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Bestuurskern 
Dir.Luchtvaart 
Afd Luchtruim en Regionale 
Luchthavens 
 

Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 20904 
2500 EX  Den Haag 
 

Contactpersoon 
J.H. Bruinewoud 
Senior Beleidsmedewerker 
 

M  +31(0)6-27437662 
john.bruinewoud@minienm.nl 

 
Ons kenmerk 
IENW/BSK-2020/140504 

 
Uw kenmerk 
Brief d.d. 5 mei 2020 

  

> Retouradres Postbus 20904 2500 EX  Den Haag 

Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg 
Luchthaven Rotterdam 
T.a.v. de heer J.K. Poot 
Zuid Hollandplein 1 
2596 AW  DEN HAAG 

  
Datum 27 juli 2020 
Betreft Subsidievaststelling inzake CRO luchthaven Rotterdam 

2019 
  
 

 

Geachte heer Poot, 

Bij brief van 22 januari 2019, met kenmerk IENW/BSK-2019/11984, heb ik aan u 
een subsidie verleend van € 35.000,= voor voorgenomen activiteiten in 2019 van 
de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam. In mijn administratie is 
uw subsidie bekend onder nummer 5000003841 en zaaknummer 31146844. 
 
Met uw brief van 5 mei 2020, heb ik van u de verantwoording ontvangen alsmede 
het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Met deze brief stel ik de subsidie 
vast. 
 
Besluit 
 
Ik stel de subsidie vast op € 35.000,=. 
 
De egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2019 € 0,00.  
 
Motivering bij het besluit 
 
Uit de verantwoording blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn 
verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden 
zijn.  
 
Hoe wordt de subsidie afgehandeld? 
 
De subsidie is al geheel als voorschot aan u uitbetaald. U ontvangt geen resterend 
subsidiebedrag. 
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Heeft u vragen? 
 
Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon, de heer J.H. Bruinewoud. 
 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
Namens deze, 
HET AFDELINGSHOOFD LUCHTRUIM EN REGIONALE LUCHTHAVENS, 

 
mw. Drs. M.J.H.A. van Giezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde 
contactpersoon. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is 
bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling 
Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.  
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: 
a. naam en adres van de indiener;  
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en 
nummer of kenmerk); 
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen; 
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. 
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.  


