
 

         

 CRO Luchthaven Rotterdam 

  
  

 

Vergadering: CRO plenair 

Datum: 6 oktober 2022 

Agendapunt: 3 

Onderwerp: benoemingen 

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

Bijlage(n):  

 

 

Voorstel: a. ontslag 

 

mw. J. (Judith) Bokhove met ingang van 16 juni 2022 met 

terugwerkende kracht ontslag te verlenen als lid van de CRO 

namens de gemeente Rotterdam; 

 

mw. A.J.M. (Antoinette) Laan met ingang van 6 oktober 2022 

ontslag te verlenen als lid van de CRO namens de gemeente 

Schiedam; 

 

dhr. R. (Ron) Louwerse met ingang van 1 september 2022 met 

terugwerkende kracht ontslag te verlenen als lid van  de CRO 

namens Rotterdam The Hague Airport. 

 

b. (her)benoeming 

 

dhr. M.J.C. (Marcel) Houtkamp met ingang van 6 oktober 2022 te 

benoemen als lid van de CRO namens de omwonenden uit 

Schiedam;  

 

dhr. V.P.G. (Vincent) Karremans met ingang van 6 oktober 2022 te 

benoemen als lid van de CRO namens de gemeente Rotterdam; 

 

dhr. S.F. (Frans) Hamerslag met ingang van 6 oktober 2022  te 

benoemen als lid van de CRO namens de gemeente Schiedam; 

 

mw. W. (Wilma) van Dijk met ingang van 6 oktober 2022 te 

benoemen als lid van de CRO namens Rotterdam The Hague 

Airport; 

 

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

terugwerkende kracht te benoemen als lid van de CRO namens de 

gemeente Lansingerland voor een derde termijn van vier jaar. 

 



Toelichting: De gemeente Schiedam heeft na het doorlopen van een openbare 

sollicitatieprocedure besloten dhr. Houtkamp voor te dragen als lid van 

de CRO namens de omwonenden in deze gemeente.  

Dhr. Karremans heeft in het nieuwe college van Rotterdam de 

portefeuille luchtvaart gekregen en volgt daarom mw. Bokhove op als 

lid van de CRO namens deze gemeente.  

In het nieuwe college van Schiedam heeft dhr. Hamerslag de 

portefeuille luchtvaart gekregen en volgt daarom mw. Laan op als lid 

van de CRO.  

Dhr. Louwerse is per 1 september gestopt als algemeen directeur van 

Rotterdam The Hague Airport en gaat officieel per 1 januari 2023 met 

pensioen. Hij zal dit jaar nog wel nauw betrokken zijn bij het 

participatietraject voor het nieuwe luchthavenbesluit. Mw. van Dijk is 

hem opgevolgd als algemeen directeur en neemt ook zijn plek in de 

CRO over. 

 

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

heeft in het nieuwe college opnieuw de portefeuille luchtvaart 

gekregen. De gemeente Lansingerland heeft hem daarom voorgedragen 

voor herbenoeming. De vorige vergadering heeft de voorzitter deze 

benoeming aangehouden vanwege bezwaren vanuit het ministerie van 

I&W op grond van artikel 8, lid 5 van de Regeling commissies 

regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis. 

  

 

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

 

Communicatie: website aanpassen 

 
 


