
Afdeling: Vergunningverlening

Bijlagen: 19

Behandeld door: B. Maring

Doorkiesnummer: 06-51200854

Onderwerp: Agenda vergadering commissie

Terneuzen, 24 oktober 2017

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter de heer J. Suurmond uit voor de vergadering van de commissie op vrijdag 3
november 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 o.a. tijdig indienen declaratieformulier.

2 Verslag van de vergadering van 24 februari 2017 (bijgevoegd).

3. Vaststellen vergaderdata voor 2018.
De volgende data en tijdstippen worden voorgesteld: vrijdag 2 maart, vrijdag 15 juni en vrijdag 2 november 10.00 uur.
Alle vergaderingen vinden plaats in het provinciehuis.

4. Begroting 2018 (bijgevoegd). Voorgesteld wordt de begroting goed te keuren en in te dienen bij de provincie.

5. Verzoek van de gemeente Borsele om lid te mogen worden van de commissie (zie bijlage).
Voorgesteld wordt de gemeente Borsele uit te nodigen één vertegenwoordiger als lid voor te dragen.

6. Verzoek tot het uitvoeren van een geluidsmeting aan vliegende helicopters ter plaatse van een woning op
Oranjeplaat (zie bijlage). De commissie wordt om een reactie op die verzoek gevraagd.

Aan leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven
Midden-Zeeland



7. Helicopterbewegingen ten behoeve van het onderhoud van windmolenparken op zee. Uitleg door het vliegveldbe-
stuur over de uitvliegroutes van deze helicopters en de gevolgen van de extra helicopterbewegingen voor de
geluidscontouren rond de luchthaven.

8. Ingekomen en uitgaande brieven (bijgevoegd):
a. van mevrouw Bouwman-Remijnse; d.d. 20 april 2017; toename helikopterbewegingen op luchthaven Midden-

Zeeland. Mail van secretaris aan leden commissie; d.d. 21 april 2017
b. diverse brieven betrekking hebbend op benoeming/herbenoeming leden van de commissie

9. Mededelingen vliegveldbestuur

10.Rondvraag

Hoogachtend,

B. Maring
Secretaris



Begroting 2018

Onderstaand treft u aan de begroting van de kosten van de commissie voor 2018.

De kosten voor personeel (secretaris) zijn niet in deze begroting opgenomen. Het secretariaat is bij RUD Zeeland
ondergebracht en de personele kosten voor het secretariaat maken deel uit van de formatiekosten van 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 arti-
kel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden van toepassing verklaard. De vergoeding voor het
bijwonen van vergaderingen bedraagt per 1 januari 2017 € 112,25. Daarnaast komen ook de gemaakte reiskosten
voor vergoeding in aanmerking. Voor vergoeding van deze kosten komen naast de voorzitter drie leden in aanmer-
king.
Voor de posten communicatie, onderzoek, educatie e.d. is het totaal begrote bedrag ten opzichte van 2017 ongewij-
zigd gebleven.

Voorgesteld wordt:
- in te stemmen met de begroting voor 2018;
- de begroting 2018 aan de provincie toe te zenden met het verzoek om deze financiële middelen voor 2018 be-

schikbaar te stellen.

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

BEGROTING 2018

1. Presentiegelden en reiskostenvergoeding € 2.000,-

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

Totaal begrote kosten € 4.300,-



Agendapunt 5: Verzoek gemeente Borsele om toe te mogen treden als lid van de commissie

Het verzoek van de gemeente om lid te mogen worden van de commissie is bij de secretaris binnen gekomen op dindag
17 oktober 2017 (zie bijgevoegde mail). Het verzoek vloeit voort uit één van de door het vliegveldbestuur gehouden
voorlichtingsavonden over het faciliteren extra helicopterbewegingen op luchthaven Midden-Zeeland ten behoeve van
onderhoud van windmolens op zee.

In artikel 4 van de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland is de samenstelling van de
commissie beschreven. De gemeente Borsele is op basis van dit artikel geen lid van de commissie. Wel ontvangt de
gemeente als agendalid alle stukken van de commissie.
Op grond van artikel 4 lid f kan de commissie overheden of organisaties die uit een andere hoedanigheid een relatie
hebben met de luchthaven vragen lid te worden van de commissie.
Zoals aangegeven vloeit het verzoek om het lidmaatschap van de commissie voort uit het voornemen van het
vliegveldbestuur om extra helicopters te faciliteren op de luchthaven. Uit de door het vliegveldbestuur gegeven
toelichting op deze plannen in de commissie van 4 november 2016 blijkt dat deze helicopters uitvliegen naar het zuiden
en daarbij over het grondgebied van de gemeente Borsele vliegen. Afhankelijk van de uiteindelijke vraag van het
vliegveldbestuur en het besluit van Provinciale Staten kan ook het beperkingengebied over het grondgebied van de
gemeente Borsele komen te liggen. Op dat moment zou de gemeente naast een vertegenwoordinger van de gemeente
ook een omwonendenen vertegenwoordiger als lid van de commissie voor kunnen dragen.

Voorstel:
Op grond van het voorgaande besluiten de gemeente Borsele uit te nodigen voor het voordragen van één lid van de
commissie voor of namens de gemeente Borsele.

Bijlage 1: Mail van de gemeente Borsele aan de sectetaris



Agendapunt 6: Verzoek tot het uitvoeren van een geluidsmeting



Beste collega-leden CRO, 

 

Onderstaande brief aan u allen, omdat de volgende CRO vergadering ver weg is 

(16 juni en info-avond Lewedorp 22 mei) én ik dit onderwerp zodanig belangrijk 

acht dat ik onderstaande brief onder uw aller aandacht wil brengen. 

Daarnaast kan dit schrijven genoteerd worden als ingekomen stuk. 

 

Beste heer Gomersbach en Belderok, beste Rob en Enno, 

 

--Tot mijn verbazing noemde u op de wijk/info avond te Arnemuiden (06-04) een 

mogelijke toename naar 2000 helikopterbewegingen en liet u het getal 4000 

achterwege. Uit het verslag in de PZC van  08-04 begrijp ik dat u op de info 

avond te Nieuwdorp hetzelfde aantal noemde. Dit i.t.t. wat in de vergadering van 

de CRO van 04-11-2016 aan de vergadering werd voorgelegd en wat vermeld werd 

in de PZC van 05-11-2016, namelijk een toename naar 2000 tot mogelijk 4000 

helikopterbewegingen. 

U gaf onvolledige (onjuiste) informatie. 

Hoe gaat u dit corrigeren? En welk aantal gaat u op de info avond te Lewedorp op 

22 mei noemen? 

Het gaat namelijk wel om een mogelijk verdubbeling van wat u aangaf, met een 

enorme impact!  

 

Dit laatste werd door bureau Adac aan iemand die verdere informatie opvroeg en  

deze aan mij doorgaf, met klem benadrukt.  

Daarnaast gaf men aan dat het starten/landen in een glijvlucht gaat, verticaal 

kost te veel brandstof. Dit zal een extra grote bron van geluidshinder zijn. 

Er wordt in het rapport gesproken over geluidsemissie, maar hoe wordt dit 

gemeten? Er zijn veel mogelijkheden, in de lucht op 800 mrt., bij stijgen/ landen, 

op welke afstand enz. Dit is absoluut bepalend voor het welzijn van omwonenden, 

zeker nu er toch wordt gesproken over 2,3 a 4000 vliegbewegingen. 
  
--Na afloop van de avond te Arnemuiden, in de foyer, benoemde u naar mij, zoals 

u al eerder deed, het volgende. 

“De vliegvelddirektie is niet aansprakelijk voor de gevlogen route door een piloot. 

Er zijn aanbevolen routes, maar een piloot mag naar eigen goeddunken hiervan 

afwijken”. Ik neem aan dat deze regel ook geldt voor helikopterpiloten. 

Het verslag in de PZC van 08-04 geeft aan: ”Ze vliegen niet recht over het dorp, 

maar een meter of 300, 400 verderop.” Dit lijkt op een garantie, evenals het 

routekaartje in PZC 12-04, maar gezien uw uitspraak m.bt. de vrijheid van 

piloten te vliegen naar goeddunken, kunt u deze garantie niet geven. Er zijn dan 

ook onterechte verwachtingen gewekt. 



 

(Als voorbeeld: welke route gaat een piloot kiezen bij een mogelijk in de toekomt 

te bouwen windpark voor de kust van Westkapelle/Domburg?) 

 

--U noemde terecht de economische voordelen voor Zeeland. Er waren contacten 

met o.a..havenschap Zeeland Seaports ( PZC 05-11-2016). Daarnaast worden in 

de PZC van 05-03 2017 en 10-03-2017 een groot aantal bedrijven genoemd en  

grootse plannen naar voren gebracht van o.a. internationale windparkbedrijven. 

 

Met de stap naar de toename van helicopterbewegingen, met alle mogelijke 

veranderingen in de toekomst zoals hierboven geschetst, verandert het karakter 

van vliegveld Midden Zeeland volledig.  

Het is naar bewoners op een informatie avond eerlijk om te melden dat het 

karakter van het huidige vliegveld MZ (zoals het destijds is opgericht voor de 

recreatie luchtvaart en thans als zodanig functioneert), volledig zal verdwijnen 

en plaats gaat maken voor een bedrijfsgerichte luchthaven (waar af en toe een 

recreatievliegtuig gebruik van mag maken) van op dit moment nog niet te 

overziene afmetingen met alle gevolgen van dien voor bewoners en natuur in 

Zeeland. 

 

Uw reactie zie ik,en gaarne in cc. overige CRO leden, met belangstelling 

tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke Bouwmeester-Remijnse 

Lid CRO luchthaven Midden-Zeeland 

 

Arnemuiden, 20 april 2017  



[Paginanummer]

Maring B.H. (Berend)

Van: Maring B.H. (Berend)

Verzonden: vrijdag 21 april 2017 14:45

Aan: A.G. van der Maas; benw@middelburg.nl; c.simons@middelburg.nl; Enno Belderok; 

Helsloot (n.helsloot@kpnplanet.nl); Herman Bouma; Ineke Bouwmeester-Remijnse; 

'j.suurmond@zeelandnet.nl'; Jan van Seters; L. Meeuwisse; mevrouw Elsing ; 

Miranda van Sabben; Willem den Baars

Onderwerp: Brief van mevrouw Bouwmeester-Remijnse

Bijlagen: CRO-brief  20 april 2017.docx

Geachte leden, 

 

Bijgaand treft u ter kennisname aan een ingekomen brief van mevrouw I. Bouwmeester-Remijnse d.d. 20 april 2017. 

De brief heeft betrekking op het voornemen van het vliegveldbestuur het aantal helikopterbewegingen uit te 

breiden tot maximaal 4000 en de informatie die het vliegveldbestuur op verschillende informatieavonden aan 

omwonenden geeft. 

U heeft deze brief gisteravond al rechtstreeks ontvangen van mevrouw Bouwmeester-Remijnse. Namens de 

voorzitter  verzoek ik u niet als individuele leden op deze brief te reageren omdat er over dit onderwerp nog geen 

standpunt van de commissie ligt.  De brief wordt als ingekomen stuk op de agenda van de volgende vergadering van 

de commissie geplaatst. Of deze vergadering op 16 juni 2017 plaats vindt zal door de voorzitter aan de hand van de 

op dat moment voorliggende onderwerpen worden bepaald. De vergadering van de commissie gaat ook door als 

tenminste vier leden van de commissie aangeven dat een vergadering van de commissie noodzakelijk is (artikel 6 

Reglement van Orde). 

De voorzitter is van mening dat mevrouw Bouwmeester-Remijnse recht heeft op antwoord van het vliegveldbestuur 

op de in haar brief aangegeven punten maar wijst er op dat de brief niet aan de commissie is gericht. Het betreft 

correspondentie die wordt gevoerd tussen mevrouw Bouwmeester-Remijnse en het vliegveldbestuur. De commissie 

is daar op dit moment slechts zijdelings bij betrokken maar volgt de voorgenomen uitbreiding tot maximaal 4000 

helikopterbeweningen uiteraard nauwlettend. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Berend Maring 

Secretaris 

 

 
 

Postbus 35 

4530 AA Terneuzen 

Tel. 06-51200854 

www.rud-zeeland.nl  

 

Vanaf 1 september 2016 zijn medewerkers van de RUD uitsluitend nog op hun mobiele telefoonnummer te 

bereiken.  

Voor algemene vragen blijft het algemene nummer bestaan 0115 745 100. 

 

Werktijden: 

Maandag 08.00 tot 16.30 uur 

Dinsdag 08.00 tot 16.30 uur 

Woensdag afwezig 

Donderdag 08.00 tot 16.30 uur 

Vrijdag 08.00 uur tot 16.30 uur. 



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

De heer R.T. Helsloot

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Benoeming tot lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer Helsloot,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland benoem ik u hierbij tot lid
van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland als vertegenwoordiger namens omwonenden aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten. De
vergoeding voor het bijwonen van vergadering wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie. Deze kosten
kunnen na elke vergadering of jaarlijks worden gedeclareerd door middel van bijgevoegd formulier. Op dit
formulier kun u ook de eventueel door u gemaakte reiskosten declareren.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Zeeuwse Milieufederatie
t.a.v. mevrouw I. von Harras
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Benoeming tot lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte mevrouw Von Harras,
.

Op grond van de voordracht van de Zeeuwse Milieufederatie benoem ik u hierbij tot lid van de Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland als vertegenwoordiger van een instelling die grotendeels van
overheidswege wordt gesubsidieerd geen aanspraak kunt maken op een vergoeding voor het bijwonen van
vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

De heer J. Naudts

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer Naudts,

Op grond van de voordracht van de Zeeuwse Milieufederatie benoem ik u hierbij tot plaatsvervangend lid van
de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland als vertegenwoordiger van een instelling die grotendeels van
overheidswege wordt gesubsidieerd geen aanspraak kunt maken op een vergoeding voor het bijwonen van
vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

De heer H. Bouma

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer Bouma,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Goes (her)benoem ik u hierbij tot lid van de
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland als vertegenwoordiger namens omwonenden aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten. De
vergoeding voor het bijwonen van vergadering wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie. Deze kosten
kunnen na elke vergadering of jaarlijks worden gedeclareerd door middel van bijgevoegd formulier. Op dit
formulier kun u ook de eventueel door u gemaakte reiskosten declareren.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

De heer W. den Baars

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer Den Baars,

Op grond van de voordracht van Zeeland Airport BV (her)benoem ik u hierbij tot lid van de Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland als vertegenwoordiger van een belanghebbende organisatie
geen aanspraak kunt maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte
reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Goes
t.a.v. mevrouw G.L. Meeuwisse
Postbus 2118
4460 MC Goes

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte mevrouw Meeuwisse,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Goes (her)benoem ik u hierbij tot lid van de
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Goes geen aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Middelburg
t.a.v. de heer C. Simons
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer Simons,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Middelburg (her)benoem ik u hierbij tot lid
van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Middelburg geen aanspraak
kunt maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Noord-Beveland
T.a.v. de heer A. van der Maas
Postbus 3
4490 AA Wissenkerke

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer Van der Maas,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland (her)benoem ik u hierbij tot
lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Noord-Beveland geen
aanspraak kunt maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte
reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Gemeente Noord-Beveland
T.a.v. de heer De Putter
Postbus 3
4490 AA Wissenkerke

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer De Putter,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland (her)benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Noord-Beveland geen
aanspraak kunt maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte
reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Goes
t.a.v. de heer R. de Regt
Postbus 2118
4460 MC Goes

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer De Regt,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Goes (her)benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Goes geen aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Mevrouw A. Huissoon

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte mevrouw Huissoon,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Goes (her)benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland als vertegenwoordiger namens omwonenden aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten. De
vergoeding voor het bijwonen van vergadering wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie. Deze kosten
kunnen na elke vergadering of jaarlijks worden gedeclareerd door middel van bijgevoegd formulier. Op dit
formulier kun u ook de eventueel door u gemaakte reiskosten declareren.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Goes
t.a.v. de heer M. Jonker
Postbus 2118
4460 MC Goes

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer Jonker,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Goes (her)benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Goes geen aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Middelburg
t.a.v. de heer J. Minderhoud
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: (Her)Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 20 juli 2017

Geachte heer Minderhoud,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Middelburg (her)benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Middelburg geen aanspraak
kunt maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond




