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CRO 18-063 

 

EVALUATIE COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT 

 

Inleiding 

De CRO luchthaven Maastricht heeft in de vergadering van 21 juni 2018 een Werkgroep ingesteld om 

aan de Commissie advies uit te brengen over de evaluatie van het functioneren van de CRO. 

Aanleiding was het in opdracht van de Minister opgestelde evaluatierapport van de bureaus SEO/ 

Twynstra Gudde naar het functioneren van de CRO’s van de luchthavens Rotterdam, Groningen, 

Lelystad en Maastricht. De CRO Maastricht heeft de Werkgroep gevraagd om een meer specifieke 

evaluatie van de eigen Commissie. Hierbij legt de Werkgroep haar bevindingen en advies aan de 

CRO voor. 

  

Landelijke evaluatie 

Op grond van de Wet regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) heeft de 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de afgelopen jaren Commissies Regionaal Overleg 

(CRO’s) rond de luchthavens van nationale betekenis ingesteld. Wettelijke taak van de CRO’s is 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’s fungeren 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. 

 

In opdracht van de Minister van I&W is het functioneren van de CRO’s van de luchthavens Rotterdam, 

Groningen, Lelystad en Maastricht in de periode januari-mei 2018  geëvalueerd. Belangrijke 

bevindingen van het evaluatierapport zijn: 

1. De CRO’s voldoen in de regel aan de in wet- en regelgeving genoemde bepalingen inzake 

onder andere de samenstelling, de organisatie en de verslaglegging; 

2. De meeste leden en oud-leden van de CRO’s die aan de evaluatie hebben deelgenomen 

beoordelen het algemeen functioneren van de commissies als neutraal tot goed; 

3. Zonder CRO’s zou de communicatie tussen partijen waarschijnlijk formeler zijn, trager 

verlopen en ook sneller kunnen verharden; 

4. Over de rol van de voorzitter zijn de respondenten positief en er zijn nauwelijks verschillen 

tussen de afzonderlijke CRO’s. 

In de evaluatie wordt in overweging gegeven te bezien of de huidige wettelijke taak moet blijven 

gehandhaafd of mogelijk kan worden verruimd. De Minister zal dit punt bezien in het kader van de 

bredere aanpak van het omgevingsmanagement en neemt zij mee in de Luchtvaartnota.  

 

Aanbevelingen landelijke evaluatie 

De Werkgroep acht enkele aanbevelingen van de landelijke evaluatie ook relevant voor de situatie en 

toekomst van de CRO luchthaven Maastricht en neemt ze daarom over in haar advies. 

Als het de bedoeling van de regelgever is dat de commissie regionaal overleg naast een forum voor 

informatie-uitwisseling ook een gremium voor het maken van bindende afspraken en advies over het 

gebruik van de luchthaven is (wordt), dan ligt het voor de hand taken en bevoegdheden van de 

commissies uit te breiden. Dat levert wel complexe vragen op zoals:  

a. Hoe is de besluitvorming in de commissies op een bevredigende manier te organiseren?; 

b. Geeft de huidige samenstelling de beste representatie van de verschillende belangen?; 

c. Wat is het mandaat van de commissie en wat zijn de taken en  bevoegdheden ten opzichte 

van andere partijen (overheden, luchthaven etc.)? 
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Als het niet de bedoeling van de regelgever is dat de commissies bindende afspraken maken om 

belangen af te stemmen, dan zou dat in de regelgeving moeten worden verduidelijkt om te voorkomen 

dat valse verwachtingen worden gewekt bij de leden van de commissies. In dat geval moet er 

rekening mee worden gehouden dat na verloop van tijd enige “vermoeidheid” gaat optreden. 

Momenteel, circa vier jaar na de instelling van de commissies, zijn leden over het algemeen nog 

positief over het nut ervan. Naarmate leden en voorzitters langer deelnemen aan commissies die niet 

voldoen aan hun verwachtingen wordt het afnemen van hun enthousiasme aannemelijker.  

 

Advies en aanbevelingen Werkgroep 

Gelet op het rapport over de evaluatie van de CRO’s nationale luchthavens en op het functioneren 

van de CRO Maastricht in de afgelopen vier jaren komt de Werkgroep tot de volgende aanbevelingen:  

 

 

 

Met onmiddellijke ingang te effectueren : 

1. Focus op “to do list” toekomst i.p.v. op omissies verleden. Vat de te zetten 

stappen/acties/maatregelen in een procesbeschrijving en koppel er termijnen aan 

(“wie/wanneer/wat”). Formuleer actiepuntenlijst zodanig SMART dat duidelijk is wie binnen 

welke termijn waarvoor aan de lat staat; 

2. Actiepunten-/besluitenlijst binnen twee weken na vergadering aan Commissie toezenden. 

Uiterlijk twee weken voor vergadering vergaderstukken toezenden, met dien verstande dat 

over later door secretariaat ontvangen stukken de CRO ter vergadering besluit over 

behandeling; 

3. Concept agenda CRO vergadering aan leden voorleggen, zodat deze aanvullingen kunnen 

voorstellen. Eventueel gaan werken met agendacommissie; 

4. Opschalen reguliere vergaderfrequentie CRO naar tenminste vier keer per jaar; 

5. Organiseer indien nodig en/of wenselijk, b.v. in geval van actuele gebeurtenissen extra CRO 

vergadering of bijeenkomst. In zijn algemeenheid streven naar meer actualiteit in CRO 

vergaderingen; 

6. Beleg bestuurlijk overleg gemeenten-provincie-MAA(BI) binnen enkele weken na CRO 

vergadering gericht op uitvoeren actiepunten/besluiten CRO vergadering; 

7. CRO vergaderingen hebben nu teveel karakter van gemeenteraadsvergadering, zou meer in 

de sfeer van Stichting van de Arbeid moeten. Niet primair richten op discussie langs 

vastliggende lijnen/belangen, besluitvorming/consensus en stemmen, maar primair focussen 

op gedachtewisseling op hoofdlijnen, algemene conclusies en adresseren vragen c.q. acties 

aan besluitvormende organen (rijk, provincie, MAA). Kwalificeer in geval van verdeelde 

meningen de standpunten op het niveau van organisatie/belanghebbende partij en niet op 

individueel niveau; 

8. Zoek verbinding en intensiveer contacten met andere CRO’s nationale luchthavens. 

Organiseren van een landelijke bijeenkomst op een centrale plaats, waar inhoudsdeskundigen 

(b.v. op gebied van geluid en (ultra)fijn stof) worden uitgenodigd; 

9. Verbeteren en actualiseren informatievoorziening door partijen (zoals MAA, provincie en rijk) 

aan CRO. CRO tijdig betrekken bij besluitvormingstrajecten. Tijdige informatievoorziening 

draagt bij aan creëren draagvlak van luchthaven in omgeving; 
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In de loop van 2019 te effectueren: 

10. Aanwijzen van een vaste vicevoorzitter, die bij afwezigheid van de voorzitter als technisch 

voorzitter zonder stemrecht de commissievergadering voorzit. Vicevoorzitter kan ook externe 

zijn. Overwogen kan worden om de vicevoorzitter ook door de Minister van I&W te laten 

benoemen. Wijs ter vervanging van de  secretaris de coördinator van het Klachtenbureau 

KICL aan als waarnemend secretaris. Regel dit ook in het huishoudelijk reglement;   

11. Belang van verwachtingenmanagement is cruciaal. Duidelijker maken, ook naar omgeving, 

waar CRO wel en niet voor staat c.q. over gaat en welke procesrol zij vervult. Bezien van 

informatie op waarheden en onwaarheden. CRO zou forum moeten zijn waarin algemeen 

onderschreven feiten worden gedeeld, op basis waarvan vervolgens discussie en 

communicatie plaatsvindt. Dit kan bijdragen aan vergroten draagvlak CRO en van 

ontwikkelingen rondom MAA in omgeving; 

12. Belang van uniforme communicatie wordt algemeen onderschreven. Nu vinden plukjes 

communicatie op vele manieren en borden plaats. Alle en in elk geval zoveel mogelijk 

communicatie bij de CRO laten samenkomen; 

13. Houd het aantal deelnemers aan de vergadering overzichtelijk: Laat daarom alleen CRO 

leden aan de vergadering deelnemen en plaatsvervangende leden alleen als het lid dat zij 

vervangen niet aanwezig is. Plaatsvervangende leden nemen plaats op publieke tribune. Ten 

behoeve van het houden van overleg met plaatsvervangende leden kan vergadering 

kortstondig worden geschorst. Regel dit ook in het huishoudelijk reglement; 

14. Aanleggen van email adressen bestand van belangstellenden die regelmatig over CRO 

actualiteiten willen worden geïnformeerd; 

15. Overweeg onderzoek naar een manier om draagvlak MAA in regio te peilen; 

16. Stel een Reglement van Orde (RvO) voor de CRO op, waarin de bovenstaande punten zoveel 

mogelijk hun weerslag krijgen. Schets daarin structuur voor taakstelling, procesrol, 

privacybeleid en vergaderingen en hanteer dit als leidraad voor functioneren CRO. Regel 

hierin ook de positie van de CRO werkgroepen als de Werkgroep Klachten- en Hinderbeleid.  

Taakstelling is overigens wettelijk geregeld en daar kan RvO niet van afwijken. Vergelijk ook 

de aanbevelingen van de landelijke evaluatie hierboven ten aanzien van taakstelling. 
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