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Voorstel: voor het dagelijks beheer van het programma hinder beperkende 

maatregelen en de advisering van de CRO over aanpassingen van 
het programma de Werkgroep Hinder Beperking in te stellen. 
 
In de Werkgroep Hinder Beperking kunnen slechts 
(plaatsvervangende) leden van de CRO (of hun ambtelijk 
vertegenwoordiger) zitting nemen. De werkgroep wordt 
ondersteund door het secretariaat van de CRO, waarbij de 
secretaris van de CRO tevens voorzitter is van de werkgroep. Als 
alternatief kan de ondersteuning ook verzorgd worden door de 
DCMR, waarbij de DCMR adviseur tevens de secretaris van de 
werkgroep is. Hierover dient nog besloten te worden. Daarnaast 
bestaat de werkgroep in ieder geval uit: de vertegenwoordiger van 
de luchthaven en een vertegenwoordiger van de omwonenden. De 
DCMR heeft als adviseur een standing invitation. De werkgroep 
heeft in principe een vaste bezetting.  
 
Adviezen komen bij voorkeur bij unanimiteit tot stand. Indien dit 
niet mogelijk is, volgt een verdeeld advies. In dat geval worden 
minderheidsstandpunten in het advies vermeld. 
 
De werkgroep wordt ingesteld voor onbepaalde tijd en kan weer 
worden opgeheven indien de CRO daartoe besluit. 
 
De werkgroep is bij instelling als volgt samengesteld:  
- E.R. Struch (secretaris CRO)  voorzitter 
- S.M. van der Kleij (luchthaven)   lid 
- J.R.H. Schendstok (omwonenden)  lid 
- R. Algra (DCMR)    adviseur (geen lid!) 
 
 

Toelichting: In de vergadering van 6 mei 2019 heeft de CRO ingestemd met het 
voorstel voor de inrichting van proces en organisatie voor de 
behandeling van voorstellen voor hinder beperkende maatregelen. 



Genoemd voorstel behelst onder andere de instelling van een 
werkgroep hinder beperking. Dit wordt nu geëffectueerd met 
voorliggend voorstel voor besluit. 

 
Indiener(s):  secretaris 
 
 
Bijlage(n):  
 
13.a document “Proces & organisatie voorstellen voor hinder 

beperkende maatregelen” d.d. 24 mei 2019 
 
 
Financiën: Uitgangspunt is dat dit besluit geen financiële consequenties heeft voor 

de CRO, afgezien van een geringe toename van de uit te keren vacatie 
vergoedingen. Indien op enig moment extra middelen nodig zijn voor 
bijvoorbeeld de inzet van de secretaris van de CRO of aanvullende 
ondersteuning, dient de CRO hier een afzonderlijk besluit over te 
nemen. 

 
Juridisch: De werkgroep wordt ingesteld op basis van artikel 12 van de Regeling 

commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale 
betekenis. 

 
Communicatie: Nieuwsbericht op website plaatsen. 
 
 


