
 

         
 CRO Luchthaven Rotterdam 
  

  
 
Vergadering: CRO plenair 
Datum: 13 december 2018 
Agendapunt: 6 
Onderwerp: Vertegenwoordiging omwonenden: verzoek uit Vlaardingen 
Soort: besluit 
Bijlage(n): 1 
 
 
Voorstel: vooruitlopend op het Luchthavenbesluit de vertegenwoordiging 

van de omwonenden in de CRO (als bedoeld in de Wet luchtvaart 
art. 8.75 lid 2, sub e) uit te breiden met een vertegenwoordiger en 
een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de omwonenden in 
de gemeente Vlaardingen en het college van deze gemeente te 
vragen om na een sollicitatie procedure als eerder gevolgd in de 
andere gemeenten (Rotterdam, Schiedam en Lansingerland) voor 
beide posities een kandidaat voor te dragen. 

 
Toelichting: Naar aanleiding van de informatieavond die de CRO op 11 oktober 

2018 heeft georganiseerd in Schiedam, verzoekt de Vereniging 
Leefbaarheid Marathonweg e.o. via bijgevoegde mail om als 
vertegenwoordiger van de Gemeente Vlaardingen lid te worden van de 
CRO Rotterdam. (Uiteraard wordt hier bedoeld vertegenwoordiger van 
de omwonenden en niet van de gemeente zelf.) 
 
Momenteel hebben alleen omwonenden uit gemeenten die zelf lid zijn 
van de CRO luchthaven Rotterdam, een eigen vertegenwoordiger in de 
Commissie. Dit is in het verleden zo afgesproken. Volgens de Wet 
luchtvaart zijn in ieder geval gemeenten waarin het beperkingengebied 
geheel of gedeeltelijk is gelegen, lid van de CRO. De verwachting is 
dat met het nieuwe Luchthavenbesluit meer gemeenten in het 
beperkingengebied (veiligheid en geluidbelasting) komen te liggen, 
waaronder de gemeente Vlaardingen. Vooruitlopend hierop ligt het in 
de rede om dan ook gehoor te geven aan een zo duidelijk verzoek uit de 
kringen van omwonenden(organisaties) uit Vlaardingen. 

 
Indiener(s):  voorzitter 
 
Bijlage(n):  
 
6.a mail van Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. “Verzoek” 

d.d. 12 november 2018 
 



 
 
Financiën: De vacatievergoedingen zullen met circa € 1000,- per jaar toenemen. 

Hiervoor is nog geen (structurele) dekking. 
 
Juridisch: Voldaan wordt aan de Wet luchtvaart art. 8.75 lid 2, sub e en de 

Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van 
nationale betekenis art. 8, lid 1, sub e, waarin wordt bepaald dat de 
commissie in ieder geval bestaat uit twee vertegenwoordigers 
omwonenden van de luchthaven. Benoeming, schorsing en ontslag 
geschiedt door de voorzitter. 
In het huishoudelijk reglement is over toetreding van nieuwe leden nog 
het volgende bepaald: “De CRO RTHA overlegt over verzoeken van 
derden om lid te mogen worden van de CRO RTHA. De voorzitter 
besluit omtrent toetreding na de CRO RTHA te hebben geraadpleegd.” 

 
Communicatie: Op de website berichten over het besluit. In ieder geval vermelden dat 

over eventuele sollicitatieprocedure en kandidaatstelling te zijner tijd 
nader zal worden bericht. Eventueel ook een persbericht? 

 
 


