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Vergadering: CRO plenair 
Datum: 8 oktober 2020 
Agendapunt: 9 
Onderwerp: planning & control cyclus 
Soort: vaststelling (9.a)/ goedkeuring (9.b)   
Bijlage(n): 2 (waarvan 1 nazending) 
 
 
Voorstel: a. vaststellen jaarplan CRO 2021 

b. goedkeuren begroting CRO 2021 
 
Toelichting: a. jaarplan 2021 

Het concept jaarplan 2021 van de CRO ligt voor ter vaststelling.  
 
Het is in grote lijnen een voortzetting van het jaarplan 2020. Uiteraard 
zal het luchthavenbesluit en alles wat daarmee samenhangt, in 2021 
weer prominent op de agenda staan. In de Ontwerp Luchtvaartnota 
2020-2050 staan de voornemens van het Rijk met betrekking tot de 
positie en rol van de CRO’s van luchthavens van nationale betekenis. 
Op 7 september heeft een eerste gesprek plaatsgevonden van het 
ministerie van I&W met de voorzitters van de CRO’s van luchthavens 
van nationale betekenis over de concrete invulling van bovengenoemde 
voornemens. Hoewel op het moment van opstellen van het jaarplan nog 
niet bekend is wat de uiteindelijke consequenties voor de CRO’s zullen 
zijn, wordt er wel al zo veel mogelijk op geanticipeerd. Zo is in het 
actieplan activiteit/ onderwerp 16 “versterking rol CRO” toegevoegd 
met als onderdelen implementatie nieuwe taken, professionalisering en 
organiseren CRO+. 
 
b. begroting 2021 
Zoals in het huishoudelijk reglement is bepaald, ligt de concept 
begroting 2021 van de CRO voor ter goedkeuring. De begroting wordt 
vervolgens vastgesteld door het bestuur van de SOCRO. 
 
In de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 staat dat het Rijk de subsidie 
van de CRO’s verhoogt. Hoewel het ministerie van I&W in het gesprek 
met de voorzitters wel een indicatie heeft gegeven van het bedrag, is dit 
nog allerminst geformaliseerd. Omdat ook de subsidievoorwaarden met 
daarin de bestedingsrestricties en -voorwaarden nog niet beschikbaar 
zijn, wordt eerst nog overleg gevoerd met het ministerie alvorens de 
concept begroting opgesteld kan worden. Zodra deze beschikbaar is, 
wordt deze nagezonden. 



 
Bijlage(n):  
 
9.a Concept Jaarplan 2021 Commissie Regionaal Overleg luchthaven 

Rotterdam 
 

9.b Begroting 2021 CRO Luchthaven Rotterdam (concept) (nazending) 
 
 
Financiën: De begroting zal naar verwachting in evenwicht zijn. De lasten worden 

naar verwachting 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. 
 
 


