
 

 

 

 

CONCEPT-VERSLAG COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG 
LUCHTHAVEN MIDDEN-ZEELAND 

Datum: 5 november 2021, 10.00-11.30 uur 

Bijzonderheden: Hybride vergadering deels fysiek Provinciehuis Zeeland deels digitaal 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 E. Belderok vliegveld Midden-Zeeland 
de heer R. 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 R. Trompetter vereniging Zeeuwse Milieu Federatie 
de heer A. Witkam  wethouder gemeente Borsele 
de heer R. Helsloot omwonende gemeente Noord-Beveland 

Afwezige leden met kennisgeving: 
- 
 
Afwezige leden zonder kennisgeving: 
- 
 
Aanwezig als gast: 
mevrouw D. Da Cruz-Blaha Provincie Zeeland 
 
Aanwezig namens de pers: 
De heer M. Sep PZC 
 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet allen welkom bij deze vergadering, welke deze keer hybride plaatsvindt. Iedereen is aanwe-
zig, deels digitaal deels fysiek 
 
De voorzitter verzoekt de leden die in aanmerking komen voor een vergoeding hun declaraties over 2021 tijdig 
bij de secretaris aan te leveren. 
 
Actiepunt: De voorzitter stuurt het verslag van de bijeenkomst, via de secretaris naar de leden van de commis-
sie. 
 
2. Inspreekmogelijkheid 
 
De voorzitter geeft aan dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt tijdens deze vergadering. 
 
 
  



 

 

3.  Vaststellen verslag vergadering 18 juni 2021 
 
Het commissie gaat akkoord met het verslag en is bij deze vastgesteld.  
 
De actiepuntenlijst wordt doorgesproken. Actiepunt 1 is nog niet afgerond en de actie blijft derhalve staan. De overige ac-
tiepunten zijn afgerond en zullen uit de actiepuntenlijst verwijderd worden. 
 
Actiepunt: ·secretaris maakt verslag definitief. Input welke geleverd is via mail wordt hierin verwerkt. 

 
4. Vaststellen vergaderdata 2022 
 
Besloten wordt de in de agenda voorgestelde vergaderdata vast te stellen, zijnde: 
- vrijdag 11 maart (week eerder is voorjaarsvakantie) 
- vrijdag 17 juni (alleen bij voldoende agendapunten) 
- vrijdag 4 november (week eerder is herfstvakantie) 
Alle vergaderingen vinden, afhankelijk van de actuele situatie rondom covid, plaats in het provinciehuis en beginnen om 10.00 
uur. 
 
5. Begroting 2022 
De voorzitter vraagt of iemand nog opmerkingen heeft op de toegestuurde begroting voor 2022. De commissie gaat una-
niem akkoord met de begroting. 
 
Actiepunt: secretaris zendt begroting aan de provincie Zeeland 
 
6. Onderzoek procedure klachtenafhandeling 
 
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de commissie Vierhout. 
Dhr. Vierhout geeft aan dat het advies van de commissie Vierhout is aangeboden aan de gedeputeerde. Dit 
heeft plaatsgevonden op 30 september 2021. Hij doet kort verslag van deze gebeurtenis. 
 
Aan mevrouw Da Cruz-Blaha van de provincie Zeeland wordt gevraagd wat de vervolgstappen zijn of dat al 
meer bekend die over acties naar aanleiding van dit advies. Mevrouw Da Cruz-Blaha geeft aan dat Gedepu-
teerde staten het advies zal gaan bestuderen en dat ze ook in gesprek zijn met de RUD en dat men nu wacht 
op een terugkoppeling van de RUD. 
 
Afgesproken wordt dat dhr. Vierhout en mevrouw da Cruz-Blaha elkaar op de hoogte houden van over de plan-
ning / stad van zaken. Zij zullen hier op verzoek van de voorzitter ook de secretaris in betrekken. 
 
Actiepunt: dhr. .Vierhout en mevrouw Da Cruz-Blaha informeren elkaar over planning / voortgang en stand van 
zaken met betrekking tot. het advies van de commissie Vierhout en betrekken hierbij de secretaris. 
 
De voorzitter verzoekt dhr. Vierhout de secretaris op de hoogte te houden van de voortgang / stand van zaken. 
 
7. Voortgang/stand van zaken: 
- stand van zaken luchthavenbesluit Midden-Zeeland / ontwerpluchthaven-besluit  
- stand van zaken draaien van de baan (toelichting door de heer E. Belderok) 
 
Dhr. Belderok geeft aan dat gewacht wordt op de publicatie van het luchthavenbesluit. Deze is wel goedge-
keurd, maar moet dus nog officieel gepubliceerd worden. Ook met betrekking tot het draaien van de baan is het 
wachten op de publicatie. Verder is er niets mede te delen. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat zolang het aantal vluchten binnen de beperkingen van het huidige luchthaven be-
sluit (2014) valt de goedkeuring van het nieuwe luchthavenbesluit niet noodzakelijk is. 
  



 

 

8. Ingekomen en uitgaande brieven (bijgevoegd brieven en overzichten): 
8.a.  van RUD Zeeland; CRO klachtenoverzicht 1ste kwartaal 2021 
8.b.  van RUD Zeeland; CRO klachtenoverzicht 2de kwartaal 2021 
8.c.  van RUD Zeeland; CRO klachtenoverzicht 3e kwartaal 2021 
8.d.  ingekomen brief/ mail verzoek verduidelijking meetpunten landingsbaan  
8.e   ingekomen brief/mail SAR-vluchten  
 
Ad 8a t/m 8c 
Op basis van de ingekomen stukken 8a t/m 8c geeft dhr. Belderok van het vliegveld een nadere toelichting / 
verklaring. Op basis van de klachtenoverzichten kan geconcludeerd worden dat in het alle kwartalen slechts 
een klein gedeelte gerelateerd is aan het Vliegveld. Dat wil zeggen dat een groot deel van de gemelde klachten 
gaan over vliegtuigen welke afkomstig zijn van andere luchthavens. De bevoegdheid / oorzaak ligt in dat geval 
niet bij het vliegveld. De klachten op 1 t/m 3 september zijn hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan een op dat 
moment gehouden kampioenschap. 
 
Verder vindt dhr. Belderok het opvallen dat er ook klachten gemeld zijn van een zweefvliegtuig, terwijl deze op 
zich zelf geen geluid produceren. Daarnaast geeft hij aan dat gelet moet worden dat er geen dubbele klachten 
in de registratie moet optreden.  
 
Dhr. Vierhout begrijpt de standpunten van dhr. Belderok maar geeft aan dat lering getrokken moet worden uit de 
klachten. Hij geeft aan dat vooral stuntvliegen een punt van aandacht zou moeten zijn en dat hierover veel 
klachten zijn en dat er te veel vliegbewegingen plaatsvinden over het gebied (Oranjeplaat). Hierop volgt een 
korte discussie over wanneer een vliegtuig wel of niet te laag vliegt (o.a. door wel of niet kunnen lezen vliegtuig-
nummer). 
 
De voorzitter onderbreekt de discussie en geeft aan dat de verwachting is dat et het draaien van de baan er een 
oplossing komt voor de overlast vanuit de Oranjeplaat. Dit wordt erkend door zowel dhr. Belderok alsmede dhr. 
Vierhout. 
 
Vervolgens ontstaat opnieuw een discussie over te laag vliegende vliegtuigen en de routering. Hierbij wordt on-
der andere aangegeven dat laagvliegende vliegtuigen beangstigend zijn en dat er afspraken zijn over de vlieg-
route en slechts bij “veiligheidsissues” mag worden afgeweken.  
 
De voorzitter concludeert nogmaals dat de draaiing van de baan essentieel is in de vermindering van het aantal 
klachten. Maar dat het wachten is op het luchthavenbesluit. De voorzitter geeft tevens aan dat de commissie 
geen klachtencommissie is, maar een adviescommissie. 
 
Ad 8d 
 
De vraag over verduidelijking is voorgelegd aan de Provincie en RUD. Indien de tekst in de jaarrapportage(s) 
voor wat betreft het aantal meetpunten / toetspunten moet worden aangepast wordt dit zo nodig gedaan in het 
nieuwe jaarverslag 2021. 
 
Actiepunt: tekstpassage over meetpunten in jaarrapportage 2021 is aandachtspunt en wordt zo nodig (op basis 
van advies RUD en/of Provincie aangepast. 
 
Ad 8e 
 

Mevrouw Da Cruz-Blaha geeft namens de provincie Zeeland een reactie over de SAR Vluchten. Aangegeven 
wordt dat de Provincie Zeeland niet geïnformeerd is door Kustwacht / Defensie. De gedeputeerde heeft aange-
geven in gesprek te willen met de CRO om hier verder onderzoek naar te doen. De gedeputeerde wilt/gaat ook 
in overleg met het vliegveld en ook met vergunninghouder en omwonenden. Gedeputeerde wil graag uitgeno-
digd worden voor het bijwonen van een volgend overleg van de CRO. 
 
Hierna volgt een discussie tussen verschillende leden van de commissie over wat nu wel en niet al bekend is, 
vastgelegd is etc. met betrekking tot de SAR vluchten. Een punt van discussie is hoe we met elkaar omgaan 
binnen de commissie als het gaat over openheid en transparantie etc. 
 
De voorzitter onderbreekt de discussie en geeft aan dat we een adviesorgaan zijn richting de provincie. Van 
belang is dat met name de vragen uit de ingezonden brief worden voorgelegd aan de provincie en de vraag ook 
gesteld moet worden aan de provincie wat de provincie nu precies weet en vindt over de toekomstige plannen. 
De voorzitter stelt dan ook voor zeker in te gaan op het aanbod van gedeputeerde om een vergadering van de 
CRO bij te wonen om over dit specifiek punt te praten. 
 



 

 

Dhr. Belderok wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn om Bristow ook uit te nodigen om een en ander toe te 
lichten.  
Vervolgens gaat de discussie nog verder en wordt ook nog de vraag gesteld waarom helikopters niet in het 
Sloegebied kunnen opstijgen en landen. 
 
De voorzitter geeft aan de vragen feitelijk enkel bij de provincie weggelegd kunnen worden. Een probleem is de 
communicatie in dit geheel. De overheid wil en hoort transparant te zijn, maar er bestaat ook een stuk geheim-
houdingsplicht. Het voorstel is om zowel Bristow (indien mogelijk) en de gedeputeerde uit te nodigen voor een 
volgend overleg. Voorstel is om een brief aan de gedeputeerde sturen waarin aangegeven wordt dat er ondui-
delijkheden zijn rondom het verhaal van de SAR vluchten en we om die reden graag gebruik aken van het aan-
bod van de gedeputeerde. In de brief / notitie zal om duidelijkheid gevraagd worden en ook een signaal over het 
communicatieprobleem rondom dit dossier worden afgegeven.  
 
Door een aantal leden wordt voorgesteld dit in een eventueel tussenliggende vergadering te doen, omdat het 
anders al weer maart 2022 wordt. Deze optie wordt onderzocht op mogelijkheid. Uiteraard zijn we daarbij afhan-
kelijk van de beschikbaarheid van de gedeputeerde en eventueel Bristow. 
 
Actie: Secretaris stelt samen met de voorzitter brief en/of notitie aan gedeputeerde staten waar wordt ingegaan 
op de uitnodiging van de gedeputeerde en tevens de vragen worden voorgelegd. Daarna zal bekeken worden 
welke datum eerder dan maart 2022 schikt voor een vergadering. 
 
9. Mededelingen vliegveldbestuur 
 
Er zijn geen verdere mededelingen. 
 
10. Rondvraag  
 
Een vraag wordt gesteld over de vliegroute van de helikopters. Hierop wordt aangegeven dat er wordt gewerkt 
conform het huidige luchthavenbesluit en dat de daarin mogelijke procedures worden gevolgd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
  



 

 

 

AKTIELIJST BIJ HET VERSLAG VAN DE COMMISSIE 

REGIONAAL OVERLEG 5 NOVEMBER 2021 

Nummer Actie Vanuit 
verg. d.d. 

Actie door Afgewerkt 
d.d. 

1  Opvragen bereke-
ningsrapport toets-
punten en toesturen 
aan de leden 

05-03-2021 
Agendapunt 3 

Secretaris 23 maart 2021: 
Vraag uitgezet bij 
RUD 

2 Verslag 18 juni 2021 
definitief maken en 
publiceren 

05-11-2021 
Agendapunt 3 

Secretaris 10 november 2021 
definitief gemaakt en 
gepubliceerd 

3 Begroting 2022 defi-
nitief maken en op-
sturen naar GS pro-
vincie 

05-11-2021 
Agendapunt 5 

Secretaris 10 november 2021 
definitief gemaakt en 
opgestuurd naar pro-
vincie 

4 Opzetten overleg-
structuur voortgang / 
svz advies commis-
sie Vierhout en hou-
den secretaris op de 
hoogte 

05-11-2021 
Agendapunt 6 

Dhr. P Vierhout 
Mevr. Da Cruz-Blaha 
Secretaris 

 

5 Onderzoek tekstge-
deelte toetspunten / 
meetpunten jaarver-
slag 2021 

05-11-2021 
Agendapunt 8d 

Secretaris 19 oktober 2021 
Vraag uitgezet bij 
Provincie en RUD-
Zeeland 

6 Opstellen brief / noti-
tie aan gedeputeerde 
voor bijwonen verga-
dering CRO 

05-11-2021 
Agendapunt 8e 

Secretaris / Voorzit-
ter 

30 november 2021 
Uitnodiging en brief 
verstuurd 

7 Bristow vragen aan te 
schuiven bij volgend 
overleg CRO / onder-
zoeken mogelijkheid 
aanwezigheid 

05-11-2021 
Agendapunt 8e 

Dhr. E. Belderok  

8 vervroegde vergade-
ring plannen i.v.m. 
SAR vluchten situatie 
/ afhankelijk van te-
rugkoppeling gede-
puteerde 

05-11-2021 
Agendapunt 8e 

Secretaris 10 februari 2022 
Vergadering definitief 
vervroegd naar 25 fe-
bruari, Gedeputeerde 
zal aanwezig zijn 
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