
Aan de minister van I&W 
p/a email mevr Van Giezen, manager Luchtvaart 
 
Nieuwerkerk aan den IJssel, 20 januari 2023 
 
 
Geachte heer Harbers, 
 
Ik ben door uw voorganger benoemd als voorzitter van de CRO 
Rotterdam. Bij de start hebben we reeds geconstateerd dat deze 
benoeming mogelijk een tijdelijk karakter zou hebben omdat het 
denkbaar is dat de gemeente waarvan ik burgemeester ben onder 
de reikwijdte van een nieuw Luchthavenbesluit komt te vallen. 
Afgesproken is dat ik op dat moment als voorzitter van de CRO zou 
terugtreden.  
De discussies zowel binnen als buiten de CRO omtrent het 
participatietraject in aanloop naar een nieuw Luchthavenbesluit zijn 
vanzelfsprekend stevig want raken zowel aan de toekomst van de 
luchtvaartsector als zeker ook aan de belangen van de 
omwonenden van de luchthaven. In deze discussie wordt echter 
steeds vaker gepoogd de CRO in een kamp te trekken en niet langer 
te zien als het in de wetgeving bedoelde neutrale onafhankelijk 
platform waar de diverse opvattingen omtrent luchtvaart geuit 
kunnen worden en daarbinnen gezocht wordt naar vermindering 
van de overlast.  
Recent is de CRO ook voor het eerst geconfronteerd met de vraag 
naar een klachtenprocedure. In dat kader heeft uw ministerie de 
opvatting dat klachten primair ingediend en afgehandeld moeten 
worden door de CRO zelf. Ik ben van opvatting dat klachten op een 
zorgvuldige en onafhankelijk wijze afgehandeld dienen te worden. 
Gezien de uiterst bescheiden bezetting en ondersteuning van de 



CRO in de persoon van voorzitter en secretaris kan de CRO naar 
mijn overtuiging niet aan deze standaard voldoen. Klachten raken 
bijvoorbeeld immers al snel ook aan het handelen van de secretaris 
of voorzitter.  
 
Al met al neemt het risico toe dat mijn neutrale rol als voorzitter 
publiekelijk ter discussie wordt gesteld en daarmee kan botsen met 
mijn hoofdfunctie. De kans op zo’n botsing lijkt groter dan we bij 
mijn benoeming hadden voorzien. Het mag duidelijk zijn dat mijn 
hoofdfunctie te alle tijde voor dient te gaan en ook voorkomen 
moet worden dat u hierop aangesproken wordt.  
Dit alles afwegende ben ik tot de conclusie gekomen dat het beter 
is dat ik mijn rol als voorzitter per direct opgeef.  
 
Ik wil de deelnemers aan de CRO bedanken voor de plezierige 
samenwerking en de open wijze waarop zij allen invulling geven aan 
hun rol en de respectvolle manier waarop zij dat naar elkaar doen, 
ondanks de grote verschillen van opvattingen.  
 
Hoogachtend, 
 
Han Weber, voorzitter CRO Rotterdam 
 


