Aan leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven
Midden-Zeeland

Afdeling:

Vergunningverlening

Bijlagen:

14

Behandeld door:

J. Rockx

Doorkiesnummer: 06-40859147
Onderwerp:

Agenda vergadering commissie, via MSTeams

Roosendaal, 22 oktober 2020

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter de heer J. Suurmond uit voor de vergadering van de commissie op vrijdag 30
oktober 2020 om 10.00 uur digitaal via MSTeams.
Agenda:
1. Opening en mededelingen o.a. tijdig indienen declaratieformulier.
2. Inspreekmogelijkheid
3 Concept verslag van de vergadering van 23 september 2020 (bijgevoegd).
4. Vaststellen vergaderdata voor 2021. De volgende data en tijdstippen worden voorgesteld:
- vrijdag 5 maart
- vrijdag 18 juni (alleen bij voldoende agendapunten)
- vrijdag 29 oktober
Alle vergaderingen vinden, afhankelijk van de actuele situatie rondom covid, plaats in het provinciehuis en beginnen
om 10.00 uur.
5. Begroting 2021 (bijgevoegd). Voorgesteld wordt de begroting goed te keuren en in te dienen bij de provincie.

6. Onderzoek procedure klachtenafhandeling
- terugkoppeling RUD-Zeeland. Dhr.
- inbreng mevrouw
(Bijgevoegd)

en/of dhr.

van RUD-Zeeland geven een toelichting.

7. Voortgang/stand van zaken:
- stand van zaken luchthavenbesluit Midden-Zeeland / concept ontwerpluchthaven-besluit
- stand van zaken draaien van de baan (toelichting door de heer
)
- puntenkaart helikopters
8. Ingekomen en uitgaande brieven (bijgevoegd brieven en overzichten):
8a. van RUD Zeeland; CRO klachtenoverzicht 1ste kwartaal 2020
8b. van RUD Zeeland; CRO klachtenoverzicht 2de kwartaal 2020
8c.
van RUD Zeeland; CRO klachtenoverzicht 3e kwartaal 2020
10. Mededelingen vliegveldbestuur
11. Rondvraag
===============================================================================
Na de sluiting door de voorzitter zullen we nog doorvergaderen over het proces tot benoeming van de nieuwe
voorzitter:
- proces
(bijgevoegd)
- Contact provincie Zeeland
De secretaris heeft contact gehad met mevrouw
van de provincie. De ontslagbrief van de
voorzitter is ontvangen en zij heeft hierover contact gehad met gedeputeerde D. van de Velde welke dit hebben
opgepakt. Afgesproken is ook dat ze de vergadering en standpunten van de CRO afwacht m.b.t. voortzetten
procedure.
Hoogachtend,
J. Rockx, Secretaris

