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Provinciale- en Gedeputeerde Staten 

Provincie Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC ‘s-Hertogenbosch 

          24 augustus 2022 

 

 

Betreft: Advies CROSE op de voorgestelde wijzigingen Verordening CROSE 

 

 

Geachte leden van Provinciale- en Gedeputeerde Staten, 

 

De CROSE heeft het concept voor wijziging van de verordening Commissie Regionaal 

Overleg Seppe - opgesteld door Gedeputeerde Staten - ontvangen. Het gaat hier om de 

verordening op basis waarvan de CROSE voor Breda International Airport is ingesteld. Deze 

wijzigingen zijn van invloed op de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de 

commissie en derhalve hebben wij deze uitvoering besproken in ons overleg. Op een aantal 

artikelen heeft de CROSE nog een aanvulling: 

• Art. 3: Het betreft hier een wijziging in de taak van de CROSE. Bij e-g zouden we willen 

toevoegen: “Beleidskader Milieu”. Juist omdat dit beleidskader potentieel impact heeft 

op de toegekende geluidsruimte en belasting rondom Breda International Airport en 

daarmee de taken van de CROSE raakt.  

• Art. 4: Ten aanzien van het voorstel om bij onderdeel g en h een vertegenwoordiger van 

de Brabantse Milieufederatie (BMF) en het bedrijfsleven te schrappen, heeft de CROSE 

een ander standpunt. Benoemd wordt dat de BMF weliswaar lid is van de CROSE, echter 

zij zien dit lidmaatschap niet als prioriteit. Om natuurorganisaties toch de mogelijkheid te 

geven zitting te nemen in de CROSE, stellen wij voor dit breder te trekken in de 

verordening en “rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties” op te nemen 

(conform voorstel GS 31-5-2011) om recht te doen aan de taken en samenstelling van de 

commissie. Ook is geconstateerd dat het lastig is een vertegenwoordiger van het 

bedrijfsleven aan te laten sluiten. Derhalve stelt de CROSE voor de vertegenwoordiging 

van deze twee organisaties optioneel te maken in plaats van te laten vervallen en als 

zodanig in de verordening op te nemen.  

Voor wat betreft deelname van de provincie in de CROSE: de provincie is geen vaste  

deelnemer, echter het wordt door de leden wel als prettig ervaren wanneer 

(vertegenwoordiging van) Gedeputeerde Staten als gast aanwezig is. Voorstel is dit als 

zodanig te vermelden in de verordening bij punt i.  

• Art.9: Het eerste lid luidt: Gedeputeerde Staten benoemen de secretaris. De CROSE is van 

mening dat het belangrijk is dat er voldoende budget en capaciteit ter beschikking 

wordt gesteld voor de inhuur van een secretaris. Er is de afgelopen jaren veel tijd 

gestoken door de voorzitter in de onderbouwing van de uren voor een secretaris en dit 

versterkt niet de onafhankelijke positie van de CROSE. Benadrukt wordt dan ook dat  

voldoende budget en capaciteit van groot belang is voor een goede ondersteuning van 

de voorzitter en om invulling te geven aan een continue uitvoering en optimalisatie van 
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het takenpakket van de CROSE. Daarom zou de borging van de gevraagde uren voor 

een secretaris toegevoegd moeten worden in de verordening onder punt 1. Dit artikel 

komt dan te luiden: “Gedeputeerde Staten benoemen de secretaris en dragen zorg voor 

het beschikbaar stellen van het gevraagde aantal uren”.  

• Art. 10: Voorgesteld wordt bij punt 6, art. 10 het woord “voldoende” bij “voldoende 

gemotiveerd” te schrappen, omdat dit als subjectief wordt ervaren.   

• Art. 11: Bij punt 1 wordt de omissie met verwijzing naar een verlopen wetsartikel hersteld 

en wordt verwezen naar het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor 

commissieleden. Tevens wordt duidelijkheid gegeven dat de vertegenwoordiger van de 

gebruikersorganisatie van de luchthaven ook in aanmerking komt voor een vergoeding. 

Daarnaast zou voor de voorzitter van de CROSE moeten gelden, dat de 

vergoedingsregeling gelijk wordt getrokken met andere Brabantse provinciale commissies 

door aan te sluiten op de provinciale vergoedingsregeling op grond van wet en besluit 

vergoedingen adviescolleges en commissies. Toevoeging op dit artikel is dan ook: “Aan 

de voorzitter van de provinciale commissie kan een afwijkende, eventueel vaste 

vergoeding worden toegekend”.  

Verder zien wij, om wederzijds duidelijk te hebben wat wordt verstaan onder 

bijgewoonde vergadering, graag dat nader wordt gespecificeerd in de verordening dat 

onder vergoeding per vergadering wordt verstaan: “de agendacommissie, CROSE, 

subcommissies, introductieprogramma (waaronder selectiegesprekken en 

kennismakingsgesprekken), themabijeenkomsten alsmede overleggen met 

(vertegenwoordiging van) Provinciale- of Gedeputeerde Staten”.  

Bij punt 2, art. 11 stelt de CROSE voor geen bedragen te noemen om te voorkomen dat 

dit achterhaald wordt door onderdeel a en b te laten vervallen. Mocht de provinciale 

regelgeving anders zijn dan het genoemde wetsartikel dan kan de toevoeging worden 

gemaakt dat de vigerende vergoeding van de provincie leidend is.  

• Art. 12: Voor wat betreft de kosten van de CROSE-website is een toevoeging op punt 1; 

Afgesproken is dat de kosten voor de website voor rekening komen van de provincie.  

 

Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben geïnformeerd en dat dit advies voor u 

reden is om de voorgestelde wijzigingen mee te nemen in het ontwerp van de 

wijzigingsverordening. Mochten er van uw kant nog vragen zijn over dit advies, dan 

vernemen wij dit graag. Wij zullen uw vragen dan graag beantwoorden.   

 

Met vriendelijke groet, 

Commissie Regionaal Overleg Seppe  

 

Mw. J.C. Willems-Kardol 

Voorzitter 
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