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Vergadering: CRO plenair 
Datum: 13 september 2018 
Agendapunt: 14 
Onderwerp: planning & control cyclus 
Soort: vaststelling/ goedkeuring   
Bijlage(n): 2 
 
 
Voorstel: a. vaststellen jaarplan CRO 2019 

b. goedkeuren begroting CRO 2019 
 
Toelichting: a. 

Het concept jaarplan 2019 van de CRO ligt voor ter vaststelling.  
 
Het is in grote lijnen een voortzetting van het jaarplan 2018. Uiteraard 
zal het luchthavenbesluit en alles wat daarmee samenhangt, in 2019 
weer prominent op de agenda staan. Maar omdat de planning onzeker 
is geworden, is niet meer zoals in het vorig jaarplan een uitsplitsing  
naar kwartalen gemaakt. Het onderwerp DOC 29 is in afwachting van 
implementatie voor luchthaven Schiphol opnieuw doorgeschoven. 
Nieuw onderwerp is de Luchtvaartnota 2020-2040 (in combinatie met 
herziening luchtruim). De verwachting is dat dit veel aandacht en tijd 
van de CRO zal vragen. 
 
b. 
Zoals in het huishoudelijk reglement is bepaald, ligt de concept 
begroting 2019 van de CRO voor ter goedkeuring. De begroting wordt 
vervolgens vastgesteld door het bestuur van de SOCRO. 
 
De concept begroting 2019 bevat dezelfde posten als de begroting voor 
2018. Ook het totaal van zowel baten als lasten is met € 59.000 gelijk 
gebleven. Binnen de begroting heeft slechts een kleine verschuiving 
tussen de posten plaatsgevonden. Zo zijn de post “flight tracking 
systeem” en “website” ieder met € 200 verhoogd, en de post 
“onvoorzien” met dit zelfde bedrag verlaagd. 

 
  



Bijlage(n):  
 
14.a concept jaarplan 2019 CRO versie 1.0 

 
14.b concept begroting 2018 CRO d.d. 25 augustus 2018 
 
 
Financiën: De begroting is in evenwicht. De lasten worden volledig gedekt door 

de verwachte bijdragen van het Ministerie van I&M en de provincie 
Zuid-Holland (in natura). 

 
Juridisch: Volgens de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens 

van nationale betekenis moet jaarlijks vóór 15 oktober een jaarplan 
worden opgesteld voor het komende kalenderjaar. Jaarplan en 
begroting dienen te worden gevoegd bij de aanvraag voor verlening 
van subsidie door het Ministerie van I&M. 

 
Communicatie: jaarplan en begroting op de website plaatsen. 
 
 


