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Verslag van het overleg van 11 mei 2015 

Aanwezigen: Dhr. B.J. van Bochove (voorzitter), Dhr. J. Lodders, vergezeld door Dhr. P. Spapens 

(Provincie Flevoland), Dhr. J. Fackeldey (Gemeente Lelystad), Dhr. T. van Amerongen (Gemeente 

Dronten), Dhr. W. van der Es (Gemeente Zeewolde), Dhr. M. Pol (Gemeente Almere),  

Dhr. E. Lagerweij (Lelystad Airport, Dhr. D. Hoekstra (Havenmeester Lelystad Airport),  

Dhr. F. ten Hove en Dhr. J. Schoone (Gebruikers luchthaven), Dhr. R. ter Haar, vergezeld door 

Mw. M. Verhoeven (Omwonenden), Mw. V. Dam (Natuur en Milieufederatie Flevoland), Mw. S. Born 

(secretaris). 

 

1. Opening 

Dhr. Van Bochove opent als voorzitter het eerste overleg van de Commissie Regionaal Overleg 

luchthaven Lelystad en heet alle aanwezigen welkom. In de komende tijd gaan we ontdekken hoe we 

de commissie vorm gaan geven. Het is de bedoeling de wettelijke taak uit te voeren.  

 De commissie heeft tot taak om door overleg tussen de betrokken partijen een gebruik van de 

luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. 

De commissie heeft tevens tot taak er op toe te zien dat aan de belangen van de organen en 

organisaties die in de commissie zijn vertegenwoordigd zoveel mogelijk recht wordt gedan, met in 

achtneming van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften. Voorts dient de commissie de 

minister desgevraagd te informeren over haar werkzaamheden. (artikel 8.59 Wet Luchtvaart en 

artikel 7 van de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale 

betekenis, Staatscourant van 14 aug 2012) 

Dit bovenstaande wil zeggen dat de belangen van alle betrokkenen ter sprake kunnen komen in deze 

commissie. 

 

De commissie is nagenoeg compleet. De tweede ring van omwonenden wordt nog ingevuld. De 

voorzitter is hierover in gesprek met Dhr. Alders. Voorts is er nog een tweede vertegenwoordiger van 

een milieuorganisatie mogelijk. Deze wordt later ingevuld. 

 

Begin mei 2015 is een stichting opgericht ter ondersteuning van de commissie. De CROLL is zelf geen 

rechtspersoon en kan/mag geen rechtshandelingen uitvoeren. Om dit mogelijk te maken is een 

stichting noodzakelijk. De naam van de stichting is: “ Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal 

Overleg luchthaven Lelystad”, kortweg SOCROLL. Dhr. Van Bochove is voorzitter van deze stichting, 

Mw. Born is secretaris en penningmeester. De statuten zijn te vinden op de website van de 

commissie. 
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De voorzitter heeft regelmatig overleg, en wel met de voorzitters van de andere Commissies 

Regionaal Overleg en het departement van het Ministerie I&M. De voorzitters zullen dat overleg 

benutten om leermomenten te delen. Het eerste overleg heeft reeds plaatsgevonden. Daarin is 

gesproken over de financiën van de commissies. Het ministerie heeft een budget vastgesteld dat de 

komende jaren niet wordt geïndexeerd. Het departement heeft toegezegd zich te beraden over de 

invulling van dit budget 

 

2. Voorstelronde 

Omdat dit een nieuwe commissie is en niet iedereen elkaar kent stelt ieder zich kort voor.  

 

3. Raakvlakken Alderstafel 

Er is onderscheid tussen de taak van de Alderstafel en deze commissie. Het zijn twee verschillende 

overlegplatforms. De CROLL is er om met inachtneming van de belangen van de deelnemers de 

luchthaven in werking te hebben, de Alderstafel richt zich op de ontwikkelingen van de luchthaven. 

 

De voorzitter spreekt binnenkort met Dhr. Alders over het evenwicht tussen de CROLL en de 

Alderstafel. Voor een deel van de onderwerpen al er een overlap zijn. Wat aan de Alderstafel wordt 

besproken doen we niet over in deze commissie. 

 

4. Waar gaat de CROLL over 

De commissie heeft een wettelijke taak. Deze is onder agendapunt 1 beschreven.  

Gezamenlijk vullen we de inhoud van de commissie in. Wat hoort er wel bij en wat niet? Dat kan een 

zoektocht worden waarbij we elkaar in het leerproces betrekken.  

 

De secretaris heeft tweemaal per jaar een overleg met de secretarissen van de andere Commissies 

Regionaal Overleg. Hier wordt onder andere besproken welke onderwerpen in de CRO’s thuishoren 

en worden knelpunten en ontwikkelingen uitgewisseld. Hieruit kunnen onderwerpen in de CROLL 

worden voorgesteld.  

 

Bij de agenda voor dit overleg is een lijst meegezonden met mogelijke onderwerpen. Deze lijst kan 

worden aangevuld met onderwerpen die door de commissieleden worden aangedragen.  

Dhr. Van der Es noemt het een zoektocht naar de inhoud. Als de commissie openstaat voor 

ontwikkelingen komen we werkendeweg wel op onderwerpen. 

Mw. Dam noemt veiligheid als onderwerp. Tevens oppert zij dat wat niet des commissies is, de 

commissie daar wel een signalerende functie over kan hebben.  
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Dhr. Ter Haar vindt de rapportages een essentieel onderdeel. De kwartaalrapportages van Lelystad 

Airport en de klachtenrapportages zijn voor de leefbaarheid erg belangrijk. Verder noemt Dhr. Ter haar 

de nieuwe routes en de Extentieregeling (gaat over de openingstijden van de luchthaven). 

Een belevingsonderzoek is een van de thema’s die in de andere CRO’s wordt behandeld. Wat 

verstaan we daar onder en hoe geven we daar aandacht aan wordt bepaald als er behoefte aan is. Er 

is geen financiële ruimte voor dure onderzoeken.  

 

De voorzitter geeft nogmaals aan dat hetgeen waar we niet over gaan, niet wordt geagendeerd. We 

kunnen inderdaad wel signaleren en onder de aandacht brengen bij de partijen die er wel over gaan. 

De voorzitter legt verder geen beperkingen op in de te bespreken onderwerpen.  

 

5. Vaste agendapunten 

o Terugkoppeling van deelnemers vanuit de achterban 

o Terugkoppeling uit voorzittersoverleg en OSCRO 

o Meldingen/klachtenanalyse 

 

6. Financiering van de Commissie 

De commissie ontvangt een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van I&M. Het budget van de 

commissie is bescheiden en zeer beperkt. De begroting is door ministerie ingedeeld en vastgelegd in 

een regeling. De wettelijke taken van de commissie worden uit het budget bekostigd (kosten 

voorzitter, secretariaat, bureaukosten, website). Als de commissie andere activiteiten wil uitvoeren zal 

de commissie daarvoor alternatieve financiering moeten vinden. 

De begroting van de commissie en de regeling van het ministerie zijn te vinden op de website.  

 

7. Klachtenbehandeling en financiering daarvan 

De klachten en meldingen behandelen is geen taak van de Commissie Regionaal overleg. Hiervoor 

kan het budget van de commissie niet worden ingezet. Voor de behandeling van de 

klachten/meldingen over het gebruik van de luchthaven moet andere oplossing komen. Daar komen 

nog nadere afspraken over.  

Dhr. Lagerweij geeft aan dat er een gesprek met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is 

geweest over eventuele behandeling van klachten/meldingen door BAS. Het is denkbaar dat BAS een 

dienst gaat verlenen voor Lelystad Airport. BAS zou het kunnen en willen doen. Dit wordt in de 

afweging meegenomen. Hoe dat gefinancierd wordt moet nog worden afgesproken met de overheden 

en organisaties. Hierover wordt snel overleg gevoerd. 
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Dhr. Van Amerongen geeft aan dat we wel een ander soort luchthaven gaan worden. Het gebruik 

verandert over een paar jaar. De meldingen zullen dan ook veranderen. 

Aantal klachten in de regio is zeer beperkt. De meldingen/klachten moeten wel op een goede manier 

kunnen worden ingediend. 

De meldingen en klachten die nu via de klachtentelefoon binnenkomen worden nu niet in behandeling 

genomen. Er moet zo snel mogelijk een oplossing worden gevonden voor de klachten die er nu zijn. 

Dat vergt wel enige organisatie. De direct omwonenden kunnen de luchthaven blijven bellen. 

 

8. Website 

Voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Lelystad is een website gemaakt. Deze is nu al te 

bezoeken: Www.crollelystad.nl 

Op deze website is alle informatie te vinden over de commissie en de commissievergaderingen. De 

vergaderstukken zullen ook op de website worden gepubliceerd. 

Er is een beveiligd deel van de website waar leden met een wachtwoord toegang kunnen krijgen tot 

documenten die niet openbaar zijn. Het wachtwoord wordt door de secretaris verspreid. 

Suggesties over de inhoud van de website kunt u aan de secretaris doorgeven. 

 

9. Agenda volgend overleg data 

De commissie overlegt 4 x per jaar. Ingelaste overleggen zijn mogelijk, met een afvaardiging van de 

leden of met de gehele commissie. Dit jaar wordt drie keer vergaderd. De volgende overleggen vinden 

plaats op maandag 5 oktober en maandag 14 december, beiden van 16:00 uur tot uiterlijk 17:30 uur. 

 

Dhr. Pol vindt 4 x per jaar momenteel aan de ruime kant. De voorzitter geeft aan dat, als er geen 

aanleiding is om te vergaderen, we dat ook niet doen. Het is wel goed om elkaar regelmatig te zien. 

Onnodige vergaderingen zullen niet voorkomen. 

Dhr. Ter Haar vraagt hoe we met de klachtenregeling omgaan in de tussentijd? Het eerste overleg is 

pas na de zomer. Dhr. Lodders vindt dat er in de tussentijd een aantal scenario’s op tafel moeten 

liggen. De voorzitter zegt toe dit zo snel mogelijk op te pakken. 

 

Dhr. Ter Haar zou graag minimaal een week van te voren de agenda ontvangen. De voorzitter wil 

twee weken van tevoren afspreken zodat de leden de gelegenheid hebben een en ander met de 

achterban voor te bespreken. 

 

Het secretariaat van de commissie is dagelijks te bereiken via mail (secretaris@crollelystad.nl) en 

telefoon (06-14120963). 

 

http://www.crollelystad.nl/
mailto:secretaris@crollelystad.nl
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10. Rondvraag. 

Mw. Dam geeft aan dat er snel iets geregeld moet worden voor de behandeling van de klachten en 

meldingen. De voorzitter geeft aan dat de direct omwonenden de luchthaven kunnen bellen. Voor de 

andere klachten wordt zo spoedig mogelijk een oplossing gezocht. 

Dhr. Schoone vraagt op welke locatie het overleg in de regel plaatsvindt. Dat zal in het 

luchthavengebouw van Lelystad Airport zijn, als de ruimte beschikbaar is.  

 

Dhr. Pol vraagt zich af hoe de besluitvorming in de commissie plaatsvindt. Daarover is momenteel 

geen duidelijkheid te geven. Dit is niet wettelijk vastgelegd en gaan we in de commissie zelf bepalen.  

Dhr. Fackeldey geeft aan dat de producten voornamelijk adviezen zullen zijn. Dan neem je geen 

besluit. Je kunt wel besluiten over een gezamenlijk advies of een advies met meerdere opvattingen. 

 

Dhr. Van Amerongen is benieuwd naar het gesprek dat de voorzitter gaat voeren met Dhr. Alders. Als 

dat gesprek is gevoerd wordt dat bekend gemaakt.  

 

Dhr. Lagerweij vindt communicatie over de oprichting van de CROLL van belang. Komt er een 

persbericht? De voorzitter en de secretaris stellen samen een persbericht op. 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter bedankt de leden voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 17:00 uur. 

 

Volgende overleggen: 

5 oktober en 14 december 2015 

 

Actielijst 11 mei 2015 

Datum overleg uitvoerder onderwerp streefdatum 

11 mei 2015 allen Inhoud commissie 
vormgeven 

5 oktober 2015 

11 mei 2015 Voorzitter Terugkoppeling 
gesprek met Dhr. 
Alders 

Zo spoedig mogelijk 

11 mei 2015 Voorzitter, secretaris 
en selectie leden 

Meldingen en 
klachtenbehandeling 

Zo spoedig mogelijk 

11 mei 2015 Voorzitter en 
secretaris 

Persbericht oprichting 
commissie 

Zo spoedig mogelijk 

 


