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Betreft Geactualiseerde financiële richtlijnen CRO-subsidie

 

Geachte voorzitters, 

De Commissies regionaal overleg (CRO’s) bij de luchthavens van nationale

betekenis (Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen

Airport en Groningen Airport Eelde) hebben de wettelijke taak om door overleg

tussen betrokken partijen rond de luchthavens een gebruik van de luchthaven te

bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

Voor het uitvoeren van die taak kunnen de CRO’s subsidie aanvragen bij het

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zoals u bekend is, is de subsidie per

1 januari 2021 verhoogd tot een bedrag van maximaal €70.000 per jaar per CRO.

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.

Vanuit het ministerie zijn financiële richtlijnen opgesteld voor de besteding van de

subsidie. De afgelopen periode heb ik daarover overleg met u gehad. U heeft de

gelegenheid gehad en gebruikt om opmerkingen te geven op een concept van de

richtlijnen en u bent geïnformeerd over wat het ministerie met uw opmerkingen

heeft gedaan. Dit heeft geleid tot de bijgevoegde definitieve versie van de

financiële richtlijnen. Ik wil u verzoeken om deze richtlijnen bekend te maken bij

de leden van uw CRO en om deze te gebruiken bij het opstellen van

subsidieaanvragen en –verantwoordingen. Graag zie ik de definitieve aanvragen

voor het uitvoeringsjaar 2021 van u tegemoet.

Tot slot, ik wil de komende tijd graag (periodiek) met u in gesprek over het

functioneren van de CRO’s en in hoeverre de CRO’s verder geprofessionaliseerd

worden. Een verzoek voor overleg zal ik op korte termijn doen.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

HET AFDELINGSHOOFD LUCHTRUIM EN REGIONALE LUCHTHAVENS,

Marjan van Giezen


