Rol en taak van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Teuge
In de CRO vergadering van 4 september jl. is door de heer Braakman, lid namens de omwonenden, het
onderwerp hoe om te gaan met inspraak, ingebracht. Hij vraagt de voorzitter of CRO-leden reactie kunnen
geven op zorgen en bezwaren van omwonenden op de vraagstukken die spelen rond vliegveld Teuge. Er
spelen op dit moment veel onderwerpen, zoals het Luchthavenbesluit Teuge, waarover de provincie
Gelderland de bevoegdheid voor vaststelling heeft, de hinder van de laagvliegroutes vliegveld Lelystad, die
voorgesteld zijn door het ministerie I&W en de gevolgen voor onze regio bij de herziening van de
luchtvaartroutes van het Nederlands luchtruim.
Het zijn onderwerp waar inwoners, op Teuge gevestigd bedrijfsleven, luchthaven directie, de
aandeelhoudende gemeenten en de provincie Gelderland bij betrokken zijn. En waar ieder vanuit zijn eigen
positie of bevoegdheid een rol heeft. Inwoners en bewonersorganisaties brengen via CRO regelmatig hun
zorgen over hinder van genoemde ontwikkelingen naar voren en verzoeken de voorzitter actie te
ondernemen. En vragen CRO-leden om te reageren op de ingebrachte punten.
Volgens de door de Provinciale Staten vastgestelde Verordening voor CRO is dat niet de taak van de CRO.
In de verordening is vastgelegd dat de CRO een platform is waar de leden informatie uitwisselen, hun eigen
taken en bevoegdheden op elkaar afstemmen en waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de
belangen van alle betrokkenen. Het gaat daarbij van milieubelangen tot de betekenis van de luchthaven
Teuge voor economie, werkgelegenheid en recreatie. De CRO heeft geen besluitvormings- en
uitvoeringsbevoegdheid. En kent ook geen inspraak verplichtingen. Het in ontvangst nemen, registreren en
behandelen van klachten hoort ook niet tot de taak van de CRO. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd
door de luchthavenexploitant (de directie van NV Luchthaven Teuge) met medewerking van het Gelders
Provincie loket.
De komende jaren zal er discussie zijn over het provinciale luchthavenbesluit Teuge, de ontwikkeling van
luchthaven Teuge, de luchtvaartroutes van en naar vliegveld Lelystad en geluidhinder van vliegtuigen
vanwege de herziening van luchtruim. In het licht van deze discussie is het belangrijk dat inwoners,
bewonersverenigingen en andere betrokken organisaties weten wat de rol en taak van de CRO is ingeval zij
onderwerpen en thema’s voor agendering voorleggen aan de CRO. De voorzitter en CRO-leden moeten
hierover helder communiceren zodat geen verkeerde verwachtingen ontstaan bij mensen en organisaties die
onderwerpen agenderen. Ook op de website van CRO Teuge moet duidelijk aangegeven zijn wat de taak
van CRO is.
Het verzoek van gemeente Apeldoorn is dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van 7 november.

