
Provincie 

Zeeland 

De heer J. Suurmond 

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 

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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16 december 2016 
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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 
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