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Overgang CMLR naar Commissie Regionaal Overlea 
(CRO) 

Geachte mevrouw De Bondt, 

Per 1 november 2009 is de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van 
de Wet luchtvaart mzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens 
en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor 
burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgeriuchthavens 
en militaire luchthavens; kortweg Wet RBML) in werking getreden. Deze wet regelt 
een meuw wettelijk kader in de Wet Luchtvaart voor - onder meer - de 
burgerluchthavens van nationale betekenis, waartoe ook de luchthaven Rotterdam 
The Hague Airport behoort. Het overgangsrecht bepaalt dat, zolang geen 
omzetting naar het nieuwe wetteli jk kader heeft plaatsgevonden, de oude 
Luchtvaartwet van kracht blijft. 

Het Rijk is voornemens om binnenkort - naar het zich laat aanzien per 
1 november 2012 - de luchthaven Rotterdam The Hague Airport onder het nieuwe 
wettel i jk kader te brengen middels een zogenoemde omzettingsregeling Dit 
betekent dat stnkt genomen het instellingsbesluit van de huidige Commissie 
milieuhygiëne luchtvaartterrein Rotterdam (hierna: CMLR) op dat moment van 
rechtswege zal komen te vervallen. 

Gelet op de 'Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van natio
nale betekenis' welke op 22 augustus j l . in werking is getreden en welke nadere 
regels omtrent deze Commissies (h iema: CRO's) bevat, wordt tegeli jk met de 
omzettingsregeling de 'Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam' inge
steld. Deze Commissie heeft tot taak 'om door overleg van diverse betrokkenen 
een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan 
de belangen van die betrokkenen'. Het gaat daarbij om alle belangen en niet al
leen om de milieubelangen. De Commissie treedt niet in de taken en bevoegdhe
den van betrokkenen, maar beoogt deze taken en bevoegdheden ten aanzien van 
de luchthaven zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Van belang is dat de Staatssecretaris, overeenkomstig artikel 8.75 juncto artikel 
8.59 Wet Luchtvaart, een onafhankelijk voorzitter voor de CRO Luchthaven 
Rotterdam benoemt. Met het oog hierop verzoek ik u namens de provincie Zuid-
Holland, als een van de partijen die op grond van artikel 8.75, lid 2 Wet 
Luchtvaart deel zal uit maken van de in te stellen Commissie mij te adviseren over 
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de als onafhankelijk voorzitter te benoemen persoon van de CRO Luchthaven 
Rotterdam. Een profielschets voor een te benoemen voorzitter voeg ik als bijlage 
bij deze brief (zie bijlage 1). 

Ik richt dit verzoek tevens tot de in artikel 8.75, lid 2 Wet Luchtvaart 
genoemde gemeenten, te weten de gemeente Rotterdam, Schiedam en 
Lansingerland. Het is wenselijk dat de voordracht wordt gedaan in samenspraak 
met deze en eventuele andere partijen die deel zullen uitmaken van de in te 
stellen Commissie. 

D i rectoraat-Generaa I 
Bereikbaarheid 
Luchtvaart 

Datum 
10 september 2012 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2012/106194 

Omdat het denkbaar is dat veel van de partijen die straks deel zullen uitmaken 
van de in te stellen CRO Luchthaven Rotterdam nu reeds zitting hebben in de 
CMLR, is het voorstelbaar dat u als voorzitter één en ander aan de orde stelt ln de 
CMLR. Om de CRO verder vorm te kunnen gaan geven is het van belang dat de 
nieuwe voorzitter zo spoedig mogelijk aan de slag kan gaan als 'kwartiermaker'. Ik 
wil u dan ook vragen om u in te zetten om eerste helft oktober te komen tot een 
gezamenlijke voordracht. 

Zodra de voordracht is gedaan zal er door een afvaardiging van het ministerie een 
gesprek met de kandidaat worden gehouden en zal hij/zij bij een positief oordeel 
voor benoeming voorgedragen worden aan de staatssecretaris. Het streven is om 
dit nog voor 1 november a.s. te bewerkstelligen. 

Zoals reeds In eerdere vergaderingen van de CMLR is toegelicht zal met de instel
ling van de CRO de financiële rijksbijdrage veranderen ten opzichte van de rijks
bijdrage die thans aan de huidige Commissies Milieuhygiëne van de burgeriucht
havens van nationale betekenis worden verieend. In de rijksbegroting is de rijks
bijdrage voor de bij wet genoemde taken gemaximeerd op € 35.000,- per CRO. 
Niet bij wet genoemde taken komen niet voor rijksbijdragen in aanmerking. Zo is 
eerder uiteengezet dat de klachtenafhandeling niet een wettelijke taak is en 
daarmee niet meer voor financiering door het Rijk in aanmerking komt. Indien de 
(leden van de) nieuwe CRO de niet bij wet genoemde taken wenst/wensen voort 
te zetten, dan zal dit op een andere wijze gefinancierd dienen te worden. Ik besef 
dat dit geen gemakkelijke opgave is. Om een zorgvuldige overgang van de Com
missies Milieuhygiëne naar de nieuwe CRO's te faciliteren heb ik mede daarom 
gekozen voor een overgangstermijn van een jaar vanaf de datum van omzetting 
van het Aanwijzingsbesluit van de luchthaven. Dat betekent dat in dit jaar, indien 
noodzakelijk geacht, de huidige rijksbijdrage gehandhaafd zal blijven. Dit biedt 
ruimte om - zo de CRO dat wenst - taken en activiteiten die niet wettelijk zijn 
opgelegd anders te organiseren en daarvoor financiering te vinden. 

Bijgevoegd doe ik u ter informatie een afschrifl toekomen van de brief die recent 
aan alle huidige commissies Milieuhygiëne van de burgeriuchthavens van nationale 
betekenis is gestuurd waarbij hen de eerdergenoemde 'Regeling commissies 
regionaal overieg burgeriuchthavens van nationale betekenis' en de notitie 
'Richtlijnen financiering Commissies Regionaal Overieg (CRO) luchthavens van 
nationale betekenis door het Rijk' is toegezonden. 
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Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de in het colofon van deze brief 
genoemde contactpersoon. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETA f̂S VAN ll̂ J^RASTRUCTUUR EN MIUEU, 
namens deze, 
DE DIRECTEUR LUÖHTVAART, 

mw drs. E.A. Bien RC 

Directoraat-Generaal 
Bereikbaarheid 
Luchtvaart 

Datum 
10 september 2012 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2012/106194 
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Bi j lage 1 . P ro f ie l v oo rz i t t e r Commiss ie Regionaal Over leg (CRO) oirectoraat-Generaai 
Luchthavens van nationale betekenis Bereikbaarheid 

Luchtvaart 

Voo rz i t t e r a ls v e rb i ndend e l emen t 
Datum 
10 september 2012 

De hoofdtaak van de Commissie Regionaal Overieg is om 'door overieg tussen de onskenmerk 
(...) betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk IENM/BSK-2OI2/IO6194 
recht doet aan de belangen van die betrokkenen'. De inzet en procesbegeleiding 
van de voorzitter is cruciaal om te komen tot heldere (werk)afspraken en 
draagvlak voor aangedragen oplossingen die voor de hoofddoelstelling van de CRO 
van belang zi jn. 

Kenn is , vaa rd igheden en compe ten t i es 

De voorzitter beschikt daartoe over de volgende kennis, vaardigheden en 
competenties: 

a. Onafhankelijk 
b. Betrokken 
c. Doortastend; 
d. Goede technisch voorzitter en gespreksleider; 
e. In staat om partijen aan elkaar te binden; 
f. Geeft partijen het gevoel gehoord en betrokken te z i jn; 
g. Echter, daarbij strikt de regels van het overieg hanterend; 
h. Een dienend voorzitter. 

Pagina 4 van 4 



^ ^ ^ ^ ^ -2-
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Geachte Commissieleden, 

Middels deze brief informeer ik u dat op 22 augustus de Regeling van de Staatsse
cretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende Instelling van en vaststelling van 
nadere regels omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de Commissies 
regionaal overleg bij burgeriuchthavens van nationale betekenis (Regeling com
missies regionaal overleg burgeriuchthavens van nationale betekenis), in werking 
is getreden. De Regeling (nr. 17024) treft u hierbij als bijlage aan. 

Hoewel ons bekend is dat niet alle luchthavens van nationale betekenis even ver 
zijn met de omzettingsregeling van de luchthaven en daarmee met de instelling 
van een Commissie Regionaal Overleg (CRO), en dat voor de luchthaven Twente 
sprake is van een nieuwe situatie, achten wi j het van belang u allen tegelijkerti jd 
op de hoogte te stellen. 

Tevens is ter informatie bijgevoegd een notitie inhoudende financiële richtlijnen 
subsidie CRO's. Deze richtli jnen, die bestemd zijn voor de (toekomstige) Commis
sies Regionaal Overieg, zullen wi j hanteren bij het beoordelen van subsidieaan
vragen van deze CRO's. 

Met vriendeÜjkÊ__groet, 

D.D. van Iterson 
senior beleidsadviseur 
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STAATSCOURANT 
Officiële uitgave van het Koninkri|k der Nederianden sinds 18U, 

Nr, 17024 

^ I f l f l I X.1 I I I IK f l IU I 21a.,ustus 
•^!.' .fy _ _ _ _ 

_ 2012 
'lEHAÏï-"f;rNÜR.«' 

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Mil ieu, van 

14 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/145416, houdende instelling van en 

vaststelling van nadere regels omtrent de taak, samenstelling en werkwijze 

van de Commissies regionaal overleg bij burgerluchthavens van nationale 

betekenis (Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van 

nationale betekenis) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

Geiet op artikel 8.75, eerste en vierde lid, juncto artikel 8.59, tweede lid, van de Wet luchtvaart; 

BESLUIT: 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
commissie: commissie als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 6; 
minister: Minister van Infrastructuur en Milieu; 
wef; Wet luchtvaart. 

Artikel 2 luchthaven Eelde 

Er is een Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde. 

Artikel 3 luchthaven Lelystad 

Er Is een Commissie regionaal overleg luchthaven Lelystad. 

Artikel 4 luchthaven Maastricht 

Er is een Commissie regionaal overleg luchthaven Maastricht. 

Artikel 5 luchthaven Rotterdam 

Er is een Commissie regionaal overteg luchthaven Rotterdam. 

Artikel 6 luchthaven Twente 

Er is een Commissie regionaal overleg luchthaven Twente. 

Artikel 7 Taak 

1. De commissie heeft naast de in artikel 8.59, eerste lid, van de wet bedoelde taak, tevens tot taak: 
a. er op toe te zien dat aan de belangen van de organen en organisaties die in de commissie zijn 

vertegenwoordigd, zo veel mogelijk recht wordt gedaan, met inachtneming van de bij of 
krachtens de wet gestelde voorschriften; 

b. de minister desgevraagd te informeren over haar werkzaamheden. 

2. De commissie treedt niet in de rechten en bevoegdheden van betrokkenen. 

Artike) 8 Samenstelling 

1. In de commissie worden, naast de onafhankelijke voorzitter, in ieder geval de volgende aantallen 
leden benoemd: 
a. voor iedere provincie, bedoeld in artikel 8.75, tweede lid, onder a, van de wet, één vertegen

woordiger; 
b. voor iedere gemeente, bedoeld in artikel 8.75, tweede lid, onder b, van de wet, één vertegen

woordiger; 
c. voor de exploitant van de luchthaven, één vertegenwoordiger; 
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d. voor de verlener van luchtverkeersdienstverlening, bedoeld in artikel 8.75, tweede l id , onder d , 
van de wet, één vertegenwoordiger; 

e. voor de omwonenden van de luchthaven, twee vertegenwoordigers. 

2. Indien in de commissie vertegenwoordigers van de organisaties bedoeld in artikel 8.75, derde l id, 
van de wet worden benoemd, bedraagt het aantal leden: 
a. voor de in de omgeving van de luchthaven actieve mil ieuorganisaties, maximaal twee 

vertegenwoordigers; 
b, voor de op de luchthaven betrokken gebruikersorganisaties, maximaal twee vertegenwoordi

gers. 

3. Indien in de commissie vertegenwoordigers van andere gemeenten of andere organisaties worden 
benoemd, bedraagt het aantal leden voor iedere gemeente of organisatie, één vertegenwoordiger. 

4. Bij beëindiging of verlies van de hoedanigheid op grond waarvan de benoeming heeft plaatsge
vonden, wordt ontslag verleend. 

5. De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste vier jaren. Herbenoeming kan eenmaal 
voor ten hoogste vier jaren. 

Art ikel 9 Jaarplan 

De commissie stelt jaarlijks vóór 15 oktober een jaarplan op voor het komende kalenderjaar. 

Art ikel 10 Organisatie overleg 

1. Een overleg van de commissie wordt , spoedeisende gevallen uitgezonderd, zoveel mogeli jk 
belegd aan de hand van een door de commissie vastgesteld rooster. 

2. Een lid tekent voor deelname aan een overleg een presentielijst. 

3. Een lid is bevoegd voorstellen in de commissie te brengen. 

4. Een overlegstuk word t in beginsel twee weken voor een overleg aan de leden van de commissie 
toegezonden. 

5. De commissie bepaalt of een overlegstuk verstuurd minder dan twee weken voor het overleg in 
behandel ing word t genomen. 

Art ikel 11 Openbaarheid overleg 

1. Een overleg van de commissie is openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt. 

2. Van het overleg word t een verslag gemaakt. Het verslag is openbaar, tenzij de commissie anders 
bepaalt. 

Ar t ikel 12 Instellen werkgroepen i 

1. De commissie kan werkgroepen instellen. 

2. De commissie benoemt de voorzitter en de leden van de werkgroep en bepaalt de taak, de 
opdracht, en de periode waarvoor deze word t ingesteld en kent zo nodig faciliteiten en middelen 
toe. 

3. Een werkgroep kan, na goedkeuring van de commissie, voor de u i toefening van haar taak extern 
advies inwinnen. 

Art ikel 13 Jaarverslag 

1. De commissie stelt jaarli jks vóór 1 april een verslag op over de uitgevoerde werkzaamheden in het 
voorgaande kalenderjaar. Dtt jaarverslag bevat in ieder geval: 
a. een beschrijving in hoeverre het jaarplan tot ui tvoering ls gekomen; 
b. de samenstell ing van de commissie in het voorgaande kalenderjaar; 
c. een beschrijving in hoeverre bijzondere voorval len of omstandigheden voor haar werkzaamhe

den van belang zijn geweest; 
d. een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de commissie. 
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2. Het jaarverslag is openbaar en wordt aan de minister gezonden. 

Artikel 14 Inwerk ingtreding 

Deze regeling treedt in werk ing met ingang van de dag na de da tum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij word t geplaatst met uitzondering van: 
a. de artikelen 3, 4, en 5 die ieder afzonderlijk in werking treden op het t i jdstip dat voor de desbetref

fende luchthaven de regeling, bedoeld ln artikel X van de wet van 18 december 2008, houdende 
wi jz iging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en 
de decentralisatie van bevoegdheden naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchtha
vens en mil i taire luchthavens) in werking treedt; 

b. artikel 6, dat inwerking treedt op het t i jdstip dat de regeling, bedoeld in artikel 8.70, zesde l id , van 
de wet in werk ing treedt. 

Art ikel 15 Citeert i tel 

Deze regeling word t aangehaald als: Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van 
nationale betekenis. 

Deze regeling zal met de toel icht ing in de Staatscourant worden geplaatst. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Mil ieu, 
J.J. A tsma. 
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T O E U C H T I N G 

A l g e m e e n 

Met de inwerkingtreding van de wet Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (hierna 
aangeduid als: wet RBML) op 1 november 2009 is een nieuw stelsel van beslui tvorming, gebruik en 
handhaving voor burgerluchthavens opgenomen in de Wet luchtvaart (hierna aangeduid als: de wet). 

De wet verpl icht het bevoegd gezag daarbij voor burgerluchthavens waarvoor een luchthavenbesluit 
moet worden vastgesteld tot het instellen van regionale overlegcommissies en tot het vaststellen van 
nadere regels omtrent de taak, de samenstell ing en de werkwijze van deze commissies. Met deze 
regeling word t voor de burgerluchthavens van nationale betekenis (Eelde, Lelystad, Maastricht, 
Rotterdam en Twente) een commissie regionaal overleg ingesteld en worden regels gesteld omtrent 
de taak, samenstell ing en werkwijze van de commissies. Uit het oogpunt van uniformiteit is met 
betrekking tot di t laatste aansluit ing gezocht bi j hetgeen dienaangaande is geregeld ten aanzien van 
de Commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol (Cros). 
Aangezien het wenseli jk is dat de bepalingen omtrent taak, samenstell ing en werkwijze voor alle 
commissies geli jkluidend zijn, is ervoor gekozen de instelling van de diverse commissies in één 
regeling op te nemen in plaats van 5 separate instel l ingsregelingen. De (daadwerkelijke) insteii ing van 
de commissie geschiedt door inwerkingtreding van het desbetreffende instellingsartikel van een 
commissie (de artikelen 2 tot en met 6 van deze regeling). De inwerkingtreding van deze artiketen 
vindt op verschil lende momenten plaats (artiket 14). 

De taak van de commissie regionaal overleg, zoals beschreven in artikel 8.59, eerste l id, van de wet, is 
om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel 
mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. De commissie fungeert als zodanig als 
structureel p latform voor overieg tussen de exploitant van de luchthaven, de luchtvaartsector en de 
omgeving. Daarbij kan een breed scala aan onderwerpen aan de orde komen. Door middel van 
overleg, het maken van afspraken en het afwegen van belangen op regionaal niveau kan daarbij 
worden gezocht naar een opt imaal gebruik van de luchthaven. Het gaat daarbij om het afstemmen van 
alle (regionale) belangen en niet alleen om mi l ieubelangen. 
Zolang de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Mil ieu daarin voorziet kan de commissie 
voor het uitvoeren van haar wettel i jke taak een subsidie aanvragen bij het ministerie. 

De samenstel l ing van de commissie is op hoofdl i jnen aangegeven in de wet (artikel 8.75, tweede en 
derde lid). Zij bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en in ieder geval uit vertegenwoordigers van de 
meest betrokken regionale overheden, sectorparti jen en omwonenden. Daarnaast kan de commissie 
ook bestaan uit vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties of mil ieuorganisaties die werkzaam 
zijn in de omgeving van de luchthaven en eventueie andere partijen. De ri jksoverheid wordt niet 
vertegenwoordigd in de commissie. 
In de wet (artikel 8.59) ts bepaald dat de voorzitter word t benoemd, geschorst en ontslagen door de 
minister en dat de voorzitter de leden van de commissie benoemt, schorst en ontslaat op voordracht 
van het orgaan of de organisatie die het lid vertegenwoordigt. Welke omwonenden-, gebruikers- of 
mil ieuorganisaties in de commissie worden benoemd, word t bepaald door de voorzitter zo mogeli jk 
na overleg met de commissie. 

In deze regeling is nader ui tgewerkt hoeveel leden van de diverse partijen maximaal benoemd mogen 
worden. Daarbij is als u i tgangspunt gehanteerd dat de commissie zo compact mogeli jk dient te 
bl i jven, teneinde de werkwijze en beslui tvorming in de commissie zo slagvaardig mogeli jk te laten zijn. 

De administratieve lasten voor het instellen van de commissies regionaal overleg zijn in beeld 
gebracht in het kader van de wet RBML en destijds getoetst door ACTAL. Deze regeling brengt geen 
nieuwe lasten met zich mee. 

Met een beroep op ui tzonderingsgrond 1 (private of publieke voor- of nadelen van vertraging of 
vervroeging van invoering) word t ten aanzien van de inwerkingtreding van deze regeling afgeweken 
van de vaste verandermomenten voor regelgeving. 

A r t i k e l s g e w i j s 

A r t i k e l e n 2 t o t en m e t 6 

Met het instellen van een Commissie regionaal overleg (Cro) voor de luchthavens Eelde, Lelystad, 
Maastricht, Rotterdam en Twente wordt u i tvoering gegeven aan artikel 8.75, eerste l id , van de wet. De 
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inwerkingtreding van deze artikelen is gekoppeld aan het moment waarop het nieuwe stelsel in de wet 
voor de desbetreffende luchthaven van kracht wordt. , 

Art ikel 7 

Dit artikel geeft een nadere invulling van de taak van de commissie. 
In het licht van de wettelijke taakomschrijving wordt de commissie in het bijzonder opgedragen om 
erop toe te zien dat de belangen van alte betrokkenen daadwerkelijk - en zo goed mogelijk - worden 
behartigd. 
Voorts kan de commissie desgevraagd informatie verstrekken aan de minister van Infrastructuur en 
Milieu. Advies kan bijvoorbeeld worden gevraagd ten behoeve van het bepalen van nieuw (rijks)be-
leid. Van een formele adviesfunctie ten aanzien van maatregelen en voorschriften ten behoeve van de 
rijksoverheid is evenwel geen sprake. 
Uitgangspunt bij het uitvoeren van haar taken is dat de commissie geen verantwoordelijkheden of 
bevoegdheden van één van de leden van de commissie overneemt. Een ieder blijft verantwoordelijk 
voor zijn eigen taken en bevoegdheden. 

Artikel 8 

De wet (artikel 8.75, vierde lid, juncto artikel 8.59, tweede Üd) draagt de minister op nadere regels te 
stellen omtrent de samenstelling van de commissie en te bepalen welke provincies en gemeenten in 
de onderscheidenlijke commissies vertegenwoordigd dienen te zijn. Dit laatste is afhankelijk van de 
geografische omvang van de beperkingengebieden in verband met de vliegveiligheid, de geluidbelas
ting en het externe veiligheidsrisico van de luchthaven, zoals bepaald in het luchthavenbesluit. Zolang 
voorde desbetreffende luchthaven nog geen eerste luchthavenbesluit is vastgesteld, is de geografi
sche omvang van de beperkingengebieden in de omzettingsregeling op grond van artikel X van de 
wet RBML bepalend. Aangezien het niet wenselijk wordt geoordeeld deze regeling telkenmale, bij het 
vaststellen of wijzigen van een luchthavenbesluit te moeten wijzigen, is de aanduiding van de 
provincies en gemeenten algemeen gebleven met een verwijzing naar de desbetreffende artikelen in 
de wet. De situatie kan zich dus voordoen dat op het moment van inwerkingtreding van een luchtha
venbesluit het aantat provincies en gemeenten in de commissie dient te worden aangepast. 

Artikel 9 

Het wordt van belang geacht dat de commissie haar vergaderingen en overige activiteiten van te 
voren vastlegt. Op die manier is een tijdige afstemming met de agenda van de deelnemende partijen 
gewaarborgd. Een jaarplan is daarvoor een geschikt middel. De uiterste datum voor het opstellen van 
het jaarplan voor het komende kalendegaar is bepaaid op 15 oktober van het lopende kalenderjaar, 
zodat het plan eveneens kan worden gebruikt bij het aanvragen van subsidie voor de werkzaamheden 
van de commissie in het volgende jaar 

Art ikel 10 

In dit artikel zijn 'spelregels' opgenomen met betrekking tot het overleg in de commissie. Het vijfde lid 
biedt de mogelijkheid om staande de vergadering overlegstukken die niet tijdig zijn verzonden toch in 
behandeling te nemen. 

Artikel 11 

Een overleg en het verslag van de vergadering van de commissie zijn openbaar tenzij de commissie 
anders bepaalt. Dit laatste maakt het bijvoorbeeld mogelijk om bedrijfsgevoelige informatie binnen de 
commissie te delen. 

Artikel 12 

Desgewenst kan de commissie ter voorbereiding van werkzaamheden of activiteiten een werkgroep 
instellen. Het kan daarbij gaan om werkgroepen met een tijdelijk en specifiek karakter, maar ook om 
een werkgroep met permanent karakter, bijvoorbeeld een werkgroep die de agenda's van de vergade
ringen van de commissie voorbereidt. 
Aangezien aan het inwinnen van extern advies kosten verbonden kunnen zijn, dient hiervoor expliciet 
door de commissie toestemming te worden verieend. 

Art ikel 13 

Om inzicht te verschaffen over de samenstelling en het functioneren van de commissie wordt jaarlijks 
een verslag gemaakt. 
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Artikel 14 

Het instellen van een Commissie regionaal ovedeg is aan de orde op het moment dat het nieuwe 
stelsel van de wet van toepassing is op een luchthaven. Dat is voor de burgeriuchthavens van 
nationale betekenis (met uitzondering van de luchthaven Twente) het geval op het moment dat de 
ministeriële regeling op grond van artikel X van de wet RBML (de zogenaamde omzettingsregeling) in 
werking treedt. De instelling van de Commissie regionale overleg luchthaven Eelde vindt plaats met 
de inwerkingtreding van onderhavige regeling, omdat de omzettingsregeling voor de luchthaven 
Eelde reeds in werking is getreden. De instelling van de commissie regionaal overleg voor de 
luchthavens Lelystad, Rotterdam en Maastricht is gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding 
van de omzettingsregeting voor de desbetreffende luchthaven. Voor de luchthaven Twente is de 
inwerkingtreding gekoppeld aan het moment van inwerkingtreding van het eerste luchthavenbesluit 
op grond van artikel 8.70, zesde lid, van de wet. Dit heeft te maken met het feit dat deze luchthaven tot 
die tijd de status van militaire luchthaven heeft, waarvoor geen omzettingsregeling wordt gemaakt. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
J.J. Atsma. 
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Not i t ie R ich t l i j nen f i nanc ie r i ng Commiss ies Regionaal Over leg fCRO^ l uch thavens van 
na t iona le be teken i s door he t R i ik . 

Op 22 augustus 2012 is de 'Regeling commissies regionaal overieg burgeriuchthavens van 
nationale betekenis' (Staatscourant, nr. 17024 d.d. 21 augustus 2012) in werking getreden waarin 
nadere regels omtrent taak, samenstelling en werkwijze van deze commissies zijn opgenomen. 
Daarin is onder andere opgenomen dat de CRO's jaarii jks een jaarplan voor het komende 
kalenderjaar opstelt (artikel 9) en een jaarverslag inclusief een overzicht van de inkomsten en 
uitgaven en deze aan de minister toezendt (artikel 13). 

Zolang de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu daarin voorziet, kan de CRO 
voor het uitvoeren van haar wetteli jke taak een subsidie aanvragen bij het ministerie. Uitgaande 
van de wetteli jke taak van de CRO is de ri jksbijdrage aan de CRO's geüniformeerd en zijn de voor 
subsidie in aanmerking komende kostenposten gemaximeerd. De ri jksbijdrage in totaal per CRO 
bedraagt maximaal € 35.000. Bijlage 1 geeft het financieel kader voor de ri jksbijdrage. 

Uitgangspunten voor de rijksbijdrage zijn dat niet bij wet genoemde taken en activiteiten niet voor 
financiering in aanmerking komen en dat de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies van 
toepassing is. Laatstgenoemde Wet geeft aan dat leden van commissies niet voor vergoedingen in 
aanmerking komen, voor zover zij de belangen van betrokken organisaties vertegenwoordigen\ 
Deze organisaties worden geacht de kosten van de Inspanningen in de Commissie zelf te dragen. 
Uitzondering hierop is de vergoeding aan de voorzitter, omdat hi j/zi j als onafhankelijk persoon niet 
gebonden is aan enige organisatie. 

De uitgangspunten betekenen voorts dat, indien de CRO niet bij wet genoemde taken en 
activiteiten wenst uit te voeren, zij hiervoor alternatieve financiering dient te vinden. Voorbeelden 
hiervan zijn klachtenafhandeling (registratie, onderzoek, software, communicatie, archivering)en 
vooriichting / communicatie over de luchthaven aan de omgeving. Dit zijn activiteiten die in 
beginsel door de luchthaven en andere regionale belanghebbenden ondernomen kunnen worden 
vanuit hun eigen dan wel vanuit maatschappelijke belangen op regionaal niveau. Ook de kosten 
van werkbezoeken, con gres bezoeken, scholing en opleiding van CRO-leden zijn activiteiten die niet 
voor financiering in aanmerking komen, omdat dit kosten zijn die gedragen kunnen worden door de 
organisaties die de leden vertegenwoordigen. 

Voor het aanvragen en toekennen van een ri jksbijdrage aan een CRO dient een rechtspersoon ter 
ondersteuning van de CRO te worden ingesteld. De CRO is namelijk geen rechtspersoon. De 
instellingskosten kunnen via de subsidie- aanvraag door het Rijk worden vergoed. Deze 
rechtspersoon is tevens verantwoordelijk voor het sluiten van contracten zoals voor de Inhuur van 
(part-t ime) secretariële ondersteuning. Dit laatste kan ook door een betrokken organisaties - tegen 
een redelijke vergoeding - ter beschikking worden gesteld. 

Om een zorgvuldige overgang van de Commissie ex artikel 28 Luchtvaartwet naar de nieuwe CRO 
te faciliteren geldt een overgangstermijn van een jaar vanaf de datum van omzetting van het 
Aanwijzingsbesluit van de luchthaven. Dat betekent dat in dit jaar, indien noodzakelijk geacht, de 
huidige ri jksbijdrage gehandhaafd zal bl i jven. Dit biedt ruimte om - zo de CRO dat wenst - taken 
en activiteiten die niet wetteli jk zijn opgelegd anders te organiseren en daarvoor financiering te 
vinden. 

^ Voor bewonersvertegenwoordigers in de CRO die niet door een bewonersorganisatie zijn voorgedragen kan 
een uitzondering worden gemaakt. 
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B i t lage 1 . F inanc iee l kader Commiss ies reg ionaa l ove r leq l uch thavens van na t i ona le 
be teken i s 

Wettel i jke kader 

Rijk benoemt onafhankelijk 
voorzitter 

Rijk faciliteert overieg 

Rijk faciliteert overleg 

Rijk faciliteert overleg 

Vergoeding op grond van Wet en 
Besluit vergoedingen 
adviescolleges en commissies. 
Op basis van art 4 Besluit en 
arbeidsduurfactor van 2%. 

Inhuur administratieve 
ondersteuning: 
• VoortDereid ing en 

verslaglegging vergaderingen, 
bewaken actiepunten; 4 x 40 
uren = 160 uren. 
Opstellen activiteitenplan incl. 
begroting en opstelten 
verantwoording: 40 uren, 

• Diversen: 40 uren. 

Gemiddeld uurtarief: € 75,-
Bureau- en vergaderkosten. Het 
gaat hier om posten als; 

Porti, kopieën en 
telefoonkosten. 
Vergaderkosten: huur 
vergaderruimte en 
consumpties. 
Kosten voor aanschaf en 
onderhoud van een computer 
ten behoeve van de 
administratieve ondersteuning 
van de CRO. 
Softwarekesten d.w.z kosten 
van een Windows 
besturingssysteem (of 
vergelijkbaar) plus een Office-
pakket (of vergelijkbaar) ten 
behoeve van de 
administratieve ondersteuning 
van de CRO. 
Kosten voor een eventuele 
werkplek voor de 
administratieve ondersteuning 
van de CRO. 

Diverse kosten, samenhangend 
met de wettelijke taak van de 
CRO. Het gaat hier om posten ats: 

Instellingskosten nieuwe 
rechtspersoon. 
Reis- en verblijfkosten 
voorzitter op grond van Wet 
vergoedingen adviescolleges 
en commissies. 
Onderhoud/ actualisatie 
website van/over de 
werkzaamheden van de CRO. 

Totale maximale bijdrage 

Maximale vergoeding Rijk^ 

€ 2.500,-

€ 18.000,-

€ 10.000,-

€ 4.500,-
1 

€ 35.000,-

Bedragen zijn inclusief BTW. 



TNT Post 
Port betaald 
Port Payé 
Pays-Bas 



Sinds 14 oktober 2010 voert ons ministerie de naam: 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

i.v.m, kostenbesparingen het milieu 
maken wij eerst de voorraad oude enveloppen op 


