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CONCEPT-VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN
MIDDEN-ZEELAND (CRO) 24 FEBRUARI 2017

Aanwezig:

de heer J. Suurmond voorzitter
de heer N. Helsloot omwonende gemeente Noord-Beveland
de heer C. Simons wethouder gemeente Middelburg
de heer W. den Baars gebruiker vliegveld Midden-Zeeland
de heer J.A. Boone omwonenden gemeente Middelburg
de heer A. van der Maas wethouder gemeente Noord-Beveland
mevrouw G. Meeuwisse wethouder gemeente Goes
de heer B. Maring regionale uitvoeringsdienst Zeeland (secretaris)

Afwezig:
de heer H. Bouma omwonende gemeente Goes
de heer E. Belderok vliegveld Midden-Zeeland
de heer J. van Seters namens Zeeuwse Milieufederatie

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering gekomen van de heer Bouma
en mevrouw Bouwmeester-Remijnse wordt vervangen door de heer Boone. Er wordt een kort voorstel-
rondje gedaan.. De voorzitter stelt voor om het nagekomen stuk van de ZMF te agenderen als agen-
dapunt 6d.

2 Verslag van de vergadering van 4 november 2017

Inhoudelijk
Geen opmerkingen.

Naar aanleiding van
Geen onderwerpen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst
Actiepunten 1 en 2 zijn doorlopend en blijven op de actielijst. De punten 3 en 4 zijn uitgevoerd en wor-
den van de lijst verwijderd.

3. Kostenverantwoording 2016

De commissie stelt de kostenverantwoording ongewijzigd en unaniem vast.

4. Jaarverslag van de commissie over 2016

De commissie stelt het jaarverslag ongewijzigd en unaniem vast.

5. Herbenoeming leden van de commissie
De voorzitter legt uit dat de leden van de commissie elke vier jaar op voordracht van de organisatie
waarvoor zij in de commissie zitten kunnen worden herbenoemd. Het gaat daarbij om:
- de leden de heren H. Bouma, W. den Baars, N. Helstoot, C. Simons, M. van Mierlo en A. van der

Maas en mevrouw G. Meeuwisse.
- de plaatsvervangende leden de heren R. Helsloot, De Putter, R. de Regt, M. Jonker, J. van Seters

en J. Minderhoud en mevrouw A. Huissoon.
De voorzitter stelt voor dat de secretaris een brief aan de betreffende organisaties schrijft met het ver-
zoek om de leden/plaatsvervangende leden voor te dragen voor herbenoeming of om een nieuw
lid/plaatsvervangend lid voor te dragen. De commissie stemt in met dit voorstel.

6. Ingekomen en uitgaande brieven
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6a, 6b en 6c geen opmerkingen.
6d.
De voorzitter legt kort uit dat de ZMf in het verleden ook meestal niet bij de vergaderingen van de
commissie aanwezig was en dat dit voor de commissie aanleiding is geweest om de ZMF hierop
schriftelijk aan te spreken. Dit heeft ertoe geleid dat de heer Van Seters (ex-voorzitter) de vorige ver-
gadering aanwezig was. Uit de mail van de nieuwe voorzitter blijkt echter dat de ZMf van nu afziet van
deelname aan de vergaderingen van de commissie.
Mevrouw Meeuwisse vindt deze mail teleurstellend omdat de commissie prijs stelde op de mening en
de door de ZMf in te brengen expertise op onder andere het onderdeel geluid. Dit wordt door de ande-
re leden van de commissie onderschreven. Zij vraagt hoe de ZMf betrokken is geraakt bij de commis-
sie.
De voorzitter zegt dat dit is geregeld in de door provinciale staten vastgestelde verordening voor het
instellen van de commissie.
De heer Van der Maas vind het door de ZMf ingenomen standpunt jammer maar is wel positief over
vierde zin uit de mail (de inbreng van de ZMf kan niet meer zijn dan zeer bescheiden) want zij hebben
wel kennis op dat gebied. Hij vat dat dan ook op als aan groot compliment aan vliegveldbestuur.
De heer Den Baars stelt voor om als er een agendapunt in de commissie wordt behandeld dat van
groot belang is, ook voor de natuur organisaties (bijvoorbeeld de in de vorige vergadering besproken
optie voor uitbreiding van het aantal helikopters) dat de ZMf dan wel aanschuift.
De voorzitter stelt voor om de ZMf te behandelen als agendalid met daarbij de mogelijkheid om schrif-
telijk op de aan de orde zijnde agendapunten te reageren. Daarnaast sluit hij zich aan bij voorstel van
de heer Den Baars. Hij stelt vervolgens voor om de ZMf schriftelijk van de reactie van de commissie
op de hoogte te stellen. De commissie stemt met dit voorstel in.
De heer Simons vraagt of de commissie dit aan de provincie moet rapporteren. De commissie is het
daarmee eens en afgesproken wordt dat dit onderwerp wordt opgenomen in de aanbiedingsbrief van
het jaarverslag van de commissie aan gedeputeerde staten.

8. Mededelingen vliegveldbestuur
Geen

7. Rondvraag
Geen
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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 kostenver-
antwoording aan pro-
vincie

24-02-2017
agendapunt 3

secretaris 28 februari 2017

4 Toezenden jaarverslag
aan provincie in aan-
biedingsbrief opnemen
dat ZMf stopt met
deelname vergaderin-
gen van commissie

24-02-2017
agendapunt 4

secretaris 28 februari 2017

Opstellen en toezen-
den aan ZMf reactie
van de commissie op
stoppen deelname
vergaderingen com-
missie

24-02-2017
agendapunt 6d

secretaris 28 februari 2017

Opstellen brief aan
organisaties verte-
genwoordigd in de
commissie in verband
met voordracht herbe-
noeming leden en
plaatsvervangende
leden

24-02-2017
agendapunt 5

secretaris 28 februari 2017


