
CRO 18-013 

 

Aan de CRO 

 

Onderwerp; 

1. Rooster aftreden, benoeming en herbenoeming leden en plaatsvervangende leden CRO 

2. Sollicitatieprocedure lid en plaatsvervangend lid omwonenden  

 

 

Ad 1. 

Leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht 

worden (evenals de leden/plv. leden van andere CRO’s) voor een periode van vier jaar door de 

voorzitter benoemd en kunnen een keer voor een periode van maximaal vier jaar worden 

herbenoemd.  

 

Van de volgende leden en plaatsvervangende leden eindigt de benoemingstermijn op 1 april 2018: 

1. De heer J. Pas (lid) 

2. De heer C. Degenaar (lid) 

3. De heer T. Zeguers (lid) 

4. De heer H. Aussems (lid) 

5. De heer J. Aarts (lid) 

6. De heer R. Jense (plaatsvervangend lid) 

7. De heer L. van den Bergh (plaatsvervangend lid) 

 

De heren Pas en Zeguers hebben te kennen gegeven dat zij niet in aanmerking wensen te komen 

voor herbenoeming en dus hun lidmaatschap willen beëindigen. De heer Pas wordt opgevolgd door 

de heer K. Schröer, die nu reeds plaatsvervangend lid is. De Natuur- en Milieufederatie Limburg 

draagt op afzienbare termijn een kandidaat voor als plaatsvervangend lid.   

De heren Degenaar, Aussems,  Jense, Van den Bergh en Aarts zijn in beginsel beschikbaar voor 

herbenoeming.  

Voorgesteld wordt de heren Degenaar, Aussems, Jense en Van den Bergh voor een periode van vier 

jaar te herbenoemen als lid (de heren Degenaar en Aussems) en plaatsvervangend lid (de heren 

Jense en Van den Bergh). 

Voorgesteld wordt de heer Aarts te herbenoemen voor de resterende zittingsperiode van het huidige 

College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht en na het aantreden van het nieuwe 

College van BenW te besluiten over verdere herbenoeming van de heer Aarts of benoeming van zijn 

opvolger.  

 

Ad 2. 

Gelet op het overlijden van de heer J. De la Haye en het aftreden van de heer Zeguers wordt 

voorgesteld een openbare sollicitatieprocedure te starten gericht op werving van een nieuw lid en een  

plaatsvervangend lid omwonenden op dezelfde wijze als tot nu (=door het plaatsen van een 

advertentietekst in relevante media). Daartoe wordt voorgesteld in de CRO vergadering van 28 maart 

uit de CRO een sollicitatiecommissie in te stellen.   
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