
 

         

 CRO Luchthaven Rotterdam 

  
  

 

Vergadering: CRO plenair 

Datum: 4 maart 2021 

Agendapunt: 10 

Onderwerp: Opvolging voorzitter: instellen commissie werving/selectie 

Soort: besluit 

Bijlage(n): 1 

 

 

Voorstel: a. in te stellen de Commissie Nieuwe Voorzitter met als taak het 

vinden van een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van 

de CRO. Deze kandidaat voldoet aan het door het ministerie van 

I&W op te stellen profiel en kan rekenen op voldoende draagvlak 

in de CRO, zodat de CRO in de vergadering van 17 juni 2021 kan 

besluiten om deze kandidaat voor te dragen voor benoeming door 

de Minister. De commissie houdt zich aan de door het ministerie 

van I&W op te stellen procedure. De commissie bestaat uit: 

 

- een vertegenwoordiger van de sector/ het bedrijfsleven, 

voorstel: dhr. Bal, 

- een vertegenwoordiger van de overheden, 

voorstel: dhr. Fortuyn (tevens voorzitter van de commissie), 

- een vertegenwoordiger van de omwonenden/ milieuorganisaties, 

voorstel: dhr. Schendstok, 

- de secretaris van de CRO. 

 

b. voor te stellen aan het ministerie van I&W om in het op te 

stellen profiel ten minste het volgende op te nemen: 

 

1. Onafhankelijk/ staat boven de partijen. 

2. Betrokken/ heeft empathisch vermogen. 

3. Doortastend. 

4. Goed technisch voorzitter en gespreksleider. 

5. In staat om partijen met elkaar te verbinden. 

6. Geeft partijen het gevoel gehoord en betrokken te zijn, 

7. Echter daarbij strikt de regels van het overleg hanterend. 

8. Een dienend voorzitter. 

9. Heeft ervaring complexe maatschappelijk/ politiek/ bestuurlijke 

processen en bij voorkeur ook met participatie in deze processen. 

10. Heeft ruime bestuurlijke ervaring. 

11. Heeft affiniteit met en bij voorkeur kennis van het 

luchtvaartdossier. 

 



 

Toelichting: Op 1 september 2021 verloopt de tweede en daarmee laatste termijn 

van de huidige voorzitter. Het ministerie van I&W zal in de procedure 

op weg naar de benoeming van een nieuwe voorzitter de leiding nemen 

en binnenkort hierover een brief naar de CRO sturen. Daarin zal onder 

andere het profiel voor de nieuwe voorzitter zijn opgenomen. De CRO 

kan dan aan de hand van het profiel op zoek gaan naar een kandidaat en 

deze voordragen aan de Minister. Naar verwachting is er ruimte om 

specifieke wensen met betrekking tot het profiel aan het ministerie mee 

te geven. Ter inspiratie is een document uit 2012 van de CMLR, de 

voorganger van de CRO bijgevoegd waarin zowel de profielschets van 

het ministerie als een eigen profielschets van de CMLR zijn 

opgenomen. 

 

Indiener(s):  voorzitter 

 

Bijlage(n):  

 

10.a memo van Begeleidingscommissie aan CMLR-leden 

“Procedurevoorstel benoeming interim voorzitter CRO RTHA” 

d.d. 8 november 2012 

 

 

Communicatie: bericht op de website 

 
 


