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Betreft: aanvulling op verzoek toekennen subsidie

Schiedam, 23 februari 2021

Beste Hans,

 

Op 31 oktober 2020  deed ik namens de bewonersvertegenwoordigers het verzoek om in aanmerking te

komen voor een vergoeding voor ondersteuning door een deskundige-adviseur. Daarna ontstond enige

onduidelijkheid of dit verzoek binnen de voorwaarden valt die het Ministerie aan de extra 35.000 euro voor

kennisontwikkeling heeft gesteld.  

 

Op 18 september en enkele malen daarna is er overleg geweest van Stg ABReL met het Ministerie (Afdeling

Regionale Luchthavens) over deze ondersteuning. Het Ministerie heeft beaamd dat procedurele en

inhoudelijke ondersteuning van de bewoners een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de CRO zal

leveren. Maar tot zeer recent bleef onduidelijk of deze ondersteuning vanuit het Ministerie of vanuit de

CRO’s gefinancierd kan worden. 

Inmiddels heeft het ministerie van I&W aan de stichting ABReL voor de landelijke taken rond de

Luchtvaartnota, de totstandkoming van een nieuw LHB, etc. een subsidie verleend. Het ondersteunen inzake

werkzaamheden voor de CRO is daar geen onderdeel van.

Duidelijk is geworden en dat is ook in het gesprek van de secretaris van de CRO met het Ministerie van I&W

van die zijde bevestigd,  dat de verhoogde CRO-subsidie nuttig moet zijn voor de gehele CRO en haar leden.

Daarbij geldt dat de CRO-leden de wens tot ondersteuning moeten uiten en dat die ondersteuning dan in

principe voor alle CRO-leden beschikbaar is.

Als bewonersvertegenwoordigers hebben we in onze brief van 31 oktober 2020 duidelijk gemaakt, dat we in

ons werk in de CRO  een lacune ervaren als het gaat om het komen tot een goede inhoudelijke afweging van

de verschillende belangen die in de CRO ter tafel komen. We hebben daarom de behoefte kenbaar gemaakt

om in het CRO-werk en in de samenwerking met de andere CRO-leden een beroep te kunnen doen op een

ondersteuner, die ons waar nodig na overleg met andere CRO-leden helpt om te komen tot een goede

inhoudelijke oordeelsvorming en die de door ons ingenomen standpunten zo nodig afstemt met andere

CRO-leden. Dit alles moet ertoe leiden dat de discussie en oordeelsvorming in de CRO-vergadering efficiënt

en adequaat plaatsvindt. We hebben met deze werkwijze al positieve ervaringen opgedaan in de eerste fase

van het participatieproces rond een nieuw LHB voor RTHA.

Ik verzoek je om deze verduidelijking van ons verzoek van 31 oktober 2020 in de CRO-vergadering  van 4

maart 2021 aan de CRO voor te leggen en de leden te vragen of zij hiermee instemmen. Vervolgens kan het

CRO-bestuur aan de stichting ABReL vragen hiervoor een offerte uit te brengen. Conform de

subsidievoorwaarden moet het CRO-bestuur immers de opdrachtgever aan de ondersteuner(s) zijn.

Met vriendelijke groet, namens de bewonersvertegenwoordigers,

John Witjes.

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


