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Geachte gesprekspartner,
In de afgelopen maanden vanaf april heb ik, met u en anderen, diverse gesprekken gevoerd voor mijn verkenning
naar een beoogd Omgevingsombudman Rotterdam The Hague Airport. Op 7 juni heb ik mijn concept-advies
gepresenteerd in de CRO vergadering en aan de Bestuurlijke Regiegroep (BRR).
Concept eindadvies
Naar aanleiding van reacties heb ik vervolgens een concept eindadvies opgeleverd aan de BRR op 2 juli jl. De BRR
heeft besloten het advies onder voorbehoud over te nemen en in uitvoering te brengen.
Er zijn twee belangrijke punten van voorbehoud: ten eerste de financiering door de betrokken BRR overheden en
ten tweede een toezegging, van een meerderheid van betrokken partijen, bereid te zijn in gesprek te gaan en (in)
samen(werking) met de Omgevingsombudsman RTHA constructieve dialoog te willen voeren met als gezamenlijk
doel het komen tot oplossingen en maatregelen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de juridische positie van
partijen.
Uw toezegging aan de toekomstige omgevingsombudsman
Met deze mail wil ik u vragen allereerst mijn concept eindadvies goed door te lezen en eventuele slotopmerkingen
aan mij kenbaar te maken.
Vervolgens vraag ik uw toezegging op het onderstaande.
Namens …..(betrokken partij)… bevestig en verklaar ik hierbij bereid te zijn tot samenwerking met de beoogd
Omgevingsombudsman Rotterdam The Hague Airport, onder voorbehoud van alle rechten en weren. Ik bevestig
bereid te zijn om constructief in gesprek te gaan met de Omgevingsombudsman en in gezamenlijkheid te willen
meewerken, op basis van onderlinge afspraken, aan oplossingen en maatregelen ter bevordering van de leefkwaliteit
en omgeving op en rondom de luchthaven. Ik erken de verschillende (soms tegenstrijdige) belangen waar een balans
in moet worden gevonden tussen leefklimaat, omgeving en economie. Daar waar ik acties en maatregelen toezeg,
zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen en ben ik daar op aanspreekbaar door betrokken partijen en de
Omgevingsombudsman RTHA.
Vervolgproces
Mijn vraag aan u is om uw reactie uiterlijk 31 augustus 2018 te geven. In de week na 31 augustus worden de
reacties van alle (gespreks)partners bekeken en kan ik de balans opmaken. Deze uitkomst communiceer ik aan de
leden van de BRR. Wanneer een meerderheid van de partijen een positieve toezegging doet, adviseer ik zo snel
mogelijk over te gaan tot het in gang zetten van het wervingsproces van een Omgevingsombudsman Rotterdam The
Hague Airport. Indien blijkt dat een meerderheid geen toezegging doet, of voorbehouden opwerpt, zal ik adviseren
te besluiten het proces niet door te zetten.

Uiteraard kunt u mij bij vragen of opmerkingen benaderen. Tussen 9 en 17 augustus ben ik vanwege vakantie niet
bereikbaar. Daarvoor en daarna ben ik via onderstaande contactgegevens bereikbaar.
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Ik zie uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ewald van Vliet
Ewald van Vliet Consultancy
+31 6 53 54 33 11 | ewaldvanvliet@outlook.com
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