Jaarplan CRO Teuge
2022

Doel en samenstelling
• 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.
• De commissie bestaat uit:
• leden: de samenstelling is beschreven in de verordening en het huishoudelijk
reglement
• gasten: de voorzitter heeft de mogelijkheid gasten uit te nodigen; zij hebben geen
stemrecht

• Er is een publieke tribune voor belangstellenden.
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Werkwijze
In 2022 organiseren we vier overleggen, fysiek of online. Overleggen
waarin de belangen van alle betrokkenen met betrekking tot luchthaven
Teuge behartigd worden. Waarin we klankborden, de dialoog voeren,
adviseren, afspraken maken en alle belangen op lokaal en regionaal niveau
bespreken.

Dit doen we ons door te informeren over de ontwikkelingen op
bijvoorbeeld de luchthaven en bij de provincie. Ook vergroten we onze
kennis door het organiseren van thema-bijeenkomsten, locatiebezoeken
en presentaties van derden.
De wijze waarop we dan doen is in een open en informele sfeer, met oog
voor alle belangen, met begrip en respect voor elkaar. De commissie heeft
een netwerkfunctie en een verbindend karakter.
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Onderwerpen
en planning
Vaste agendapunten
• Luchthaven: toelichting stand van
zaken door directie
o (duurzame) ontwikkelingen
luchthaven en gebruik, zoals
(nieuwe, bijzondere) bedrijven,
vliegbewegingen
o bijzonderheden zoals
evenementen, mijlpalen,
omstandigheden
• Luchthavenbesluit Teuge: toelichting
stand van zaken door provincie
• Procedure afhandeling klachten:
toelichting stand van zaken door
werkgroep

4 april 2022

Vaste agendapunten

15.30-17.30u

Bijzondere agendapunten, voorstel:

Skydeck, De Zanden

•

167, Teuge

Presentatie visie en ontwikkelplannen
luchthaven, Matthijs de Haan

•

Rapportage klachten 2021, toelichting door de
provincie

•

juni 2022

Bezoek bedrijf luchthaven

Vaste agendapunten

Zomerse ontmoeting

Bijzondere agendapunten, voorstel:

op de luchthaven

•

Presentatie Luchthaventoezicht: wie zijn zij,
werkwijze, (on)mogelijkheden, werking
flighttrack

•

Presentatie TU Delft, ontwikkelingen motoren

vliegtuigen en wat betekent dit voor lh Teuge
12 september 2022

Vaste agendapunten

15.30-17.30u

Themabijeenkomst, voorstel:

Skydeck, De Zanden

•

167, Teuge

Luchtkwaliteit/stikstofuitstoot: wat is dit,
duurzame ontwikkelingen, consequenties, ….
Bijv. RIVM, Omgevingsdienst hiervoor
uitnodigen.

december 2022

Vaste agendapunten

Andere luchthaven

Voorstel: ontmoeting en informatie delen met
andere CRO
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Algemene informatie
• Website: www.croteuge.nl
o Publicatie actuele informatie door nieuwsberichten
o Agenda en vergaderstukken zijn hier beschikbaar

• Contactpersoon: Petra van Burk (secretaris), croteuge@gelderland.nl
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