
DEFINITIEF VERSLAG COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG 
LUCHTHAVEN MIDDEN-ZEELAND 

Datum: 18 juni 2021, 13.30-14.30 uur 

Bijzonderheden: overleg CRO via MSTeams 

Aanwezige leden/voorzitter/secretaris: 
de heer J. Suurmond voorzitter 
de heer C. Simons wethouder gemeente Middelburg 
de heer P. Vierhout omwonende gemeente Middelburg 
de heer H. Hilhorst omwonende gemeente Middelburg 
de heer R. de Regt gemeente Goes 
de heer C. Pille wethouder gemeente Goes 
de heer A. Witkam  wethouder gemeente Borsele 
de heer E. Belderok vliegveld Midden-Zeeland 
de heer W. den Baars gebruiker vliegveld Midden-Zeeland  
de heer A. van der Maas wethouder gemeente Noord-Beveland 
de heer J. Rockx regionale uitvoeringsdienst Zeeland (secretaris) 
de heer H. Bouma omwonende gemeente Goes 
de heer J. Naudts vereniging Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) 
de heer R. Helsloot  omwonende gemeente Noord-Beveland 
 
Afwezig met afmelding: 
de heer A. Witkam  wethouder gemeente Borsele 
de heer W. den Baars gebruiker vliegveld Midden-Zeeland 
 
Aanwezig namens de pers: 
De heer M. Sep  PZC 
 
Aanwezig als inspreker / gast: 
mevrouw D. Da Cruz-Blaha  Provincie Zeeland 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet allen welkom De voorzitter stuurt het verslag van de bijeenkomst, via de secretaris naar 
de leden van de commissie.  

 
2. Inspreekmogelijkheid 
 

De voorzitter geeft aan dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt tijdens deze vergadering  
 

3. Vaststellen verslag van de vergadering van 5 maart 2021 
 

Dhr. Hilhorst vraagt naar aanleiding van het verslag wat de status is van de actie-vervolglijst van 30 oktober en 
het definitieve jaarverslag. Hij geeft hierbij aan dat beide stukken nog niet op de website van de CRO terug te 
vinden zijn. De secretaris geeft aan dat het verslag van 30 oktober definitief is gemaakt en het jaarverslag aan 
de provincie is verstuurd. 
 
De commissie gaat verder akkoord met het verslag en wordt vastgesteld. 
 
Actiepunt: De secretaris checkt de status van de stukken op de website en draagt zorg dat alle relevante stuk-
ken op de website gepubliceerd worden en stuurt zo nodig stukken nog aan individuele leden. 

 
Indien gewenst kunnen stukken nog aan de leden worden verstuurd. Het jaarverslag en verslag van de verga-
dering van 30 oktober zijn echter reeds eerder verzonden. 



Tijdens dit agendapunt geeft mevrouw Da Cruz-Blaha van de Provincie Zeeland nog aan dat er op basis van 
het jaarverslag nog vragen zijn gekomen van de SP. Deze zijn inmiddels door de provincie beantwoord. Be-
langrijkste vraag was de stand van zaken rondom het convenant wat is besproken in één van de vergaderingen 
van 2020 (23 september). De voorzitter geeft aan at de Kerngroep hierover gesproken heeft eerder 
(2019/2020), maar dat de stand van zaken daaromtrent niet duidelijk is. Mevrouw Da Cruz-Blaha zal nagaan 
hoe het een en ander nu precies zit. 
 
De voorzitter vraagt de stukken / vragen van de SP en de antwoorden daarop door te sturen naar de secretaris 
waarna hij deze kan doorsturen 
 
Actiepunt: verspreiden vragen SP en antwoorden naar de leden door de secretaris. 
 
Hierna wordt overgegaan op de actiepuntenlijst (uit het verslag van 5 maart 2021). In samenspraak met de 
leden wordt besloten actiepunt 5, 9 en 13 te handhaven. 

 
4. Onderzoek procedure klachtenafhandeling / voortgang advies commissie Vierhout 
 

Hierbij geeft de voorzitter het woord aan de voorzitter van de commissie Vierhout. Dee voorzitter stelt voor het 
voorstel te knippen in het gedeelte algemeen en de specifieke situatie Oranjeplaat. 

 
Dhr. Vierhout geeft aan dat de uitgangspunten duidelijk zijn, maar dat de opbouw vraagt om toelichting. Het 
voorstel is dit per paragraaf te doen: 
 
Paragraaf: 
1.1 Probleemstelling: Is duidelijk en akkoord 
1.2 Vereiste voor effectieve Klachtenafhandeling: geen opmerkingen 
1.3 Obstakels voor een effectieve klachtenafhandeling: geen opmerkingen 
1.4 Structuur voor Procedure Klachtenafhandeling Vliegverkeer: Hierbij wordt opgemerkt dat het een oplos-

sing moet zijn en daar specifiek aan gewerkt moet worden. Het idee is het voorstel voor te leggen aan GS.  
1.5 Aanbevelingen voor Klachtenafhandeling Hinder Vliegverkeer Zeeland: Belangrijk vraagstuk is wat de 

RUD kan betekenen in dit geheel. Die vraag en mogelijkheden zullen ook met de provincie besproken 
moete worden.   

1.6 Toelichting: Dit is in feite de oplossing De voorzitter stelt voor dat als iedereen akkoord is het voorstel voor 
te leggen bij GS (provincie). 

 
Eerst wordt nog het tweede deel besproken. 

 
Dit deel is specifiek bedoeld voor de directe omgeving van het Vliegveld. Dhr. Vierhout licht dit kort toe. 
 
De voorzitter vraagt dat het eerste deel feitelijk een glashelder voorstel is aan de provincie, maar vraagt zich af 
wat het specifieke doel is van het tweede gedeelte (problematiek omgeving Oranjeplaat) 
 
Dhr. Vierhout geeft aan dat deel 2  tijdelijk zou moeten gaan gelden totdat er een structurele oplossing is ( eer-
ste deel). 
 
De provincie vraagt / verzoekt om een bij het indienen van klachten een betere omschrijving van de klachten 
op te nemen in een bepaald format. De vraag is, of het de bedoeling is dat dit kan. Dhr. Vierhout geeft aan dat 
dit onderdeel uitmaakt van het te ontwikkelen communicatieplan. 
 
De ZMF geeft aan geen voorstander te zijn van een tussenoplossing in het advies/rapport. De voorkeur ligt 
voor een loket dat bij de RUD moet liggen. Voorgesteld wordt het onderdeel Oranjeplaat wel als pilot te gebrui-
ken. In ieder geval moet het rapport gesplitst worden en vind de afgevaardigde van de ZMF dat onderdeel 2 
(Oranjeplaat) geen onderdeel moet uitmaken van het advies aan de provincie. De focus zou nu te veel liggen 
op de specifieke problemen voor de Oranjeplaat en niet op de oplossing van de klachtenafhandeling. 
 
Dhr. Vierhout geeft aan dat het situatie Oranjeplaat als pilot gezien kan worden. 
 
Dhr. Vierhout vraagt hierna de voorzitter een stemronde te houden of de twee opties (splitsen advies of bij el-
kaar houden). 
 
Hierna geven diverse leden (onderbouwd) hun mening en visie en wordt nog niet direct een oplossing gevon-
den. Hierbij wordt onder andere gesproken over dat het tweede deel als tijdelijke oplossing gezien moet wor-
den. Er wordt voorgesteld 2 adviezen te verstrekken aan de provincie en een pilot op te starten voor de directe 
omgeving. Ook wordt voorgesteld dat de RUD de front- en backoffice moet verzorgen. Voorgesteld wordt ook 
te starten met deel twee en evaluatiemomenten in te bouwen over hoe het loopt en waar er iets gedaan kan 
worden of bijgesteld zou moeten worden. 



De voorzitter stelt voor de discussie te stoppen en vervolgstappen af te spreken. 
 
De volgende zaken worden voorgesteld: 
 
- CRO onderschrijft voorstel met pilot Oranjeplaat en vervolgens uitbreiden naar heel Zeeland. 
- insteken op evaluatiemomenten en ook opnemen in de rapportage. 
- Advies afronden naar aanleiding van de benodigde aanpassingen naar aanleiding van de discussie. 
- Voorleggen advies aan de provincie door de CRO. 
 

 Actiepunt: De Commissie Vierhout past het advies aan en zal via de voorzitter en vervolgens secretaris het 
nieuwe advies doorsturen en vragen om met het voorstel in te stemmen. Hierna dient een afspraak gemaakt te 
worden met de provincie en een aantal personen uit de commissie (voorstel is de voorzitter van de commissie 
Vierhout, de voorzitter van de CRO en de secretaris) 

  
5 Voortgang/stand van zaken: 
a. stand van zaken luchthavenbesluit Midden-Zeeland / concept ontwerpluchthaven-besluit  
b. stand van zaken draaien van de baan 
 

De voorzitter geeft dhr. Belderok van vliegveld Midden-Zeeland het woord om de stand van zaken aan te ge-
ven met betrekking tot deze punten. 

 
Er is over beide niet veel te melden. Er zijn geen veranderingen. Het Luchthavenbesluit lijkt eerdaags van 
kracht te worden, Met betrekking tot het draaien van de baan wordt opgemerkt dat die de deur uit kan als het 
Luchthavenbesluit van kracht is. 
 
De ZMF vraagt naar de stand van zaken rondom extra helikoptervluchten (SAR vluchten van defensie). ZMF 
heeft vernomen dat er sprake zou zijn van 800 extra helikoptervluchten. Gevraagd wordt of er meer info is en 
wat de gevolgen zijn. Het vliegveld geeft aan dat de ZMF hierover verkeerd geïnformeerd lijkt te zijn en de in-
formatie niet juist is. Ook de provincie Zeeland geeft aan dat hierover verder niets bekend is bij hun. 

 

6. Ingekomen en uitgaande brieven: 
 

Er zijn geen brieven ingekomen / uitgegaan. 
 

7. Mededelingen vliegveldbestuur 
 

Het vliegveld heeft geen mededelingen verder. 
 
8. Rondvraag 
 

 De Provincie Zeeland geeft aan dat er voor 8 juli 2021 een uitnodiging is voor provincies over welke pro-
blemen spelen in het “lagere” luchtruim. Hierbij kunnen ook knelpunten vanuit Zeeland worden aangedra-
gen. 

 
Het voorstel is on de knelpunten in de handhaving van vliegtuigen in de lucht aan te dragen. Indien er nog 
zaken zijn kunnen deze via de secretaris gemeld worden. 

 

Actiepunt: De secretaris zal bij het vesturen van het conceptverslag, wijzen op de vraag om eventuele knel-
punten voor het overleg van 8 juni 2021 aan te dragen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 



AKTIELIJST BIJ HET VERSLAG VAN DE COMMISSIE 

REGIONAAL OVERLEG 18 juni 2021 

Nummer Actie Vanuit 
d.d. 

verg. Actie 
door 

Afgewerkt / resultaat 

1 (was 5) Opvragen bereke-
ningsrapport toets-

05-03-2021 
Agendapunt 3 

Secretaris 23 maart 2021: 
Vraag uitgezet bij RUD 

punten en toesturen 
aan de leden 

2 (was 9) Opstellen officiële 
melding leden 

af- 05-03-2021 
Agendapunt 5 

Gemeente Goes Afgerond 

3(was 13) Navragen stand van 
zaken overzicht ge-
luidklachten Oranje-
plaat 

05-03-2021 
Agendapunt 9 

Secretaris 23 maart 2021: 
Vraag weggelegd bij de RUD 

4 Check status van di-
verse verslagen en 
documenten 

18-06-2021 
Agendapunt 3 

Secretaris 1 juli 2021 
Stukken allemaal digitaal te 
raadplegen via website CRO 
Actie = afgehandeld 

5 Versturen vragen SP 
naar aanleiding van 
Jaarverslag 2020 in-
clusief antwoorden 
provincie aan leden 

18-06-2021 
Agendapunt 3 

Secretaris Doorgestuurd aan leden van 
email op 21 juni 2021 
Actie = afgehandeld. 

6 Aanpassen voorstel 
verbetering klachten-
afhandeling  

18-06-2021 
Agendapunt 4 

Commissie Vier-
hout 

Aangepast rapport ontvangen 
door secretaris op 2 juli 2021 
Actie = afgehandeld 

7 Doorsturen advies-
commissie Vierhout 
aan leden ter goed-
keuring 

18-06-2021 
Agendapunt 4 

Secretaris Rondgestuurd op 6-7. Daarop 
geen afkeuring binnengekomen. 
 
Actie = afgehandeld 

8 Afspraak maken met 
provincie om advies 
commissie Vierhout in 
te dienen 

18-06-2021 
Agendapunt 4 

Voorzitter CRO / 
Voorzitter com-
missie Vierhout 

Afspraak is gemaakt (30-08-
2021) en advies is inmiddels 
aangeboden aan Gedeputeerde 
op 30 september 2021  
Actie = afgehandeld 

9 Inventariseren knel-
punten voor overleg 
provincies 8 juli 2021 

18-06-2021 
Agendapunt 8 

Secretaris Door secretaris middels mail ge-
inventariseerd (6-7) .  
Actie = afgehandeld 
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