
Afdeling: Vergunningverlening

Bijlagen: 6

Behandeld door: B. Maring

Doorkiesnummer: 06-51200854

Onderwerp: Agenda vergadering commissie

Terneuzen, 16 februari 2017

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter de heer J. Suurmond uit voor de vergadering van de commissie op vrijdag
24 februari 2017 om 10.00 uur in het provinciehuis van de provincie Zeeland gelegen aan het Abdij 6 te Middelburg
vergaderkamer Goes.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2 Verslag van de vergadering van 4 november 2016 (bijgevoegd)

3. Kostenverantwoording 2016 (bijgevoegd). Voorgesteld wordt de kostenverantwoording goed te keuren

4. Jaarverslag van de commissie over 2016 (het concept-jaarverslag treft u bijgevoegd aan). Voorgesteld wordt
het jaarverslag goed te keuren

5. (Her)benoeming leden van de commissie.

6. Ingekomen en uitgaande brieven:
a. aan provincie Zeeland; d.d. 7 november 2016; begroting 2017
b. van provincie Zeeland; d.d. 18 januari 2017; herbenoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg luchtha-

ven Midden-Zeeland
c. van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland; d.d. 15 februari 2017; informatie klachten en afhandeling 2016

luchthaven Midden-Zeeland

7. Mededelingen vliegveldbestuur

8. Rondvraag

Hoogachtend,

B. Maring, Secretaris

Aan leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven
Midden-Zeeland
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CONCEPT-VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN
MIDDEN-ZEELAND (CRO) 4 NOVEMBER 2016

Aanwezig:

de heer J. Suurmond voorzitter
de heer E. Belderok vliegveld Midden-Zeeland
de heer N. Helsloot omwonende gemeente Noord-Beveland
de heer C. Simons wethouder gemeente Middelburg
de heer H. Bouma omwonende gemeente Goes
de heer W. den Baars gebruiker vliegveld Midden-Zeeland
mevr. I. Bouwmeester-Remijnse omwonenden gemeente Middelburg
de heer J. van Seters namens Zeeuwse Milieufederatie
de heer A. van der Maas wethouder gemeente Noord-Beveland
de heer B. Maring regionale uitvoeringsdienst Zeeland (secretaris)

Aanwezig maar geen lid van de commissie:
De heer A. van der Reest wethouder gemeente Goes

Aanwezig en plaatsvervangend lid van de commissie:
De heer R. Gomersbach vliegveld Midden-Zeeland

Afwezig:
Geen

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet de heer Seters als vertegenwoordiger van de Zeeuwse Milieufederatie van harte
welkom.
De gemeente Goes wordt vandaag vertegenwoordigd door wethouder Van der Reest. De heer Van der
Reest is geen lid van de commissie en ook geen plaatsvervangend lid. De voorzitter vraagt de com-
missie of de heer Van der Reest deel mag nemen aan de discussie. De commissie stemt hiermee in.
De heer Van der Reest heeft geen stemrecht.
De voorzitter wijst op het tijdig invullen en toezenden van een declaratieformulier (voorzitter en omwo-
nenden vertegenwoordiging). Het declaratieformulier wordt door de secretaris per mail aan de betrok-
ken leden gezonden.

2 Verslag van de vergadering van 4 maart 2016

Inhoudelijk
Pagina 1: Mevrouw Bouwmeester-Remijnse wordt in de tweede alinea onder punt 1 als Remeijnse
geschreven dat is niet correct. Wordt aangepast.

Naar aanleiding van
Geen.

Actielijst
De eerste twee actiepunten blijven op de lijst staan omdat dit punten betreft met een lange looptijd.
Alle andere actiepunten zullen van de lijst worden verwijderd.

3. Vaststellen vergaderdata voor 2017

De voorzitter stelt drie data voor en geeft daarbij aan dat, net als voorgaande jaren, het doorgaan van
de in juni geplande vergadering afhankelijk is van de in de commissie te bespreken onderwerpen. De
heer Bouma stelt, in verband met de schoolvakanties, voor de vergadering van 3 maart te verplaatsen
naar 24 februari.
De commissie stemt hiermee in en stelt voor 2017 de volgende data vast: vrijdag 24 februari, vrijdag
16 juni en vrijdag 3 november steeds om 10.00 uur in het provinciehuis van de provincie Zeeland aan
het Abdij 6 in Middelburg.

4. Begroting 2017
De commissie gaat unaniem akkoord met de opgestelde begroting.
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5. Herbenoeming voorzitter
De commissie stemt unaniem in met het herbenoemen van de voorzitter. Het voorstel voor herbenoe-
ming zal dinsdag 8 november 2016 worden behandeld in de vergadering van gedeputeerde staten en
in de decembervergadering van provinciale staten.

6. Helikopters op vliegveld Midden-Zeeland
De voorzitter geeft aan dat dit punt een informatief karakter heeft. Er wordt geen advies van de com-
missie gevraagd dat komt eventueel nog in een later stadium.
De heer Van der Maas is van mening dat de commissie informeel wel om een mening over dit onder-
werp wordt gevraagd.
De voorzitter geeft aan dat dit correct is en dat er dus geen formeel standpunt van de commissie wordt
gevraagd.
Mevrouw Bouwmeester-Remijnse vindt dat er wel een hele korte voorbereidingstermijn is waardoor zij
haar achterban niet heeft kunnen raadplegen.
De voorzitter geeft aan dat een dergelijke raadpleging in dit stadium van het proces ook nog niet nodig
is het is juist de bedoeling van het vliegveldbestuur om de commissie tijdig te informeren zodat de
commissie er al rustig over na kan denken en deze informatie indien nodig met haar achterban kan
bespreken.

De heer Belderok geeft aan dat er op zee vier windmolen parken worden gebouwd die over ca. 5 jaar
gereed zijn. Voor het onderhoud van deze parken worden helikopters ingezet en aan het vliegveldbe-
stuur is gevraagd of zij deze helikopterbewegingen kunnen faciliteren. De helikopters worden gebruikt
om onderhoudspersoneel van en naar schepen die voor de kust liggen te vervoeren. Hij geeft aan dat
de 800 helikopterbewegingen die nu in het luchthavenbesluit zijn opgenomen niet voldoende voor het
faciliteren van de helikopterbewegingen nodig voor het onderhoud van de windmolens. Het vliegveld-
bestuur heeft daarom aan het adviesbureau Adecs gevraagd een studie te doen met 2000 (ca. 4 per
dag) en 4000 helikopterbewegingen (ca 8 per dag). De 2000 helikopterbewegingen passen nog binnen
(geluids)ruimte die het provinciaal beleid aangeeft. De 4000 bewegingen passen niet binnen het huidi-
ge provinciale beleid.
Er komt geen verruiming van vliegtijden die blijven binnen de nu ook geldende daglichtperiode (VFR
Visual Flight Rules of Zichtvliegvoorschriften) wel wordt er gekeken naar het instellen van een aparte
uitvliegroute voor de helikopters voor het onderhoud van de windmolens. Het is allemaal nog niet con-
creet maar hij merkt op dat deze ontwikkeling wel belangrijk is voor werkgelegenheid en economie van
Zeeland en vraagt hoe de commissie tegenover deze ontwikkeling staat.
De heer Bouma vraagt of het alleen gaat om onderhoud en niet om de bouw van de windmolens.
De heer Belderok geeft aan dat het alleen om het onderhoud gaat. Voor dit onderhoud wordt volgens
de huidige plannen een groot hotelschip voor de kust afgemeerd en het onderhoudspersoneel moet
daar naartoe worden gebracht. Er zijn verschillende argumenten waarom niet met boten heen en weer
wordt gevaren maar om daarvoor helikopters in te zetten.
De heer Simons is positief over het voegtijdig informeren van de commissie hoewel er nog geen con-
creet voorstel ligt. Hij geeft aan dat er nu maximaal 46.000 vliegtuigbewegingen in het luchthavenbe-
sluit zijn opgenomen. Als er meer helikopterbewegingen komen betekent dat dan dat er minder bewe-
gingen kunnen worden gemaakt met vaste vleugelvliegtuigen?
De heer Belderok bevestigd dat.
De heer Gomersbach vult aan dat er binnen de geluidsruimte die er nu binnen het beperkingengebied
nog is ca. 1600 vliegbewegingen met helikopters kan worden gemaakt. De door Adecs uitgevoerde
studies zijn bedoeld om het effect van de verschillende scenario’s inzichtelijk te maken.
De heer Van der Maas vraag waar de aantallen van 2000/4000 op gebaseerd zijn waarom geen 6000
of meer? En gaat het om een permanent of tijdelijke verhoging van het aantal helikopterbewegingen?
De heer Belderok legt uit dat het vliegveldbestuur haar licht heeft opgestoken in Den Helder en de
Eemshaven. Op basis van de daar verzamelde informatie is men uitgekomen op 2000 en 4000 bewe-
gingen. Dat zijn nog schattingen. De studies met deze aantallen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de
effecten van dergelijke aantallen op de omgeving.
De heer Gomersbach geeft aan dat het gaat om permanente vliegbewegingen zolang het onderhoud
duurt dus tot de windmolenparken zijn afgeschreven.
De heer Bouma vraag wat het alternatief is. Deze activiteiten zijn ook belangrijk voor de werkgelegen-
heid.
De heer Belderok noemt als alternatief Oostende of Rotterdam het is ook een beetje een tweestrijd
tussen haven en luchtvaart.
De heer Bouma vraagt of het mogelijk is om de helikopters dwingend voor te schrijven om direct naar
het zuiden te vliegen.
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De heer Belderok geeft aan de dit mogelijk is en ook de voorkeur verdient zodat de helikopters zo snel
mogelijk in de richting van de snelweg A58 vliegen.
Mevrouw Bouwmeester-Remijnse merkt op dat ze het op Oranjeplaat direct horen als er een helikopter
in de lucht is dat is veel beter hoorbaar dan een vaste vleugel vliegtuig. Ze heeft nog even overlegd
met de heer Boone (haar plaatsvervanger in de commissie) en ze gunnen het vliegveld haar uitbrei-
ding maar deze aantallen vinden ze buiten alle proporties. Volgens het luchthavenbesluit mogen er nu
maximaal 800 vliegbewegingen met helikopters worden uitgevoerd en de nu gevraagde 2000 vliegbe-
wegingen is 2,5 keer zoveel.
De heer Belderok geeft aan dat de beschikbare geluidsruimte bekend is en dat het niet uitmaakt of die
geluidsruimte wordt opgevuld door vaste vleugelvliegtuigen of door helikopters. Hij legt uit dat het
vliegveld voor die 2000 helikopters ca. 26.000 vliegbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen inlevert.
Helikopters maken meer geluid maken dan vaste vleugelvliegtuigen daarom kunnen er binnen de be-
schikbare geluidsruimte ook veel minder bewegingen mee worden gemaakt.
De heer Van der Maas vindt de toename niet buiten proporties en kan zich wel vinden in 2000 vlieg-
bewegingen met helikopers.
De heer Den Baars geeft aan dat er met professionele piloten word gewerkt daardoor kan de overlast
worden beperkt omdat zij goed en nauwkeurig langs de afgesproken vliegroutes vliegen.
De heer Van der Reest vraagt of het luchthavenbesluit hierop nog moet worden aangepast.
De secretaris geeft aan dat het luchthavenbesluit inderdaad moet worden aangepast en de bij deze
aanpassing horende procedure volgt met inspraak en beroepsmogelijkheid.
De heer Simons vraagt of door het toestaan van deze helikopterbewegingen het voortbestaan en de
groei van het vliegveld met betrekking tot vaste vleugeltoestellen niet in gevaar komt.
De heer Belderok verwacht geen groei van het aantal vast vleugeltoestellen omdat de luchtvaart en de
groei daarvan onder druk staat.
De heer Van Seters vraagt welke maatregelen er genomen kunnen worden om het geluid van helikop-
ters naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Hij denkt daarbij aan de keus voor het type heli-
kopter dat wordt ingezet.
De heer Belderok geeft aan dat daar nog geen onderzoek naar is gedaan.
De heer Van der Reest vraagt of, als een dergelijk onderzoek tot gevolg heeft dat je buiten de be-
schikbare geluidruimte komt, dan het aantal vliegbewegingen wordt verminderd of dat dan de beschik-
bare geluidsruimte moet worden aangepast.
De heer Belderok legt uit dat het eigenlijk niet over aantallen moet gaan maar over beschikbare ge-
luidsruimte en dat het type helikopter daarbij natuurlijk een belangrijke rol in speelt.
De heer Simons vraagt of er ook overleg plaatsvindt met defensie i.v.m. de marinierskazerne.
De heer Belderok geeft aan dat geen overleg plaatsvindt met Defensie over het gebruik van het vlieg-
veld voor de marinierskazerne. Hij verwacht in dat kader ook geen verdere acties. Wel vindt er wel af
en toe overleg plaats in het kader van een oefening.
De secretaris geeft aan dat de marinierskazerne eigen heliplatform krijgt.
De heer Van Seters vraagt hoe het zit met de Externe Veiligheidscontouren (hierna EV contouren)
De heer Gomersbach legt uit dat als de samenstelling van het vliegverkeer op Midden-Zeeland veran-
dert ook de ligging van de EV contouren verandert. Als er voor wordt gekozen om de helikopters aan
de zuidzijde te laten vliegen dan moet ook daar de EV contour worden aangepast.
Mevrouw Bouwmeester-Remijnse onderschrijft de aandacht voor EV dit is nog maar het begin er zul-
len nog meer windparken komen of ander ontwikkelingen. Zij is van mening dat hier wel een eerste
aanzet wordt gegeven voor meer vervoer door de lucht.
De heer Bouma merkt daarover op dat er over honderd jaar elektrisch gevlogen wordt.
De heer Belderok geeft aan dat dit nu niet aan de orde is en dat, omdat het hotelschip voor de kust van
Zeeland ligt, er wordt gezocht naar een locatie voor het faciliteren van helikopters zo dicht mogelijk bij
dit schip.
Mevrouw Bouwmeester-Remijnse vraagt waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de ruimte die er
is op het industrieterrein Vlissingen-Oost.
De heer Simons legt uit dat er dan fors moet worden geïnvesteerd omdat de faciliteiten daar nog ont-
breken hij benadrukt dat het gaat om faciliteren van onderhoud. Hij geeft een pluim aan het vliegveld-
bestuur dat zij dit al in een zo vroeg stadium bij de commissie aan de orde stellen.

De heer Gomersbach legt uit dat de vraag over het faciliteren van deze helikopters via Zeeland Se-
aports bij het vliegveldbestuur is beland omdat Zeeland Seaports op dat gebied geen kennis heeft
maar wel aandeelhouder van Midden-Zeeland is. Hij geeft aan dat als er naar aanleiding van deze
toelichting nog vragen zijn er altijd contact kan worden opgenomen met het vliegveldbestuur.
De voorzitter geeft aan het een prima en transparante toelichting te vinden en spreekt zijn waardering
uit voor het vroegtijdig informeren van de commissie.
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De heer Bouma vraagt hoe het verder gaat met de communicatie omdat ook de pers op de publieke
tribune aanwezig is.
De heer Belderok geeft aan dat alles wat gezegd is in de openbaarheid mag maar benadrukt dat op dit
moment nog niets van de geschetste ontwikkelingen zeker is. Het kan ook zijn dat alles nog wordt
afgeblazen. Dat zou erg jammer zijn want het project geeft een enorme spin-off aan hoogwaardig
werkgelegenheid.
Mevrouw Bouwmeester-Remijnse vindt het belangrijk om dit aan de bewoners die zij vertegenwoordigd
mee te delen. Eind november is er een avond van het wijkondersteuningspunt en zij vraagt of het
vliegveldbestuur daar ook een toelichting wil geven
De heer Gomersbach is daar in principe wel toe bereid maar het is waarschijnlijk nog iets te vroeg
omdat er nog veel onduidelijkheid is.
De heer Simons is van mening dat het wel handig zou zijn als er een vertegenwoordiger van het vlieg-
veldbestuur bij de wijktafel aanwezig is voor het beantwoorden van vragen over dit onderwerp.
De heer Gomersbach zegt de aanwezigheid van het vliegveldbestuur bij de wijktafel toe.

7. Ingekomen en uitgaande brieven

Geen opmerkingen.

8. Mededelingen vliegveldbestuur
De heer Belderok geeft aan dat het een roerige zomer was met veel slecht weer. Het aantal vliegbe-
wegingen blijft, vooral door een slecht voorjaar, sterk achter ten opzichte van andere jaren. Wel zijn er
meer overland bewegingen voornamelijk uit België. Het restaurant is een gouden greep geweest niet
alleen voor de piloten maar er is ook veel bezoek van buitenaf (passanten) waardoor de omzet ver-
drievoudigd is.

Op het middenterrein begint het museum direct naast het restaurant steeds meer vorm te krijgen.
Naast het museum komt een hangaar.

Defensie is zeer geïnteresseerd in de wijze waarop Midden-Zeeland de verharding van de baan wil
realiseren. Het vliegveldbestuur heeft samen met het bedrijf Traas en Ovaa in Heinkenszand een con-
cept ontwikkeld waarbij vezels van versleten kunstgras in de grond worden verwerkt. De grond wordt
daardoor zo versterkt dat er geen verharding in de vorm van asfalt of beton meer nodig is. Bij wijze van
proef is samen met Defensie een stuk parkeerterrein aangelegd. Als de proef slaagt, wil het vliegveld-
bestuur deze vorm van “verharding” voor de start-/landingsbaan toepassen. In maart 2017 is een oe-
fening met de genie van Defensie gepland en dan zou ook de baanverharding aangebracht kunnen
worden.
De heer Simons vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het wijzigingen van het zweefvlieg-
veld.
De heer Den Baars geeft aan dat deze wijziging niet doorgaat om dat het aankopen van de benodigde
gronden te duur is.

7. Rondvraag
De heer Simons geeft aan dat bij het vliegen met helikopters aan de zuidkant van het vliegveld ook de
gemeente Borsele in beeld komt maar zij zijn geen lid van deze commissie.
De secretaris geeft aan dat de gemeente Borsele wel de agendastukken van de commissie ontvangt
omdat zij agenda lid zijn.
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AKTIELIJST BEHORENDE BIJ HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE
REGIONAAL OVERLEG 4 MAART 2016

Nr. Actie Vanuit verg. d.d. Actie door Afgewerkt d.d.
1 Commissie op de

hoogte houden van de
voortgang herinrichting
"middengebied"

13-02-2009
agendapunt 8

de heer Belderok

2 De commissie op de
hoogte van houden
van ontwikkelingen
rond het verharden
van de baan.

06-11-2015
agendapunt 9

de heer Belderok

3 Toezenden begroting
aan de provincie

4-11-2016
agendapunt 4

secretaris 7 november 2017

4 Doorgeven instem-
ming van commissie
met herbenoeming
voorzitter aan provin-
cie

4-11-2016
agendapunt 5

secretaris 4 november 2017



Kostenverantwoording begroting 2016

Bijgaand treft u aan een overzicht van de uitgaven ten laste van de begroting 2016 met betrekking tot de beste-
dingen ten behoeve van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland. Op grond van de door
de commissie ingediende begroting voor 2016 is door de provincie naast de personele kosten van de secreta-
ris € 4.300,- beschikbaar gesteld voor overige kosten van de commissie.

De personele kosten zijn niet apart in de begroting opgenomen omdat de provincie Zeeland dit ziet als kosten
die reeds in de personele begroting zitten. Deze kosten hoeven daarom in financiele zin niet apart te worden
verantwoord.

Uit de verantwoording blijkt dat door de commissie in 2016 minder is uitgegeven dan begroot. In totaal is
€ 3.423,78 minder uitgegeven dan was begroot. Uit de verantwoording over 2016 blijkt dat dit verschil wordt
veroorzaakt door het geheel ontbreken van kosten voor communicatie, onderzoek en educatie omdat deze pos-
ten door de commissie niet zijn gebruikt. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor presentiegelden en
reiskostenvergoedingen aangezien er in 2016 twee keer in plaats van drie keer is vergaderd. Na goedkeuring
door de commissie zal de kostenverantwoording worden toegezonden aan de provincie.

Voorstel:

De kostenverantwoording 2016 goedkeuren en voorzien van bovenstaande toelichting aan de provincie zenden
met het verzoek de definitieve bijdrage over 2016 vast te stellen op in de kostenverantwoording aangegeven
bedrag van € 876,22 (exclusief personeelskosten).



Kostenverantwoording begroting 2016
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

Toelichting op kostenoverzicht

1. Presentiegelden

Presentiegelden (onkostenvergoeding) bewonersvertegenwoordiging en voorzitter totaal € 876,22

2. Communicatiekosten

Er zijn over 2016 geen kosten gemaakt.

3. Diversen

Er zijn over 2016 geen kosten gemaakt.

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland
KOSTENVERANTWOORDING BEGROTING 2016

Begroting 2016 Realisatie 2016 Over/Tekort

1. Presentiegelden en reiskostenvergoeding €  2.000,- € 876,22 € 1.123,78

2. Communicatie, onderzoek, educatie, e.d. €  2.300,- €        0,00 €     2.300,00

Totaal posten 1 en 2 €  4.300,- € 876,22 €     3.423,78



Jaarverslag 2016

Secretariaat Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Midden-Zeeland

Postbus 35
4530 AA Terneuzen

Telefoon: 0115-745123
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Bijlage 1: Samenstelling van de commissie per 1 januari 2016 en 31 december 2016
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1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland. Deze com-
missie is door provinciale staten in haar vergadering van 21 december 2012 ingesteld en is de opvolger van de com-
missie 28. Met het jaarverslag, inclusief de kostenverantwoording over 2016, heeft de commissie in haar vergadering
van 24 februari 2017 ingestemd.

Namens de commissie

De voorzitter,

J. Suurmond
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2. Inleiding

De commissie is op 21 december 2012 door provinicale staten ingesteld door middel van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.
Volgens artikel 9 van de verordening zendt de commissie vóór 1 april het jaarverslag aan gedeputeerde staten van
Zeeland.

Rond het luchtvaartterrein Midden-Zeeland is bij besluit van 20 september 2000 door de minister van Verkeer en
Waterstaat een geluidszone vastgesteld. Bij het overgaan van de bevoegdheden van het rijk naar de provincie in 2009
is de functie van de geluidszone (een maximum stellen aan de geluidsuitstraling afkomstig van het vliegveld en het
opleggen van ruimtelijke beperkingen binnen de zone) gewijzigd. De maximale geluidsuitstraling afkomstig van het
vliegveld wordt niet meer bepaald door de geluidszone maar door een maximum geluidsniveau op twee punten op 100
meter van de baandrempel. Voor de ruimtelijke beperkingen is niets gewijzigd.
Op 14 mei 2014 is het door provinciale staten vastgestelde Luchthavenbesluit luchthaven Midden-Zeeland in het pro-
vinciaal blad gepubliceerd. Tegen dit luchthavenbesluit is door drie partijen beroep ingesteld. Op 17 juni 2015 heeft
de behandeling van het beroep in hoofdzaak plaatsgevonden en de Raad van State heeft op 30 september 2015 uit-
spraak gedaan en alle beroepen ongegrond verklaard. Het luchthavenbesluit Midden-Zeeland is daarmee ongewijzigd
van kracht geworden.

De samenstelling van de commissie per 1 januari 2016 en per 31 december 2016 is weergegeven in bijlage 1. De
commissie wordt voorgezeten door de heer J. Suurmond. Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij de
provincie Zeeland. Per 1 januari 2014 heeft de provincie Zeeland deze taken overgedragen aan de RUD-Zeeland ge-
vestigd in het stadhuis van de gemeente Terneuzen.
Het jaarverslag geeft een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde
zijn geweest. In de commissie komen als vaste agendapunten aan de orde: mededelingen, verslag vorige vergadering,
ingekomen en uitgaande brieven, rondvraag en mededelingen van het vliegveldbestuur.
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3. Activiteiten van de commissie

In het afgelopen jaar heeft de commissie twee keer een vergadering belegd: 4 maart en 4 november. De vergadering
van 4 maart vond plaats in het op het luchthaventerrein. De vergadering van 4 november vond plaats in het provincie-
huis van de provincie Zeeland. In de onderdelen 3.1 en 3.2 zijn de belangrijkste onderwerpen van de vergaderingen en
de daaruit voortvloeiende acties weergegeven.

3.1. Vergadering 4 maart

De kostenverantwoording 2015 en het jaarverslag 2015 zijn beide goedgekeurd.

De vergadering vindt plaats op het terrein van de luchthaven en begint met een rondleiding door het nieuwe restaurant
dat bijna gereed is en er goed uitziet.

Uit het door de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (hierna RUD) toegezonden overzicht van klachten blijkt dat veel
klachten zijn ingediend door dezelfde klager. Opvallend daarbij is dat veel klachten betrekking hebben op het landen
waarbij de motoren van het vliegtuig op laag vermogen staan en dus weinig geluid maken. De commissie bespreekt de
klachten uitgebreid maar concludeert ook dat klachten over vliegtuigen in de lucht niet kunnen worden behandeld door
de RUD omdat de RUD geen bevoegdheden heeft tot het afhandelen van klachten over vliegtuigen in de lucht. De
commissie bespreekt het gebruik van bakens zoals in het luchthavenbesluit is opgenomen om de in dat besluit opge-
nomen vliegroute te markeren. Naast of in plaats van deze bakens zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van een
GPS protocol aangezien bijna alle vliegtuigen tegenwoordig over GPS beschikken. Als de kaarten uit het AIP met
daarop de juiste vliegroutes goed in het GPS systeem zijn opgenomen (en dat gebeurt tegenwoordig vaak automatisch)
kan het vliegtuig precies volgens het lijntje vliegen. In de aangevraagde wijzing van de AIP zijn de in het GPS systeem
in te voeren coördinaten opgenomen. Door gebruik te maken van deze middelen zou het aantal klachten wellicht kun-
nen worden gereduceerd.
De commissie hecht veel waarde aan communicatie naar de omgeving en adviseert het vliegveldbestuur over het aan-
brengen van een baanverharding en het toepassen van het GPS protocol met de omgeving te communiceren.
De commissie bespreekt nog kort de wijze waarop omwonendenvertegenwoordigers worden geworven en de wijze
waarop deze vertegenwoordigers met hun achterban communiceren. Om de achterban op de hoogte te stellen van de
persoon die namens hun in de commissie zit is het wel noodzakelijk dat de betreffende gemeente dit op haar website
vermeld.

De commissie neemt kennis van de bouw- en sloopactiviteiten op het luchthaventerrein. Het huidige restaurant wordt
grotendeels afgebroken waarna wordt gestart met de bouw van een nieuwe restaurant. Het museum Wings to Victory
wordt gevestigd in het deel van het oude restaurant dat blijft staan. Een hangaar in camouflage kleuren verbind het
oude deel van de bebouwen met de nieuw bouw.

3.2. Vergadering 4 november

Besloten wordt de vergaderingen van de commissie in 2017 te houden op de volgende data: 24 februari, 16 juni en 3
november. De vergadering van 16 juni kan bij onvoldoende agendapunten komen te vervallen.

De begroting voor 2017 wordt ongewijzigd door de commissie vastgesteld en unaniem goedgekeurd.

De commissie stem unaniem in met het herbenoemen van de voorzitter door Provinciale Staten.

De commissie wordt door het vliegveldbestuur geïnformeerd over de mogelijkheid dat Midden-Zeeland helikopters
gaat faciliteren (landen/opstijgen/tanken e.d.) voor het vervoeren van onderhoudspersoneel voor de windmolens die
de komende 5 jaar in 4 windmolenparken voor de kust gebouwd worden. Het is nog niet zeker of deze activiteit ook
werkelijkheid wordt maar het vliegveldbestuur wil de commissie daarover vroegtijdig informeren. Het is nog niet
bekend om hoeveel helikoperbewegingen het precies gaat maar wel duidelijk is dat het om meer bewegingen gaat dan
de 800 helikopterbewegingen die het luchthavenbesluit nu toestaat. Om inzicht te krijgen in de (milieu)effecten van
extra helikopterbewegingen naar de omgeving heeft het vliegveldbestuur een adviesbureau een studie uit laten voeren
met 2000 (ca. 4 per dag) en 4000 helikopterbewegingen (ca 8 per dag). De 2000 helikopterbewegingen passen nog
binnen (geluids)ruimte die het provinciaal beleid aangeeft de 4000 bewegingen niet. Om een toename van het aantal
helikopterbewegingen binnen de beschikbare geluidsruimte mogelijk te maken moet een groot deel van het aantal
bewegingen met vaste vleugeltoestellen worden ingeleverd. Nader onderzoek moet nog duidelijkheid geven over de



6

gevolgen voor het persoonsgebonden risico, het precieze aantal helikopterbewegingen en het te gebruiken type heli-
kopter. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om een aparte uitvliegroute voor de helikopters in de stellen.
Deze onderzoeken worden pas uitgevoerd nadat duidelijk is of de luchthaven zal worden gebruikt voor het faciliteren
van de helikopterbewegingen.
De commissie is positief over het vroegtijdig informeren van de commissie. Zij staat niet direct afwijzend tegen over
de plannen van het vliegveldbestuur maar kan gezien de vele onzekerheden nog geen oordeel geven over de precieze
impact van de toename van het aantal helikopterbewegingen op de omgeving van de luchthaven en de betekenis van
deze uitbreiding voor de economie en werkgelegenheid.

De commissie neemt kennis van het gegeven dat de nieuwbouw van het restaurant is afgerond en zeer goed draait.

De verharding van de baan wordt zeer waarschijnlijk gerealiseerd door het verwerken van vezels van versleten kunst-
gras in de grond waarna er gras wordt ingezaaid. De grond wordt daardoor zo versterkt dat er geen verharding in de
vorm van asfalt of beton meer nodig is. Ook het ministerie van Defensie is in deze techniek geïnteresseerd voor het
verharden van start-/landingsbanen bij uitzending van troepen naar het buitenland.

De voorgenomen wijziging/verschuiving van het zweefvliegveld gaat in verband met het ontbreken van financiële
middelen niet door.
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4. Financiële verantwoording

Op grond van de door de commissie ingediende begroting over 2016 heeft de provincie naast de personele kosten van
de secretaris € 4.300, - beschikbaar gesteld voor overige kosten van de commissie.
De personele kosten zijn niet apart in de begroting opgenomen omdat de provincie Zeeland dit ziet als kosten die al in
de personele begroting zitten. Deze kosten hoeven daarom in financieel zin niet apart te worden verantwoord.

In onderstaand overzicht zijn alle van belang zijnde financiële gegevens over het jaar 2016 weergegeven. De werkelijke
kosten over 2016 zijn aangegeven in de kolom realisatie.

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland
KOSTENVERANTWOORDING BEGROTING 2016

Begroting 2016 Realisatie 2016 Over/Tekort

1. Presentiegelden en reiskostenvergoeding €  2.000,- € 876,22 € 1.123,78

2. Communicatie, onderzoek, educatie, e.d. €  2.300,- €        0,00 €     2.300,00

Totaal posten 1 en 2 €  4.300,- € 876,22 €     3.423,78
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BIJJLAGE 1

Samenstelling van de Commissie Regionaal Overleg luchtvaartwet luchtvaartterrein Mid-
den-Zeeland

Per 1 januari 2016 is de commissie als volgt samengesteld:

Leden Plaatsvervangende leden Instantie

dhr. J. Suurmond voorzitter

dhr. C. Simons dhr. J. Minderhoud gemeente Middelburg

dhr. A. van der Maas dhr. De Putter gemeente Noord-Beveland

mevr. G. Meeuwisse dhr. M. Jonker/R. de Regt gemeente Goes

dhr. M. van Mierlo (agendalid) dhr. J. van Seters vereniging Zeeuwse Milieu Federatie

dhr. H. Bouma mevr. A. Huissoon omwonende gemeente Goes

mevr. I. Bouwmeester-Remijnse vacature omwonende gemeente Middelburg

dhr. N. Helsloot dhr. R. Helsloot omwonende gemeente Noord-Beveland

dhr. E. Belderok dhr. R. Gomersbach exploitant vliegveld Midden-Zeeland

dhr. W. den Baars vacature gebruiker vliegveld Midden-Zeeland

dhr. B. Maring (secretaris) regionale uitvoeringsdienst Zeeland



9

Per 31 december 2016 is de commissie als volgt samengesteld:

Leden Plaatsvervangende leden Instantie

dhr. J. Suurmond voorzitter

dhr. C. Simons dhr. J. Minderhoud gemeente Middelburg

dhr A. van der Maas (vicevoorzitter) dhr. De Putter gemeente Noord-Beveland

mevr. G. Meeuwisse dhr. M. Jonker/R. de Regt gemeente Goes

dhr. M. van Mierlo dhr. J. van Seters vereniging Zeeuwse Milieu Federatie

dhr. H. Bouma mevr. A. Huissoon omwonende gemeente Goes

mevr. I. Bouwmeester-Remijnse dhr. en mevr. Boone omwonende gemeente Middelburg

dhr. N. Helsloot dhr. R. Helsloot omwonende gemeente Noord-Beveland

dhr. E. Belderok dhr. R. Gomersbach exploitant vliegveld Midden-Zeeland

dhr. W. den Baars vacature gebruiker vliegveld Midden-Zeeland

dhr. B. Maring (secretaris) regionale uitvoeringsdienst Zeeland



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gedeputeerde Staten van Zeeland
T.a.v. de heer E.M. Janse
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): 1

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Begroting 2017

Terneuzen, 7 november 2015

Geacht college,

Hierbij doen wij u toekomen de begroting van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-
Zeeland voor het jaar 2017.
Deze begroting is behandeld en goedgekeurd in de vergadering van de commissie van 4 november 2016.
Wij verzoeken u om het in deze begroting opgenomen bedrag aan de commissie ter beschikking te stellen.

Hoogachtend,

Voorzitter, Secretaris,

J. Suurmond B. Maring



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Bijlage 1: Begroting 2017 CRO

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

BEGROTING 2017

1. Presentiegelden en reiskostenvergoeding € 2.000,-

2. Communicatie, onderzoek, educatie e.d. € 2.300,-

Totaal begrote kosten € 4.300,-

Toelichting:

De kosten voor personeel (secretaris) zijn niet in deze begroting opgenomen. Het secretariaat is bij de
RUD Zeeland ondergebracht en de personele kosten voor het secretariaat maken deel uit van de
formatiekosten van de RUD Zeeland zoals die door de provincie jaarlijks worden betaald.

Bij het instellen van de CRO is de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden
juncto artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden van toepassing verklaard. De
vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen bedraagt per 1 januari 2016 € 107,01. Daarnaast komen
ook de gemaakte reiskosten voor vergoeding in aanmerking. Voor vergoeding van deze kosten komen
naast de voorzitter drie leden in aanmerking.
Voor de posten communicatie, onderzoek, educatie e.d. is het totaal begrote bedrag ten opzichte van
2016 ongewijzigd gebleven.



Provincie 

Zeeland 

De heer J. Suurmond 
Poolster 76 
4501 GN OOSTBURG 

onderwerp kenmerk behandeld door 
mr. F W.M, Worobiej-
Jansen 

verzonden 
Middelburg, 
18 januari 2017 

Besluit Provinciale Staten herbenoeming voor- 17001078 
zitter van de Commissie Reg ionaal Overleg 
luchthaven Midden-Zeeland (0118) 631973 2 O JAf). 2 017 
Geachte heer Suurmond, 

Provinciale Staten heeft in de vergadering van 16 december 2016 besloten akkoord te gaan m et het door 
Gedeputeerde Staten ingediende Statenvoorstel tot herbenoemen van de huidige voorzitter van de Com
missie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland vooreen nieuwe periode van 4jaar. 

Hierbij treft u aan het besluit van Provinciale Staten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr F. Worobiej-Jansen, bereikbaar onder 
bovenvermeld telefoonnummer. 

Hoogachtend, 

ir,P. Goofsen, ... 
<:^^oofd-afailing Ruimte 

Provincishuis Abdij 6 
4331 BK Middelburg 

Postbus GOOI 
4330 LA Middelburg 

0118-03 10 n 
www.zeeland.nl 

KvK 20158635 
IBAN NL08 BNGH 02B5010557 
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Provinciale Staten 
vgjf Provincie 

Zeeland 
Kostensoort 
Bedrag 

Gedeputeerde 
Delaït met 
bfthtindeling 

Onder//- rp 

No. 15" * ^ 
Aldus vastgesteld door de statöf) 
der provincie Zeeland in hun vef" ) 
qadering van i b u 

De Reu 

Ontwerpbesluit herbenoeming voorzitter van de 
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-
Zeeland 

.voorzittel 

. griffier 
Vergadering PS: 
Nr 
Agenda nr' 
Vergadering GS: 
Nr 

VOORSTEL 

16 december 2016 
DlO-RM-102 

8 november 2016 
16017254 

Aan de Provinciale Staten van Zeeland 

Samenvatting 

De Wet luchtvaart heeft aan Provinciale Staten de verplichting opgelegd om voor luchthavens 
met een luchthavenbesluit een commissie voor regionaal overleg In te stellen een voorzitter voor 
deze commissie te benoemen en nadere regels te stellen omtrent de taak en de werkwijze van 
de commissie 
Op 14 december 2012 heeft PS de Verordening Commissie Regionaal overleg luchthaven Mid
den-Zeeland vastgesteld en de heer J Suurmond tot voorzitter van de CRO benoemd De veror
dening is op 23 januari 2013 in werking getreden 
Ingevolge artikel 5 van de Verordening wordt de voorzitter door Provinciale Staten benoemd voor 
een periode van 4 jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal één periode 

De heer Suurmond heeft zich voor een tweede termijn beschikbaar gesteld Bijgevoegd ontv/erp-
besluit voorziet in de herbenoeming van de heer Suurmond tot voorzitter van de CRO 

Wat willen we bereiken? 
Het benoemen van een onafhankelijk voorzitter voor de Commissie Regionaal Overleg lucht
haven Midden-Zeeldiid 

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is? 
Aan de door de CRO op te stellen jaarverslagen 

Wat doen we daarvoor? 
Dat wat geregeld is in de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland 
en het door de CRO opgestelde reglement van orde 

Wat mag het kosten? 
De kosten van de CRO zijn opgenomen in de decentralisatie uitkering die vla het provinciefonds 
wordt ontvangen Ter controle stuurt de CRO jaarlijks een begroting en een verantwoording aan 
gedeputeerde staten 
Jaarlijks bedraagt de begroting ± € 4 300 - waarvan € 2 000 - wordt gereserveerd voor presenta-
tiegelden en reiskostenvergoeding en € 2 300,- voor communicatie scholing en onderzoeken die 
de commissie wenst uit te voeren 



Onderwerp: Ontwerpbesluit herbenoeming voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland 

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort) 
Nvt 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besiuit. 

Gedeputeerde staten, 

Drs. J.M.M Polman, voorzitter 

AW Smit, secretaris. 

Ontv^/erp-besluit 

De staten der provincie Zeeland, 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, nr 16017254; 

besluiten: 

de heer J. Suurmond herbenoemen tot Voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-
Zeeland 

2 



Aan Commissie Regionaal Overleg 
luchthaven Midden-Zeeland
t.a.v. de heer J. Suurmond 
p/a Postbus 35
4530 AA Terneuzen

ons kenmerk          : P-RAP170084 / 00157610 
document nr          : 2017-291314 
contactpersoon      : de heer D.H.B. Voorwerk 
tel.                          : 06 5120 2965
e-mail                     : dhb.voorwerk@rud-zeeland.nl 
verzonden              : 15  februari 2017

Terneuzen, 14 februari 2017

Betreft: informatie klachten en -afhandeling 2016 luchthaven Midden-Zeeland

Geachte heer Suurmond,

Op verzoek van uw commissie regionaal overleg luchthaven Midden-Zeeland stuur ik u 
middels deze brief de klachtinformatie over het kalenderjaar 2016 toe.

In bijlage I vindt u het aantal klachten welke door RUD Zeeland zijn ontvangen via het 
daartoe geëigende emailadres; milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Vervolgens vindt u in de alinea hieronder de wijze van afhandeling van de klachten. 

Allereerst dient te worden vermeld dat de door provincie Zeeland gemandateerde toezicht- 
en handhavingsmogelijkheden van RUD Zeeland in onderstaande situatie beperkt zijn en 
zich richten op toezicht– en handhavingstaken vanuit het luchthavenbesluit Luchthaven 
Midden-Zeeland. 

De door ons ontvangen klachten hebben enerzijds betrekking op aankomend- en 
vertrekkend vliegverkeer van en naar vliegveld Midden Zeeland en anderzijds zijn dit 
‘algemene luchtvaartklachten’, welke niet direct toe te schijven zijn aan vliegveld Midden 
Zeeland. (vlieghoogte volgens klagers te laag en vliegroutes).
Ondanks dat RUD Zeeland geen bevoegdheid heeft inzake vlieghoogte en –route is er 
volledigheidshalve voor gekozen dit type klachten tevens in de bijlage op te nemen.

In het luchthavenbesluit Luchthaven Midden- Zeeland zijn geen (dwingende) regels 
opgenomen ten aanzien van vliegroutes en/of –hoogte, daarnaast heeft RUD Zeeland 
geen bevoegdheden ten aanzien van deze aspecten. Dit wordt onderschreven in de 
uitspraak van de Raad van State d.d. 30 september 2015. Klagers worden in 
voorkomende gevallen dan ook altijd geïnformeerd over de beperkte bevoegdheden van 
RUD Zeeland en doorverwezen naar de juiste instantie welke bevoegd zijn kennis te 
nemen van deze specifieke klachten.

mailto:voorwerk@rud-zeeland.nl
mailto:milieumeldpunt@rud-zeeland.nl


Om bovenstaande redenen zijn geen vervolgacties naar aanleiding van de door ons 
ontvangen klachten ondernomen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Zeeland, 
namens dezen,

ing. M.J.K. den Boer
team account houder

 



Klachten luchtvaart 2016

Datum omschrijving

27 januari klager meldt het 3x overvliegen van een sportvliegtuig boven haar woning
in de directe nabijheid van VV MZ

8 februari klager meldt het overvliegen op geringe hoogte boven woonkern, niet in de
nabijheid van VV MZ

10 maart klager meldt overlast van (volgens klager) Pilatus lesvliegtuigen afkomstig van
Vliegveld Woensdrecht, niet in de nabijheid van VV MZ

7 april klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ
12 april klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ
16 juni klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ
1 september klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ
21 september klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ

Het betreft hier 8 klachten van 8 verschillende klagers. Alleen de klacht van 27 januari is direct
gelieerd aan vliegveld Midden Zeeland, echter het betreft overlast inzake vliegroutes waarvoor RUD
Zeeland niet bevoegd is. Dit is aan de klager medegedeeld.



Klachten luchtvaart 2016 

 

Datum   omschrijving 

 

27 januari  klager meldt het 3x overvliegen van een sportvliegtuig boven haar woning  

   in de directe nabijheid van VV MZ 

8 februari  klager meldt het overvliegen op geringe hoogte boven woonkern, niet in de 

   nabijheid van VV MZ 

10 maart   klager meldt overlast van (volgens klager) Pilatus lesvliegtuigen afkomstig van 

   Vliegveld Woensdrecht, niet in de nabijheid van VV MZ 

1 april   klager meldt het overvliegen van een sportvliegtuig boven haar woning  

   in de directe nabijheid van VV MZ 

7 april   klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ 

10 april    klager meldt het 4x overvliegen van een sportvliegtuig boven haar woning  

   in de directe nabijheid van VV MZ 

12 april   klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ 

20 april   klager meldt het overvliegen van een sportvliegtuig boven haar woning  

   in de directe nabijheid van VV MZ 

19 mei   klager meldt het overvliegen van een sportvliegtuig boven haar woning  

   in de directe nabijheid van VV MZ 

28 mei   klager meldt het overvliegen van een sportvliegtuig boven haar woning  

   in de directe nabijheid van VV MZ 

6 juni   klager meldt het vervliegen van een sportvliegtuig boven haar woning  

   in de directe nabijheid van VV MZ 

9 juni   klager meldt het overvliegen van een sportvliegtuig boven haar woning  

   in de directe nabijheid van VV MZ 

16 juni   klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ 

1 september  klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ 

21 september  klager meldt overlast door vliegroute en hoogte, niet in de nabijheid van MZ 

 

 

Het betreft hier 15 klachten van 8 verschillende klagers. De klachten van 27 januari, 1 april, 10 april, 

20 april, 19 mei, 28 mei, 6 juni en 9 juni zijn direct gelieerd aan vliegveld Midden Zeeland, echter het 

betreft overlast inzake vliegroutes waarvoor RUD Zeeland niet bevoegd is. Dit is aan de klager 

medegedeeld. 

 

• De aanvulling met klachten heeft als reden dat in de eerste selectie de klachten zijn 

meegenomen die zijn ontvangen op het door RUD Zeeland daarvoor ingestelde emailadres 

milieumeldpunt@rud-zeeland.nl. De nu toegevoegde klachten zijn ontvangen op het 

persoonlijke emailadres van de inspecteur welke vliegveld Midden Zeeland in zijn pakket 

heeft.   

 



[Paginanummer]

Maring B.H. (Berend)

Geachte heer van der Slikke, 

 

Dank voor uw bericht, dat ik ter kennis zal brengen van de commissie. De secretaris van de commissie zal u te zijner 

tijd informeren over de reactie van de commissie op uw mededeling. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jacques Suurmond, 

Voorzitter CRO Vliegveld Midden-Zeeland. 

 

Van: G.M. van der Slikke 

Verzonden: vrijdag 17 februari 2017 15:15 

Aan: j.suurmond

CC: v.seters; l.keizer; Roel Mooij 

Onderwerp: vliegveld Midden Zeeland 

 

Geachte heer Suurmond, 

  

Via oud voorzitter Jan van Seters kreeg ik als zijn opvolger de vraag wie van de ZMf zitting zou willen 

nemen in de CRO vergadering. 

Ik weet dat de aanwezigheid van de ZMf in uw vergadering zeer op prijs wordt gesteld. 

Toch zullen wij niet aan uw vergaderingen deelnemen. 

De inbreng van de ZMf kan niet meer zijn dan zeer bescheiden.  

Bovendien hebben wij bij de medewerkers een wezenlijk aantal vacatures, waardoor we geen tijd vrij 

kunnen maken voor dit thema. 

Gezien de samenstelling van de commissie, ben ik er van overtuigd dat de belangen van milieu, natuur, 

landschap en bewoners serieus meegewogen zullen worden. 

U goede vergaderingen met veel wijsheid toewensend tekent 

  

met vriendelijke groet 

Gert van der Slikke, voorzitter ZMf 

 

Van: j.suurmond

Verzonden:    vrijdag 17 februari 2017 20:33

Aan:    G.M. van der Slikke

CC: Maring B.H. (Berend)

Onderwerp: RE: vliegveld Midden Zeeland
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