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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Per eind mei 2019 eindigt de voorzitterstermijn van de huidige voorzitter van de Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Teuge (kortweg CRO Teuge). Uw Staten zijn bevoegd gezag voor
de benoeming van de voorzitter (conform provinciale verordening). De Commissie Regionaal
Overleg Luchthaven Teuge gaat over de lusten en lasten die de luchthaven met zich mee
brengt. Gebruikers van de luchthaven, omwonenden en andere betrokkenen komen bij elkaar
en overleggen over de effecten van de luchthaven. Luchthaven Teuge is een regionale
burgerluchthaven. De Wet Luchtvaart bepaalt dat luchthavens van een dergelijke grootte een
commissie regionaal overleg instellen. De commissie is een gebiedsgericht overleg.
Met deze brief informeren wij uw Staten over de procedure hoe te komen tot een nieuwe
voorzitter, inclusief het gevraagde profiel van deze nieuwe voorzitter. Deze procedure is in
samenspraak met de Statengriffie tot stand gekomen. Binnen Nederland is de
voorzitterswissel bij de CRO Teuge het eerste moment waarop een zittende CRO-voorzitter het
eind van diens termijn bereikt en er een opvolger moet worden gezocht. Er bestaat hiervoor
dus geen blauwdruk. In de procedure zoals deze in voorliggende brief wordt geschetst, is
gezocht naar een zorgvuldige en transparante aanpak waarbij de nieuwe voorzitter kan rekenen
op maximaal draagvlak binnen de CRO Teuge.
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Aanleiding

De voorzitter van CRO Teuge heeft per brief dd. 11 januari 2019 aan de Statengriffie het einde
van zijn wettelijke voorzitterstermijn op 1 juni aangekondigd. In mei 2011 is de heer Burgering
door uw Staten benoemd als onafhankelijk voorzitter. De wettelijke zittingstermijn van de
CRO-voorzitter is vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de benoemingstermijn voor
maximaal een zelfde periode. Uw Staten hebben in september 2015 besloten tot deze
verlenging, waarbij is aangegeven dat het voorzittersmandaat formeel eindigt op 1 juni 2019.
Procedure
De werving van de kandidaat loopt via een openbare advertentieprocedure. De selectie van
kandidaten wordt gedaan door een selectiecommissie op basis van een meerderheid van
stemmen. De selectiecommissie bestaat uit 4 vertegenwoordigers uit de CRO Teuge (1
vertegenwoordiger namens de omwonenden- en milieuorganisaties, 1 vertegenwoordiger
namens de luchthavendirectie, 1 vertegenwoordiger namens de beroepsmatige en recreatieve
gebruikers van de luchthaven en 1 vertegenwoordiger namens de gemeenten Voorst en
Apeldoorn) en de portefeuillehouder uit het College van GS, of de gemandateerd ambtelijk
manager. Tevens wordt door de Provincie Gelderland procesondersteuning geboden.
Om continuïteit van de werkzaamheden van de commissie te waarborgen in deze fase, wordt
de zittende voorzitter per brief gevraagd tot uiterlijk 1 december 2019 aan te blijven om een
goede overdracht van werkzaamheden mogelijk te maken. Informeel heeft de zittende
voorzitter aangegeven hiertoe bereid te zijn.
Profiel:
Het volgende profiel wordt meegegeven in de voorgestelde procedure in aanvulling op de
geldende verordening. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de geldende verordening die uw
Staten hebben vastgesteld in 2011:
•
ruime bestuurlijke ervaring in publieke-private omgeving:
•
ervaring als voorzitter van onder openbaar bestuur opererende commissie(s) is een pré;
•
affiniteit met luchtvaart en milieuaspecten;
•
in staat om een bindende en motiverende rol te kunnen spelen binnen de commissie;
•
uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
•
besluitvaardig en daadkrachtig.
Vervolg:
De zittende voorzitter wordt per brief gevraagd aan te blijven tot uiterlijk 1 december 2019. De
CRO wordt benaderd om de werving en selectieprocedure op te starten, samen met de
provincie Gelderland. Verwacht wordt dat de voordracht voor de nieuwe kandidaat rond de
zomer bekend is waarop uw Staten tot formele benoeming over kunnen gaan.
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Bestaand beleid c.q. kader
Het kader voor deze voorzitterswissel wordt gegeven in de Verordening Commissie Regionaal
Overleg Luchthaven Teuge met als wettelijke grondslag Wet luchtvaart, art. 8.58 en art. 8.59.
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Argumenten/afwegingen/risico’s
De CRO Teuge kent een drukke agenda. Zowel vlieghinderissues vanuit de omgeving, een
aangekondigde aanvraag Luchthavenbesluit als ook de impact van Lelystad Airport op de
ontwikkelingen van de luchthaven leidden tot diverse belangen waarover goede afstemming
binnen de CRO Teuge van essentieel belang is. Deze voorgestelde aanpak zet in op een
transparante wervingsprocedure en beoogt met de samenstelling van de selectiecommissie
maximaal draagvlak voor de voorzitterskeuze te waarborgen.
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Financiële consequenties
N.v.t.
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Proces en evaluatie
N.v.t.
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