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De stichting ABReL is bereid en in staat om deze intermediaire rol op zich te nemen. Zij

participeert ook in de discussie op rijksniveau als het gaat om de ontwikkeling van de iuchtvaarl en

bezit de nodige deskundigheid om de diverse inhoudelijke vraagstukken, die in een CRO aan de

orde komen te kunnen behandelen

Voorgesteld  is om aan de Stichting ABReL te vragen of zij in staat  is om een bijdrage te  ieveren

aan die verbeterde samenwerking. door als  inhoudelijk intermediair met name door voorafgaand

aan een CRO-vergadering waar nodig bij de verschillende CRO-leden informalie op te halen over

de vraagstukken die in de CRO voorliggen om daarmee vervolgens  in het overleg met de CRO-

bewonersvertegenwoordigers af te stemmen welke positie zij in de betreffende discussie zullen

innemen. Daarna moet dat ook voorafgaand aan de vergadertng aan de overige CRO-leden

worden meegegeven, zodat men bij de behandeling van het onderwerp in de CRO meteen tot de

kern van de discussie kan komen.

Rotterdam The Haque Airport

Nieuwegein

Ondersteuning samenwerking CRO-

leden

In de vergadering van uw Commissie Regionaal overleg van 4 maart JI. is door leden van de CRO

op initiatief van de bewonersvertegenwoordigers in uw commissie geconstateerd dat er de

behoefte bestaat om de samenwerking lussen met name de bewonersvertegenwoordigers in de

CRO en de overige CRO-leden te verbeteren. Deze verbeterde samenwerking moet ertoe  leiden

dat de discussie en oordeelsvorming  in de CRO-vergadering efficienter en adequater kan

plaatsvinden.
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De afgelopen jaren hebben wij de bewonersvertegenwoordigers in de CRO Lelystad op deze wijze

ondersteund, zowel bij de CRO als aan de Alderstafel en in het participatietraject rondom het

nieuwe Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Een en ander is onder meer door de nationale

ombudsman bij zijn onderzoek naar participatie bij grote infrastructurele projecten als een

noodzakelijk randvoorwaarde gesteid voor een goede participatie. Inmiddels heeft het ministerie

van l&W besloten om de stichting ABReL te ondersteunen met een subsidie voor de jaren 2021-

2022 die conform de subsidievoorwaarden is bestemd voor het ondersteunen van

bewonersvertegenwoordigers in het kader van de participatietrajecten rond een nieuw

Luchthavenbesluit voor RTHA. MAA en GAE en de uitwerking van de Luchtvaartnota 2020-2050.

Dit zijn geen activiteiten, die onderdeel uitmaken van het werk van de CRO RTHA.

Wij hopen u hiermee een goede aanbieding te hebben gedaan. Bij vragen kunt u contact opnemen

met onze ondersteuner mr. P. de Vries op teiefoonnummer 06-22513120.

Wij ramen, dat met de rol van inhoudelijk intermediair tussen de bewonersvertegenwoordigers

onderling en de overige CRO-leden (uitgaande van vier CRO-vergaderingen per jaar) een

maximaal budget van € 3000,- (exclusief btw) per jaar is gemoeid. Daarbij gaan wij ervan uit, dat

het overleg via de elektronische weg (internet en telefoon) kan plaatsvinden. In deze aanbieding is

dan ook geen reistijd betrokken.

J. Witjes

(voorzitter)

S. Everts

(secretaris)
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