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Toelichting: Dit onderwerp was geagendeerd voor de vergadering van 27 juni 2019, 

maar is wegens tijdgebrek doorgeschoven naar deze vergadering. 
 
a. evaluatie CRO 
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de 
CRO's van de luchthavens van nationale betekenis geëvalueerd. In 
bijgevoegde notitie (13.a) van voorzitter en secretaris wordt een 
voorzet gedaan voor de door de CRO luchthaven Rotterdam uit deze 
evaluatie te trekken conclusies. Daarbij worden ook de aanbevelingen 
van de kwartiermaker voor de Omgevingsombudsman betrokken.  
 
De voorzet betreft: 
a. verruiming taak. 
b. positie BRR. 
c. maatregelen hinder beperking. 
d. communicatie. 
 
b. position paper voorzitters CRO 
Op 30 april 2019 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de 
voorzitters van de Commissies Regionaal Overleg van de luchthavens 
van nationale betekenis (GEA, LEY, MAA en RTHA) en een 
ambtelijke delegatie van het ministerie van I&W. Tijdens dit overleg is 
afgesproken dat de CRO’s in het kader van de Luchtvaartnota 2020-
2050 een position paper zullen opstellen als input voor de discussie 
over de governance, in het bijzonder de toekomst van de CRO’s. 
 
Het position paper (13.b brief van voorzitters CRO’s aan Minister) is 
ter kennisname bijgevoegd. De aanbevelingen m.b.t. tot verruiming van 
de taak zijn in lijn met de voorzet in de notitie bij agendapunt 13.a. 
 
Verder komen in het position paper aan de orde: 
1. professionalisering, kennisopbouw en benodigde middelen, 
2. knelpunt financiële situatie, 
3. klachtenbehandeling, 



4. bezien van de functie van de CRO in ruimtelijke procedures, 
5. zittingstermijn, 
6. omvang CRO werkbaar houden. 
 

Bijlage(n):  
 
13.a notitie van voorzitter en secretaris CRO “voorzet conclusies n.a.v. 

evaluatie CRO” d.d. 24 juni 2019 
 
13.a.1 brief van ministerie I&W aan secretarissen CRO’s  “Evaluatie 

Commissies Regionaal Overleg” d.d. 21 juni 2018 
 
13.a.1.a rapport van SEO “Evaluatie commissies regionaal overleg 

burgerluchthavens” d.d. mei  2018 
 
13.b brief van de voorzitters van de CRO’s van de luchthavens van 

nationale betekenis aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
d.d. 28 juni 2019 

 
 
Communicatie: bericht op de website (n.b. bericht m.b.t. 13.b. is reeds geplaatst) 


