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Vergadering: CRO plenair 

Datum: 17 juni 2021 

Agendapunt: 10 

Onderwerp: ingekomen stukken 

Soort: kennisname 

Bijlage(n): 3 (plus 1 bijlage) 

 

 

Toelichting: zie hieronder 

 

NB. Hier zijn alleen ingekomen stukken opgenomen die niet reeds (ter 

behandeling) elders op de agenda zijn ondergebracht. 

 

Bijlage(n):  

 

10.a brief van Stichting ABReL aan informateur M. Hamer 

“Uitgangspunten luchtvaart 2021-2025” d.d. 18 mei 

De CRO-bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam, Maastricht, 

Lelystad en Groningen hebben in samenspraak met de 

bewonersvertegenwoordigers van luchthaven Eindhoven een 

gezamenlijk kader opgesteld dat volgens hen bij de verdere uitwerking 

van de Luchtvaartnota en het regeringsbeleid in de komende periode in 

acht zou moeten worden genomen. Dit kader is beschreven in een brief 

van Stichting ABReL aan de informateur en aan de leden van de 

Tweede Kamer. Dhr. Witjes heeft verzocht om deze brief ter 

kennisneming te delen met de CRO. 

 

10.b brief van minister van Infrastructuur en Waterstaat 

“Subsidieverlening inzake CRO luchthaven Rotterdam” d.d. 11 

mei 2021  

Met deze beschikking verleent het Rijk een subsidie van € 70.000 aan 

de CRO voor de voorgenomen activiteiten in 2021 zoals beschreven in 

het jaarplan en begroting 2021. Dit is een verdubbeling ten opzichte 

van voorgaande jaren. Hiermee geeft het Rijk concreet invulling aan 

het voornemen uit de Luchtvaartnota 2020-2050 om de subsidie voor 

de CRO’s te verhogen. 

 

10.c brief van ministerie I&W “Geactualiseerde financiële richtlijnen 

CRO-subsidie” d.d. 22 maart 2021 (plus 1 bijlage) 

Met deze brief informeert het ministerie van I&W de voorzitters van de 

CRO’s van luchthavens van nationale betekenis over de verhoging per 

1 januari 2021 van de subsidie tot een bedrag van maximaal € 70.000 



per jaar per CRO en de aangepaste financiële richtlijnen voor de 

besteding ervan. De verhoging van de subsidie heeft tot doel om een 

verdere professionalisering van de CRO’s mogelijk te maken zodat de 

CRO’s hun rol goed kunnen blijven vervullen. De definitieve versie 

van de financiële richtlijnen is als bijlage bijgevoegd.  

De secretaris adviseert de leden van de CRO in ieder geval kennis te 

nemen van paragraaf 3 van de notitie richtlijnen financiering en de 

posten 4 en 5 van de tabel in paragraaf 4. 

 

 

Communicatie: nee 

 
 


