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CRO 19-059 

 

Huishoudelijk reglement van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht 

 

Taak, functie en samenstelling 

Artikel 1. 

De wettelijke taak van de CRO is door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de 

luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. 

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 

kan daarbij worden gezocht naar een optimaal gebruik van de luchthaven. Het gaat daarbij om het 

afstemmen van alle (regionale) belangen en niet alleen om milieubelangen. 

In het licht van de wettelijke taakomschrijving wordt de commissie in het bijzonder opgedragen om 

erop toe te zien dat de belangen van alle betrokkenen daadwerkelijk en zo goed mogelijk worden 

behartigd. Voorts kan de commissie desgevraagd informatie verstrekken aan de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat. Advies kan bijvoorbeeld worden gevraagd ten behoeve van het bepalen 

van nieuw (rijks)beleid. Van een formele adviesfunctie ten aanzien van maatregelen en voorschriften 

ten behoeve van de rijksoverheid is evenwel geen sprake. Uitgangspunt bij het uitvoeren van haar 

taken is dat de commissie geen verantwoordelijkheden of bevoegdheden van één van de leden van 

de commissie overneemt. Een ieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen taken en bevoegdheden. 

 

Artikel 2. 

De CRO heeft de functie van dialoog, klankbord en advies.  

Artikel 3. 

In de CRO hebben de volgende partijen zitting: 

a. Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Meerssen en Maastricht, alle met een 

lid; 

b. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg met een lid; 

c. Maastricht Aachen Airport B.V. met twee leden, een vanuit de Directie en een vanuit Airport 

Operations; 

d. Maastricht Aachen Airport Beheer en Infrastructuur B.V. met een lid; 

e. Luchtverkeersleiding Nederland met een lid; 

f. Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg met een lid; 

g. Limburgse Werkgeversvereniging met een lid; 

h. General Aviation op de luchthaven Maastricht met een lid; 

i. Omwonenden luchthaven Maastricht met vier leden; 

j. Onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht. 

 

Vergaderingen 

Artikel 4. 

De CRO vergadert zo vaak als door de voorzitter nodig wordt geacht en bij voorkeur vier keer per jaar. 

De voorzitter belegt in elk geval een vergadering wanneer tenminste vijf leden hem dat onder opgaaf 

van redenen hebben gevraagd. 

Artikel 5. 

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderstukken zijn eveneens openbaar tenzij deze door de 

voorzitter als geheim worden aangemerkt. De vergaderstukken worden via de website  van de CRO 

openbaar gemaakt. 
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Artikel 6. 

De vergadering vindt besloten plaats wanneer de voorzitter dit nodig acht. Een verzoek om in 

beslotenheid te vergaderen kan ook door tenminste drie van de aanwezige leden worden ingediend. 

De CRO beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

Artikel 7. 

De CRO kan iedere natuurlijke of rechtspersoon voor het bijwonen van de commissievergaderingen 

uitnodigen. 

Artikel 8. 

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door zijn/haar plaatsvervanger/de 

vicevoorzitter. De vergadering wijst uit haar midden een plaatsvervanger aan. Dit artikel is van 

overeenkomstige toepassing op door de CRO ingestelde werkgroepen. 

Artikel 9. 

De ambtelijk secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend secretaris.  

Artikel 10. 

Een lid kan zich bij afwezigheid laten vervangen door een door de voorzitter benoemde 

plaatsvervanger. Plaatsvervangers nemen alleen aan de vergadering deel in geval van afwezigheid 

van het lid dat zij vervangen. 

Artikel 11. 

De vergaderagenda wordt voorbereid door een door de CRO in te stellen agendacommissie. De 

agendacommissie bewaakt dat de agenda evenwichtig is en dat de context van de te agenderen 

punten helder is. Ook wordt daarbij aangegeven welke inzet van wie wordt verwacht. 

Leden van de agendacommissie zijn: 

a. een lid of plaatsvervangend lid van de partijen als genoemd in artikel 3 sub a; 

b. een lid of plaatsvervangend lid van de partij als genoemd in artikel 3 sub b; 

c. een lid of plaatsvervangend lid van de partij als genoemd in artikel 3 sub c; 

d. een lid of plaatsvervangend lid van de partij als genoemd in artikel 3 sub d; 

e. een lid of plaatsvervangend lid van de partij als genoemd in artikel 3 sub f; 

f. een lid of plaatsvervangend lid van de partij als genoemd in artikel 3 sub i; 

g. de voorzitter van de CRO; 

h. de secretaris van de CRO.  

 

Convocatie 

Artikel 12. 

De voorzitter of de ambtelijk secretaris nodigt de leden van de CRO schriftelijk voor een vergadering 

uit. De agenda en de vergaderstukken worden tenminste twee weken voor de vergadering aan de 

leden toegezonden. 

Artikel 13. 

Over stukken die binnen twee weken voor de vergadering beschikbaar komen c.q. aan de leden 

worden toegezonden besluit de CRO ter vergadering over de behandeling. 

 

Quorum 

Artikel 14. 

Voor het doorgaan van de commissievergadering is vereist dat de helft plus een van het aantal leden 

aanwezig is en de presentielijst heeft getekend. 

Artikel 15.  

Indien vijftien minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip het vereiste aantal leden niet aanwezig is 

stelt de voorzitter vast dat de vergadering wegens te geringe opkomst niet wordt gehouden. 
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Artikel 16. 

Indien op grond van het bepaalde in het vorige artikel de vergadering niet wordt geopend, belegt de 

voorzitter een nieuwe vergadering op een door hem te bepalen tijdstip. 

 

Agenda en vergaderorde 

Artikel 17. 

De voorzitter stelt de agenda voor de vergadering van de CRO op. CRO leden mogen vooraf 

agendapunten aandragen of na ontvangst van de agenda aanvullende agendapunten aandragen. De 

voorzitter beslist of de aangedragen agendapunten voor de vergadering worden geagendeerd. 

Artikel 18. 

Ieder lid is bevoegd staande de vergadering een voorstel te doen dat betrekking heeft op een op de 

agenda opgevoerd onderwerp. 

Artikel 19. 

Voordat een voorstel als bedoeld in het vorige lid in behandeling wordt genomen, stelt de voorzitter de 

voorsteller desgevraagd in de gelegenheid de strekking daarvan beknopt mondeling toe te lichten. 

Artikel 20. 

De voorzitter is bevoegd, ook staande de vergadering van de CRO, aan de vergadering voor te stellen 

een onderwerp, dat vreemd is aan de vergaderorde van de dag, in behandeling te nemen. 

Artikel 21. 

De vergadering beslist of en wanneer de agendapunten, de voorstellen van de leden en de eventuele 

aanvullende voorstellen van de voorzitter in behandeling worden genomen. 

Artikel 22 

De CRO kan op voordracht van de voorzitter besluiten aan haar verstrekte schriftelijke dan wel 

mondelinge informatie niet openbaar te verklaren. Een dergelijk besluit dient naar behoren 

gemotiveerd en in duur en personenkring begrensd te worden. Tot de personenkring die kennis mag 

nemen van de informatie waarover is besloten deze niet openbaar te verklaren, behoren in elk geval 

de voorzitter, de secretaris, de leden en plaatsvervangende leden van de CRO. 

Artikel 23. 

De CRO kan, op voorstel van de voorzitter, bij aanvang of in de loop van de beraadslaging regels 

stellen ten aanzien van de spreektijd der leden. Zodra de toegestane spreektijd is verstreken kan de 

voorzitter bepalen dat de spreker zijn bijdrage beëindigt binnen een door de voorzitter te stellen 

termijn. 

Artikel 24. 

Leden van de CRO hebben het recht schriftelijke vragen te stellen. 

Artikel 25. 

De voorzitter kan adviseurs spreektijd geven voor een specifiek onderwerp. Toehoorders hebben 

geen spreekrecht of recht van inspreken. 

Artikel 26. 

De voorzitter kan besluiten insprekers voorafgaand aan de vergadering spreektijd te verlenen. 

Insprekers dienen zich uiterlijk een week voor de vergadering aan te melden bij de secretaris met 

vermelding van het onderwerp waarover zij willen inspreken. De spreektijd is beperkt tot maximaal 

twee sprekers en tot  maximaal vijf minuten per spreker. Deze spreektijd kan enkel worden benut voor 

het afleggen van een verklaring. De vergadering gaat hierover niet in discussie.   

Artikel 27. 

De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die 

orde op enigerlei wijze door de toehoorders wordt verstoord, hen die dit doen of alle toehoorders te 

doen vertrekken. 
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Artikel 28. 

De voorzitter kan in bijzondere gevallen, alsmede tot handhaving van orde, de vergadering voor een 

door hem te bepalen tijd schorsen of de vergadering sluiten. 

 

Stemrecht 

Artikel 29. 

Stemming vindt  plaats over voorstellen die de interne aangelegenheden en werkwijze van de CRO 

betreffen. Over andere onderwerpen vindt alleen stemming op verzoek van een individueel lid plaats 

als ten minste twee derde meerderheid van de aanwezige CRO leden daartoe besluit. In dat geval 

wordt de stemming gekwalificeerd naar partij(cluster) zoals opgesomd in artikel 3 onder a t/m i en niet 

naar de individuele leden. 

Artikel 30. 

In geval van stemming over interne aangelegenheden en werkwijze hebben de leden van de CRO 

stemrecht op basis van “one man one vote”. 

Artikel 31. 

Plaatsvervangende leden hebben alleen stemrecht als zij de vergadering in verband met afwezigheid 

van het betreffende lid bijwonen. De voorzitter heeft geen stemrecht. 

 

Financiën 

Artikel 32. 

De voorzitter stelt jaarlijks voor 15 oktober een jaarplan en begroting op voor het komende 

kalenderjaar en legt dit ter behandeling en vaststelling aan de CRO voor. Jaarplan en begroting 

worden voorbereid door de ambtelijk secretaris van de CRO. 

Artikel 33. 

De financiën ten behoeve van de CRO worden beheerd door de Stichting Ondersteuning Commissie 

Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (SOCRO). Het bestuur van de SOCRO bewaakt de 

financiële situatie en signaleert tijdig indien de begroting dreigt te worden overschreden. 

Artikel 34. 

De voorzitter en de ambtelijk secretaris van de CRO zijn tevens voorzitter en secretaris van de 

SOCRO. De voorzitter beslist over benoeming van eventuele andere bestuursleden van de SOCRO. 

Artikel 35. 

Jaarplan en begroting worden in een CRO vergadering behandeld en vastgesteld en vervolgens door 

de ambtelijk secretaris voor 1 januari van het betreffende jaar aan de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat gezonden. 

Artikel 36. 

Na vaststelling van het jaarplan en de begroting door de CRO, maakt de ambtelijk secretaris van de 

CRO het jaarplan en de begroting via de website van de CRO voor een ieder kosteloos toegankelijk. 

 

Jaarverslag 

Artikel 37. 

De voorzitter van de CRO draagt zorg dat voor 1 april een jaarverslag van het voorgaande jaar van de 

CRO wordt opgesteld. Het jaarverslag wordt voorbereid door de ambtelijk secretaris van de CRO. 

Artikel 38. 

Het jaarverslag bevat een verslag van de wijze waarop in de verslagperiode uitvoering is gegeven aan 

het doel en het functioneren van de CRO en bevat tevens een financiële verantwoording over de 

verslagperiode. 
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Artikel 39. 

Het jaarverslag wordt in een CRO vergadering behandeld en vastgesteld en vervolgens door de 

ambtelijk secretaris binnen een week na de vergadering aan de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat gezonden.   

Artikel 40. 

Na vaststelling van het jaarverslag door de CRO maakt de ambtelijk secretaris van de CRO het 

jaarverslag via de website van de CRO voor een ieder kosteloos toegankelijk. 

 

Besluitvorming 

Artikel 41. 

Over personen wordt schriftelijk met gesloten en ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt 

mondeling gestemd. 

Artikel 42. 

Besluiten over personen en zaken worden bij meerderheid genomen. Voor aanname van een besluit 

is een meerderheid van de helft plus een van het aantal uitgebrachte stemmen nodig. 

Artikel 43. 

In het geval van het uitbrengen van een advies streeft de CRO naar unanimiteit. Bij het ontbreken van 

unanimiteit worden de standpunten gekwalificeerd naar partij(cluster) zoals opgesomd in artikel 3 

onder a t/m i in het advies weergegeven. 

 

Verslag van vergaderingen 

Artikel 44. 

Van het verhandelde in de CRO vergadering wordt door de ambtelijk secretaris of onder diens 

verantwoordelijkheid een verslag gemaakt. Het verslag wordt binnen twee maanden na de 

vergadering aan de leden toegezonden. De besluitenlijst of actiepuntenlijst wordt binnen twee weken 

na de vergadering aan de leden toegezonden. 

Artikel 45. 

Het verslag wordt besproken en vastgesteld in de eerstvolgende CRO vergadering. Na vaststelling 

plaatst de ambtelijk secretaris het verslag op de website van de CRO. 

 

Spoedeisende gevallen 

Artikel 46. 

In spoedeisende gevallen kan de CRO schriftelijk worden geraadpleegd. Indien schriftelijke afdoening 

bij meer dan drie leden op bezwaren stuit, geschiedt de behandeling van het desbetreffende stuk in de 

eerstvolgende vergadering. 

Artikel 47. 

Bij toepassing van het in de eerste zin van het vorige artikel bepaalde, dient, indien een reactie van de 

leden wordt gevraagd, voor die reactie een termijn van tenminste zeven dagen na het verzoek te 

worden gegeven. Indien een kortere termijn wordt gegeven, dienen voorzitter respectievelijk ambtelijk 

secretaris dit met redenen te omkleden. 

 

Werkgroepen 

Artikel 48. 

De CRO is bevoegd uit haar midden werkgroepen in te stellen en op te heffen. De CRO bepaalt de 

samenstelling van de werkgroep. De door de CRO in te stellen werkgroepen kunnen een meer 

permanent en een in de tijd beperkt karakter hebben. Taak en werkzaamheden van de werkgroep 

worden door de CRO nader geregeld. De CRO kan besluiten in een werkgroep ook externen 

(adviseurs) zitting te laten nemen. 
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Artikel 49. 

De werkgroep brengt op eigen initiatief of op verzoek van de voorzitter van de CRO verslag uit 

omtrent hetgeen door de werkgroep is verricht. 

 

Privacy en verwerking persoonsgegevens 

Artikel 50. 

De CRO en de SOCRO verwerken persoonsgegevens van: 

a. De leden van de CRO 

b. De plaatsvervangende leden van de CRO 

c. De (ambtelijke) ondersteuners van leden en plaatsvervangende leden.  

d. De personen die namens de leden/plaatsvervangende leden zitting nemen in werkgroepen 

e. De voorzitters van de CRO’s van andere luchthavens 

f. De contactpersonen bij de ministeries 

g. Degenen die zich in een openbaar schriftelijk stuk tot de CRO richten   

h. De contactgegevens van vergaderlocaties 

Artikel 51. 

De in het voorgaande artikel genoemde verwerking geschiedt ten behoeve van: 

a. Het organiseren van overleggen en vergaderingen van de CRO 

b. Het mogelijk maken van contact tussen de leden/plaatsvervangende leden onderling en met 

burgers, organisaties en overheden die geen CRO lid zijn 

c. Het betalingsverkeer (zoals presentiegeld voor leden/plaatsvervangende leden omwonenden, 

vergoedingen aan voorzitter, financiële verplichtingen) 

d. Afspraken maken met de exploitant/eigenaar van vergaderlocaties 

e. Contact te onderhouden met de CRO’s van andere luchthavens en ministeries 

Artikel 52. 

CRO en SOCRO verwerken de volgende persoonsgegevens van leden en plaatsvervangende leden: 

a. Voor- en achternaam 

b. Organisatie waarvoor men afgevaardigde/vervanger/ondersteuner/contactpersoon is 

c. Telefoonnummer 

d. E-mailadres 

e. Rekeningnummer, voor zover nodig voor financiële zaken 

Artikel 53. 

Leden en plaatsvervangende leden gaan door deelname aan CRO of werkgroep ermee akkoord dat 

hun gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor deze aan CRO of SOCRO zijn verstrekt. 

Artikel 54. 

Leden en plaatsvervangende leden gaan ermee akkoord dat hun voor- en achternaam en de 

organisatie waarvoor men deelneemt aan CRO of werkgroep op de CRO website worden vermeld. 

Artikel 55. 

Vermelding van telefoonnummer en e-mail adres van leden en plaatsvervangende leden op de CRO 

website vindt niet plaats zonder toestemming van het betreffende lid respectievelijk diens 

plaatsvervanger. 

Artikel 56. 

CRO en SOCRO bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bij het eindigen van het lidmaatschap of 

plaatsvervangend lidmaatschap worden persoonsgegevens verwijderd van de CRO website 

onderscheidenlijk vernietigd.  
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Vergoeding aan leden 

Artikel 57. 

Leden en plaatsvervangende leden CRO omwonenden hebben ingevolge de daarvoor geldende 

wettelijke regeling recht op vacatiegeld voor het bijwonen van CRO vergaderingen of vergaderingen 

van door de CRO ingestelde werkgroepen. 

 

Presentielijst 

Artikel 58. 

Ieder lid en plaatsvervangend lid tekent voor aanvang van de CRO vergadering de presentielijst. 

Zonder tekenen van de presentielijst bestaat geen recht op deelname aan de vergadering. De 

presentielijst wordt door de ambtelijk secretaris afgesloten en ondertekend. 

 

Benoeming leden en zittingsperiode 

Artikel 59. 

Leden en plaatsvervangende leden van de CRO worden voorgedragen conform de Regeling 

commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis en worden door de 

voorzitter benoemd. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat c.q. de voor burgerluchtvaart 

bevoegde Minister benoemt de voorzitter. 

Artikel 60. 

De zittingsperiode is vier jaren. Leden en plaatsvervangende leden kunnen maximaal twee 

zittingsperioden achtereen lid onderscheidenlijk plaatsvervangend lid van de CRO zijn. In 

uitzonderlijke gevallen kunnen meerdere perioden worden toegestaan, ter beslissing door de 

voorzitter.  

Artikel 61. 

Leden en plaatsvervangende leden kunnen tussentijds aftreden. In dat geval draagt de partij namens 

wie zij zitting hadden een nieuw lid c.q. plaatsvervangend lid ter benoeming door de voorzitter voor. 

Artikel 62. 

(Ambtelijke) ondersteuners van leden en plaatsvervangende leden hebben geen zelfstandige 

bevoegdheden ter zake van het in dit reglement bepaalde. 

 

Toetreding nieuwe leden 

Artikel 63. 

De CRO overlegt over verzoeken van derden om lid te mogen worden van de CRO. De voorzitter 

besluit omtrent toetreding na de CRO te hebben geraadpleegd. 

 

Inwerkingtreding 

Artikel 64 

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de datum van ondertekening door de voorzitter en 

geldt voor onbepaalde tijd respectievelijk totdat een gewijzigd of nieuw huishoudelijk reglement in 

werking treedt. 

 

Slotbepaling 

Artikel 65. 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin omtrent de betekenis van een artikel 

verschil van opvatting bestaat, beslist de voorzitter, gehoord de CRO. 
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