
 

         

 CRO Luchthaven Rotterdam 

  
  

 

Vergadering: CRO plenair 

Datum: 16 juni 2022 

Agendapunt: 3 

Onderwerp: benoemingen 

Soort: besluit (3.a)/ besluit (3.b) 

Bijlage(n):  

 

 

Voorstel: a. ontslag 

 

mw. A.T.C. (Thea) van de Coevering - van Heesewijck met ingang 

van 16 juni 2022 ontslag te verlenen als lid van de CRO namens de 

omwonenden uit Lansingerland; 

 

dhr. R.H.J. (Robert) van der Ouderaa met ingang van 16 juni 2022 

ontslag te verlenen als plaatsvervangend lid van de CRO namens 

de omwonenden uit Lansingerland; 

 

dhr. J.J.W. (John) Witjes met ingang van 16 juni 2022 ontslag te 

verlenen als lid van de CRO namens de omwonenden uit 

Schiedam; 

 

dhr. H. (Henk) Lamphen met ingang van 16 juni 2022 ontslag te 

verlenen als plaatsvervangend lid van de CRO namens de 

omwonenden uit Schiedam; 

 

dhr. A. (Alex) Ouwehand van Natuur- en Milieufederatie Zuid-

Holland met ingang van 16 juni 2022 ontslag te verlenen als lid van 

de CRO namens de milieuorganisaties. 

 

b. (her)benoeming 

 

dhr. D. (Dennis) Thoen met ingang van 16 juni 2022 te benoemen 

als lid van de CRO namens de omwonenden uit Lansingerland; 

 

dhr. A. (Abe) van der Schraaf met ingang van 16 juni 2022 te 

benoemen als plaatsvervanger van het lid van de CRO namens de 

omwonenden uit Lansingerland; 

 

dhr. J.J.W. (John) Witjes met ingang van 16 juni 2022 te 

benoemen als plaatsvervanger van het lid van de CRO namens de 

omwonenden uit Schiedam; 



 

mw. N. (Nienke) Schuil van Natuur- en Milieufederatie Zuid-

Holland met ingang van 16 juni 2022 te benoemen als lid van de 

CRO namens de milieuorganisaties; 

 

dhr. S.A.F. (Simon) Fortuyn met ingang van 16 juni 2022 te 

benoemen als lid van de CRO namens de gemeente Lansingerland 

voor een derde termijn van vier jaar. 

 

Toelichting: Op 12 juni 2022 is de tweede termijn verlopen van mw. v.d. Coevering, 

dhr. v.d. Ouderaa, dhr. Witjes en dhr. Lamphen. De gemeente 

Lansingerland heeft na het doorlopen van een sollicitatieprocedure 

besloten dhr. Thoen voor te dragen als de nieuwe vertegenwoordiger 

van de omwonenden en dhr. van der Schraaf als zijn plaatsvervanger. 

De gemeente Schiedam heeft voor de functie van vertegenwoordiger 

van de omwonenden een openbare sollicitatieprocedure gestart en 

besloten dhr. Witjes voor te dragen als diens plaatsvervanger voor een 

periode van twee jaar. Het streven van de gemeente is nog voor de 

vergadering van de CRO een voordracht te doen voor de nieuwe 

vertegenwoordiger van de omwonenden.  

 

Op 12 juni 2022 is ook de tweede termijn verlopen van dhr. Fortuyn en 

dhr. Ouwehand. Dhr. Fortuyn heeft in het nieuwe college opnieuw de 

portefeuille luchtvaart gekregen. De gemeente Lansingerland draagt 

hem daarom voor voor herbenoeming. De NMZH draagt mw. Schuil 

voor als opvolger van dhr. Ouwehand. 

  

 

Juridisch: Benoeming, schorsing en ontslag geschiedt door de voorzitter. 

 

Communicatie: website aanpassen 

 
 


