen, meer 

op zoek naar wat partijen verbindt dan naar wat partijen scheidt. 

3. De vergaderagenda voor de CRO wordt voorbereid door een agendacommissie waarin 

openbaar bestuur, bedrijf, omwonenden en milieufederatie zijn vertegenwoordigd. Deze 

commissie bewaakt dat de agenda evenwichtig is en dat ook vooraf helder is wat de context is 

van de te agenderen punten. Ook wordt daarbij aangegeven welke inzet van wie wordt 

verwacht (verwachtingenmanagement). Deze commissie evalueert na elke vergadering of aan 

de verwachtingen is voldaan. 

4. Informatieve vragen of andere verzoeken om informatie worden tijdig voor de vergaderingen 

geadresseerd zodat adequate voorbereiding en beantwoording kan plaatsvinden. 

5. Wij brengen wijzigingen aan in vergaderplek en vergaderopstelling die meer recht doen aan 

de doelstelling van de CRO. 

 

Basisvoorwaarden voor goed overleg in een setting waarin belangen divergeren: 

- Veilige omgeving 

- Kiezen om te vertrouwen 

- Vermogen je te verplaatsen in het belang van de ander 

- Vermogen te discussiëren op basis van argumenten en los te komen van eigen standpunten. 

 

Procesafspraken CRO besluitvorming “speelveld en spelregels”: 

1. Deelnemers overleg bespreken “speelveld en spelregels” met hun respectievelijke achterban. 

Eventuele fundamentele wijzigingsvoorstellen worden gedeeld met deelnemers overleg ter 

voorbereiding extra CRO vergadering; 

2. Eind augustus/begin september wordt extra CRO vergadering in informele setting belegd waar 

besluitvorming over “speelveld en spelregels” plaatsvindt; 

3. Deze vergadering vindt plaats bij Peter de Gijsel (Weert 18, Maastricht) in combinatie met een 

barbecue.  
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