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Doel commissie
De commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO) is een overleg waar afstemming plaatsvindt tussen de luchthaven Teuge en de omgeving. Het is
een gebiedsgericht overleg; het richt zich op ontwikkelingen op en gebruik van de luchthaven en de effecten daarvan op de omgeving.
Belangrijke onderwerpen van gesprek in 2021 waren het luchthavenbesluit Teuge en geluidshinder.
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Vergaderingen
De vergaderingen zijn in de regel openbaar toegankelijk en er bestaat mogelijkheid om in te spreken.
Op de website www.croteuge.nl zijn vergaderstukken, nieuwsberichten en informatie over de samenstelling van de commissie te vinden.
De commissie is in 2021 drie keer bijeen gekomen: op 23 maart, 8 september en 14 december.
Door de maatregelen als gevolg van van COVID-19 waren 23 maart en 14 december online georganiseerd, via MS Teams, en in besloten setting.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest.
•

Luchthavenbesluit Teuge: de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, heeft op 31 augustus 2021 het ontwerp-luchthavenbesluit
vastgesteld. In het ontwerp-besluit is beoogd een balans te vinden tussen alle belangen: duurzame ontwikkeling van vliegveld Teuge
enerzijds en beperking van hinder voor de omgeving (m.n. door de valschermvluchten) anderzijds. Het besluit heeft tot 17 oktober 2021 ter
inzage gelegen en er zijn 26 zienswijzen ingediend. De beantwoording wordt opgenomen in een reactienota. De verwachting is dat
vaststelling van het definitieve besluit volgt in het voorjaar 2022.
In de commissie is gesproken over de beperkingen van de valschermvluchten per maand (4 weekend-dagdelen); de geluidsruimte/belasting; het effect van het ontwerp-besluit en de ontwikkelingen van Lelystad Airport op de leefomgeving van de bewoners; de procedure
van het besluit Wet Natuurbeheer en de vervolgprocedure.

•

Toekomstvisie van de luchthaven: de directeur heeft de hooflijnen van de toekomstvisie 2021-2025 toegelicht. Dit zijn o.a. de ambitie’s voor
een koplopersrol t.a.v. verduurzaming binnen general aviation; een top-of-mind-positie op het gebied van recreatie en toerisme; een
gerespecteerd lid van de samenleving en het streven naar een actieve rol en dialoog met de omgeving voor het beperken van vlieghinder.

•

Rapportage klachten 2020: het overzicht is gepresenteerd door de provincie en de conclusie is dat er geen groot verschil is met de
klachtenrapportages van andere jaren.
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•

Belevingsonderzoek vlieghinder: in opdracht van de provincie heeft Direct Research een kwalitatief, onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. In
het onderzoek kwamen aan de orde: het doel, de aanpak, de selectie van de respondenten, de context, het sentiment over vliegveld Teuge, de
perceptie van hinder van overkomend vliegverkeer, gevolgen van de hinder (emoties en gedrag), Lelystad Airport (de zorgen) en de toekomst
van luchthaven Teuge. De resultaten worden meegenomen in de afwegingen die Provinciale Staten maken in de besluitvorming rond het
luchthavenbesluit in het voorjaar 2022.

•

Afhandeling klachten: de nut en noodzaak voor een goede klachtenafhandeling is beschreven in de memo ‘Naar een effectieve
klachtenafhandeling voor de luchthaven Teuge’. Om de procedure verder uit te werken is op initiatief van de commissie een werkgroep
ingesteld waarin een vertegenwoordiger van de luchthaven Teuge, luchtvaarttoezicht, provincie Gelderland, Platform Vlieghinder Teuge,
omwonenden en ondernemers luchthaven zitting hebben. Het eerste overleg is in januari 2022 gepland.

•

Huishoudelijk Regelement: de geactualiseerde versie is gepubliceerd op de website.
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Samenstelling commissie
Op 31 december 2021 bestond de commissie uit de volgende leden en (vaste) gasten.
Leden
Organisatie
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Voorst
N.V. Luchthaven Teuge
Gebruikers luchthaven, recreatief
Gebruikers luchthaven, beroepsmatig
Omwonenden
Natuur & Milieu Gelderland

wethouder Wim Willems
wethouder Arjen Lagerweij
Matthijs de Haan
Martin Eimers
Daniël van Vliet
Carel Braakman
Maarten Witberg

plaatsvervanger
wethouder Detlev Cziesso
burgemeester Renske Helmer-Englebert
Simon Woerlee
Quita Kuiper
Martin van der Jagt

Gasten
Organisatie
Provincie Gelderland
Gemeente Deventer
Gemeente Epe
Provincie Gelderland
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Voorst
Algemeen Belang Teuge
Luchtvaarttoezicht Nationale Politie

gedeputeerde Christianne van der Wal
wethouder Carlo Verhaar
wethouder Jan Aalbers
Carla Nikkels
Hans Kemper, Arie Claassen
Waldo Ogg
Lucas Harbers, Nico Jurgens
Victor Pollé

Voorzitter: Marcel van den Heuvel
Secretaris: Petra van Burk (met ingang van 1 juli 2021)
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Gesprekken met de leden en gasten
In oktober en november hebben de voorzitter en secretaris alle leden en gasten gesproken over hun rol in de commissie, de ervaringen,
betrokkenheid en verbeterpunten. Het waren goede en open gesprekken.
De volgende punten kwamen aan de orde:
•

er is behoefte aan overleg in informele sfeer met begrip voor elkaars belangen en rollen;

•

de functie van de commissie: helder houden, het is geen besluitvormend orgaan;

•

voorkeur voor afwisseling reguliere vergaderingen met themasessie’s;

•

aandacht voor de klachtenafhandelingsprocedure;

•

vernieuwing en verjonging van de commissie;

•

introductie commissie bij o.a. nieuwe gemeenteraden en bedrijven luchthaven.

Provinciale Staten zijn sinds 1 november 2009 volgens de Wet luchtvaart het bevoegd gezag met betrekking tot het landzijdige gebruik van burgerluchthavens met regionale
betekenis. Provinciale Staten hebben op 30 mei 2011 de CRO-Teuge ingesteld (art. 8.59 Luchtvaartwet). In het besluit is de taak van de commissie als volgt omschreven:
’Tot de in artikel 8.59 eerste lid van de Wet luchtvaart bedoelde taak van de commissie behoort in ieder geval het uitwisselen van informatie tussen haar leden over het
feitelijke en voorziene gebruik van de luchthaven.’

6
13 januari 2022

