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Dit is een bespreekdocument met een visie gericht op de omgeving van de 
Commissie Regionaal Overleggen (CRO), toekomst en ambitie voor de 
komende jaren met een praktische agenda voor de korte termijn. Hierin een 
opsomming van observaties en reflectie van leden in de laatste overleggen 
met voorstellen tot verbetering. 
De belangrijkste uitdagingen zijn beschreven en de ambitie waar ik als 
voorzitter van de CRO’s in Noord-Brabant extra in wil investeren voor zowel 
CROSE: Seppe – International Airport Breda en 
CROBD: Budel – Kempen Airport.



Veel om trots op te zijn
Naast alle uitdagingen is er ook heel veel om trots op te zijn en zijn er al heel 
veel positieve ontwikkelingen bespreekbaar gemaakt. Met de ´vrijwillige´
inzet van omwonenden, vertegenwoordigers vliegveld, bedrijfsleven en 
wethouders hebben we een schat aan expertise in huis waar dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt. Zij hebben een ontzettend grote veerkracht en 
loyaliteit naar de CRO om voor problemen praktische oplossingen te vinden 
door in gesprek met elkaar te gaan. 

Het werk is mooi en waardevol, maar tegelijkertijd ook uitdagend en 
beperkend (iets wat iedereen nu ondervindt tijdens de coronacrisis). 



Waar staan we nu? Urgentie is groot
Als ik kijk naar de CRO zijn er een groot aantal urgente vraagstukken en uitdagingen. Veel van deze uitdagingen zorgen nu al 

voor spanning en dilemma’s in de praktijk. Dit zal alleen maar toenemen, als we hier geen oplossingen voor vinden. 

CRO kan hierdoor ervaren worden als een ´moetje´: CRO moet wettelijk gezien advies uitbrengen aan provincie, echter heeft 

hiervoor niet de middelen (capaciteit en budget). 

• Onafhankelijkheid

• Verordening is verouderd – wettelijk niet kloppend

• Leden zijn niet herbenoemd

• Huishoudelijk reglement wordt niet nageleefd

• Commitment secretaris en vertegenwoordiging provincie

• Geen communicatie naar omwonenden

• Werkdruk leden staat niet in verhouding



Waar willen we naar toe

• Dienstverlening naar leden als ´vrijwilligers´ optimaliseren
• Versterken samenspel & onafhankelijkheid waarborgen
• Reglementen juridisch kloppend en werkbaar maken 
• Zichtbaarheid vergroten



Wat willen we gaan doen in 2021? 

• Dienstverlening leden optimaliseren
o Secretaris rol uitbreiden voor betere 

voorbereiding o.a. oplegnota
o Opleidingen aanbieden & kennisborging
o Vertegenwoordiging natuurorganisatie

• (Onafhankelijk) samenspel versterken
o Werkbudget
o Rollen & verantwoordelijkheden inzichtelijk 

maken 

• Zichtbaarheid vergroten
o Website live
o Communicatie naar omwonenden (lokale krant)

• Verordening actualiseren
o Wettelijk kloppend maken
o Vergoeding
o Termijnen leden
o Jaarverslag / werkdocument 
o Werkbudget

• Huishoudelijk reglement updaten
o Agendacommissie & aanlevertermijnen

Randvoorwaarden zijn doorzettingsvermogen middels capaciteit en subsidie voor het goed uitvoeren van 
wettelijke taak opgelegd door provincie.  Resultaat is de kwaliteit en onafhankelijkheid te waarborgen en 
verbeteren.  


