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Betreft Overleg met CRO-voorzitters over versterking 

CRO 

Vergaderdatum en -tijd 7 september 2020 16:00 – 18.00 uur 

Vergaderplaats Web ex 

Aanwezig Mw. Damsma (GAE), dhr. Van Bochove (LEY), 

dhr. Meijers (MAA), dhr. Van der Vlist (RTHA), 

dhr. Krooshof (IenW) en dhr. Bruinewoud 

(IenW). 

  

  

  
1. Opening  

Aanleiding voor het overleg is de voorgenomen versterking van de CRO’s 

waarover in de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 het volgende is opgenomen: 

 

De CRO is het platform om de ambities van de luchthaven te bespreken en 

afspraken te maken over bijvoorbeeld: geluidsoverlast, klachtenafhandeling, 

duurzaamheid en regionale inbedding. 

Om deze rol te kunnen invullen investeert het Rijk in het verder 

professionaliseren van de CRO’s en het opleiden van de deelnemers. 

 

De wettelijke status van de CRO’s wordt niet veranderd. Wel verhoogt het Rijk 

de subsidie van de CRO’s. De CRO’s krijgen als taak om jaarlijks een brede 

bijeenkomst te organiseren met gemeenten die ook worden geraakt door de 

luchthaven (CRO+). Het Rijk overlegt met de voorzitters of de CRO’s extra 

taken moeten en kunnen krijgen. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van 

maatregelen die de hinder van een luchthaven kunnen beperken. Daarnaast 

bespreekt het Rijk de rol van de voorzitters. Die zijn immers cruciaal voor het 

goed functioneren van de CRO’s. 

 

IenW en de voorzitters bespreken op basis van deze passage verschillende 

mogelijkheden voor de versterking van de CRO’s. 
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2. Reactie op passage over CRO’s in de Luchtvaarnota 

De voorzitters kunnen zich goed in de opgave voor de CRO’s vinden, maar wijzen 

erop dat maatwerk nodig is per CRO. Professionalisering betekent voor de ene 

CRO iets anders dan voor de andere. Inzet en invulling (bijvoorbeeld van het 

extra subsidiebudget) kan daarom per CRO verschillen.  

In algemene zin wordt over de Luchtvaartnota nog aangegeven dat kleinere 

luchthavens in Nederland zich mogelijk niet herkennen in de Luchtvaartnota, 

omdat er nauwelijks uitdrukkelijke aandacht voor hen is. Zij dreigen uit het 

spectrum te worden verdrongen.  

Verder vragen de voorzitters aandacht voor het meer kunnen sturen van het 

luchtvaartbedrijf middels de vergunning. Niet alleen openingstijden, maar ook 

verdeling over de dag. 

 

3. Advisering operationele aangelegenheden 

In de Luchtvaartnota is opgenomen dat de rol van de CRO’s wordt versterkt in 

het adviseren over de operationele aangelegenheden rond de luchthavens die van 

invloed zijn op het milieu en de gezondheid in de regio rond de luchthavens.  

 

Indien IenW de CRO een actievere rol wil geven in de advisering over de 

operationele aangelegenheden van de luchthaven is de vraag of de beschikbare 

middelen, ook na de ophoging met ingang van 2021, toereikend zijn. De CRO’s 

beschikken over een klein ondersteunend apparaat. Verwachting is dat een 

dergelijke versterkte rol meer ondersteuning vraagt. De voorzitters vinden het 

van belang dat ook de luchthaven en regionale overheden de bereidheid tonen 

wat extra budget ter beschikking te stellen. Ook wordt mogelijk een beroep op 

het Rijk gedaan voor ondersteuning, bijvoorbeeld voor de organisatie van een 

CRO+. 

 

4. Rol en functieprofiel voorzitters 

Vanwege een toenemende maatschappelijke belangstelling voor luchtvaart is het 

van belang dat de voorzitter een goed politiek bestuurlijk netwerk heeft en een 

verbinder is. De commotie in de omgeving werkt soms ook door in de CRO-

vergaderingen en dat vraagt sensitiviteit van de voorzitter. Het ministerie wordt 

gewezen op het feit dat de voorzitter bestuurder is van de stichting die de CRO 

ondersteunt. Dit geeft bij de opvolging van de voorzitter mogelijk een 

administratieve weeffout. Afgesproken wordt dat IenW met de secretarissen 

bespreekt hoe hiermee om te gaan (mogelijk is een wijziging van de statuten van 

de stichtingen noodzakelijk). Vraag is verder of de CRO bij de benoeming van een 

(nieuwe) voorzitter een adviesrol of een voordrachtsrol zou moeten hebben. Dit 

wordt door de voorzitters ter overweging aan IenW meegegeven. 

 

De voorzitters achten het verstandig om wat vaker gezamenlijk met het 

ministerie contact te hebben. Dat was gemiddeld eens per jaar, maar een extra 

bijeenkomst wordt op prijs gesteld. Afgesproken wordt om dit tijdig te plannen 

voor 2021. 

 

5. Begrenzing aantal CRO-leden 

In artikel 8.75, tweede lid, onder b is opgenomen dat de gemeentes deel 

uitmaken van de CRO indien zij geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen het 
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beperkingengebied. De beperkingengebieden worden in (nog) vast te stellen 

luchthavenbesluiten neergelegd. Wanneer we kijken naar de manier waarop 

‘beperkingengebied’ verder in de wet is ingevuld, zien we dat het een brede 

invulling krijgt (geluid, externe veiligheid en vliegveiligheid), waardoor bij de 

vaststelling van luchthavenbesluiten mogelijk veel extra gemeenten, ook verder 

weg van de luchthaven lid zouden zijn.  

 

Om hierover helderheid te bieden denkt IenW erover om lidmaatschap van de 

CRO te koppelen aan de vraag of een gemeente geheel of gedeeltelijk is gelegen 

binnen de 48 Lden-contour. Omdat dat tot gevolg heeft dat het aantal 

bestuurders dan toeneemt, kan een disbalans ontstaan in de verhouding 

bestuurders-bewoners. Daarom wordt door IenW tevens overwogen om per 

deelnemende gemeente een bewonersafgevaardigde te hebben. 

 

De voorzitters begrijpen dat het verstandig is om een begrenzing aan te brengen 

in het aantal gemeentes dat lid is van een CRO; de 48 Lden contour is hiervoor 

een logische grens. Ook vinden ze een balans van bestuurders-bewoners gewenst 

(per gemeente 1 bewonersvertegenwoordiger). Wat betreft de voordracht van de 

bewonersafvaardiging wordt het standpunt ingenomen dat die kunnen worden 

voorgedragen door de deelnemende gemeenten na een open procedure (bijv dmv 

het plaatsen van een advertentie) door het College van B&W. De voorzitter kan 

de leden daarna benoemen op grond van de Wet Luchtvaart. Dit is bij sommige 

CRO’s al de bestaande praktijk.  

 

6. CRO+ 

De behoefte aan participatie en geïnformeerd zijn over de ontwikkeling en 

operatie van een luchthaven is flink toegenomen de afgelopen jaren. Dit geldt ook 

voor gemeentes die verder weg zijn gelegen van de luchthaven en voor andere 

belangstellenden. Om deze partijen te kunnen horen en te kunnen informeren 

verzoekt IenW de CRO’s om tenminste een keer per jaar een CRO+ te 

organiseren. De voorzitters geven aan dit idee te ondersteunen, maar geven aan 

dat maatwerk nodig om te bepalen wie zij daarvoor willen uitnodigen. Aan kaders 

hiervoor door IenW is geen behoefte. CRO-voorzitters willen dit organiseren, 

maar vragen IenW hun te ondersteunen in de organisatie, gelet op de beperkte 

ondersteuning. Afgesproken is dat IenW bereid is om over de organisatie mee 

te denken. 

 

7. Uitzondering op maximale zittingsduur CRO-lidmaatschap  

Leden van de CRO worden voor vier jaren benoemd, met de mogelijkheid van een 

tweede termijn van vier jaren. De CRO-voorzitters hebben erop gewezen dat 

sommige organisaties een kleine staf hebben waardoor de kennis vaak bij een 

persoon zit en dat het vinden van een andere afgevaardigde na twee termijnen 

op (financiële) problemen stuit. Ook is het lastig om tegen een bestuurder met 

democratisch mandaat te zeggen dat er geen plaats is na twee termijnen. 

Daarom bepleiten de voorzitters dat zij voor de gewone CRO leden met een 

deugdelijke onderbouwing mogen afwijken van het maximum van twee 

termijnen. Gepleit wordt voor een “twee termijnen tenzij” bepaling in de Regeling 

Commissies Regionaal Overleg. 
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8. Rol rijksoverheid irt CRO 

Vanuit de samenleving lijkt de behoefte aan een meer actieve participatie van 

het ministerie van IenW in overlegorganen te zijn toegenomen. Zie daartoe de 

Evaluatie en tussentijds advies governance en participatie Schiphol (december 

2019) en het advies (mei 2020) over de nieuwe overlegstructuur van het civiele 

gebruik van Eindhoven Airport waarin het lidmaatschap van IenW wordt 

voorgesteld. IenW is evenals Defensie reeds lid van de COVM Eindhoven. 

Vanwege deze toenemende maatschappelijke behoefte wordt bezien of het Rijk 

ook lid zou moeten worden van de CRO’s.  

 

De voorzitters vinden unaniem dat het lidmaatschap van het Rijk goed zou zijn. 

Het zou de transparantie in het overleg kunnen vergroten, omdat – zo wordt 

verondersteld - bestuurders dan eerder in de CRO-vergadering onderwerpen 

zullen bespreken in plaats van in onderlinge bestuurlijke overleggen. Zaken 

moeten wat hen betreft in de CRO en niet elders worden besproken. Wel wordt 

erop gewezen dat rollen en verantwoordelijkheden van IenW en de andere 

deelnemers helder dienen te zijn. Als IenW aan tafel zit, betekent dat 

bijvoorbeeld niet dat IenW alle problemen oplost of overal financiële bijdragen 

levert. Ook is het logisch dat de IenW vertegenwoordiger in de CRO niet ook de 

rol inneemt van adviseur. 

 

9. Professionalisering CRO’s 

IenW wil vaker kennisbijeenkomsten organiseren voor CRO-leden over 

kerndossiers van de luchtvaart. Dat zal doorgaans dan een aanbod zijn aan alle 

CRO-leden. In voorkomende gevallen kan er voor een afzonderlijke CRO een 

inhoudelijke thema-bijeenkomst worden belegd. IenW heeft vorig jaar de eerste 

landelijke kennisdag voor CRO-, COVM- en ORS-leden georganiseerd. IenW is 

bereid te bezien of we dat dit jaar op een compactere wijze online workshops 

kunnen aanbieden over kernthema’s. Afgesproken wordt dat IenW de CRO-

secretarissen zal bevragen op kennisbehoefte vanuit de CRO’s. 

 

Voorzitters wijzen erop dat de behoefte per CRO kan verschillen als het gaat om 

de inzet van de financiën. De een zal graag de secretaris meer uren laten werken, 

de ander wil graag meer middelen uitgeven voor trainingen of externe 

deskundigen voor advies inhuren. IenW heeft daar begrip voor, en afgesproken 

wordt dat de voorzitters in de subsidieaanvraag voor 2021 op dit punt concrete 

voorstellen te doen.  

 

10. Klachtenafhandeling 

Voorzitters hebben IenW gevraagd om financiën ter beschikking te stellen voor de 

meldingen van hinder door vliegtuiggeluid. IenW legt uit dat dat de primaire 

verantwoordelijkheid is van de luchthaven al dan niet ondersteund door regionale 

milieudiensten die door gemeentes worden bekostigd. In de Luchtvaartnota is ook 

aangegeven dat hier een verantwoordelijkheid voor de luchthavens ligt. 

 

11. Vervolgproces 

IenW geeft er ook een gesprek met het bestuur van de Stichting Advisering 

Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens wordt gevoerd. Op basis 

daarvan zal een definitief voorstel voor de versterking van de CRO’s aan de 

Minister van IenW worden voorgelegd. Afgesproken wordt dat IenW de 

voorzitters daarover zal terugkoppelen. 


