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Beste Hans, 
  
In de CRO-vergadering van 8 oktober is afgesproken dat we als leden-bewonersvertegenwoordigers in het 
kader van de begroting een voorstel zouden doen over de wijze waarop een deel van het extra budget van 
naar verwachting 35.000 euro voor het komende jaar besteed zou kunnen worden. We hebben we hierover 
nagedacht en komen we tot onderstaand voorstel. 
  
De extra subsidie is naar wij begrepen hebben vooral bedoeld voor scholing en professionalisering van de 
CRO-leden. Als bewoners zien wij dit als een kans om inderdaad tot een betere participatie te komen. Het 
afgelopen jaar hebben wij ons informeel (via de Stichting ABReL*) laten ondersteunen door een extern 
adviseur. Nut of noodzaak van deze ondersteuning in bepaalde dossiers behoeft geen discussie. En deze 
ondersteuning helpt ons en daarmee ook de CRO in het voorbereiden van en het inhoudelijk beter beslagen 
ten ijs komen in CRO-vergaderingen. Deze ondersteuning zal een bijdrage blijven leveren aan ons 
participatieproces als direct omwonenden van de luchthaven.  
 
In het overleg dat ik namens Stg ABReL voerde met het Ministerie (Afdeling Regionale Luchthavens) op 18 
september werd door het Ministerie beaamd dat procedurele en inhoudelijke ondersteuning van de 
bewoners een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de CRO zal leveren.  
 
Met deze door ons beoogde ondersteuning zal (onder normale omstandigheden) jaarlijks een bedrag van 
rond de 7500 euro gemoeid zijn (inclusief BTW). Wij willen voorstellen dit bedrag binnen het extra (te 
verwachten) subsidiebedrag vanuit het Ministerie hiervoor te bestemmen in 2021. Het toekennen van de 
subsidie zal dan aan de Stg ABReL kunnen plaatsvinden, omdat onze adviseur via die stichting aan ons wordt 
toegevoegd.  
Mocht het Ministerie in de toekomst besluiten deze vorm van regionale ondersteuning rechtstreeks aan 
ABReL te subsidiëren, dan zal uiteraard het regionale subsidiebedrag weer ten goede komen van de CRO. 
 
Ik hoop dat je in kunt stemmen met dit voorstel en dit met een positief advies wil voorleggen aan het 
SOCRO-bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, namens de bewonersvertegenwoordigers, 
 
 
John Witjes. 
  

 
*Stichting ABReL:  
Stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens; www.stichtingabrel.nl . 

http://www.stichtingabrel.nl/

