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Aanwezig: 

De heer H. Meijers    Voorzitter 

De heer P. Hovens    B&W gemeente Beek 

De heer J. Gulikers    B&W gemeente Meerssen 

De heer J. De La Haye    Omwonenden Beek 

De heer C. Degenaar    Omwonenden Meerssen 

De heer H. Aussems (plv. lid)   Omwonenden Beek  

De heer T. Zeguers (plv.lid)           Omwonenden Maastricht  

De heer L. van den Bergh (plv. lid)  Omwonenden Meerssen  

De heer S. Paul     Luchtverkeersleiding Nederland 

De heer J. Pas     Milieufederatie Limburg 

De heer S. Heijmans    Maastricht Aachen Airport 

De heer R. Jense     Maastricht Aachen Airport 

De heer G. Waeijen    Provincie Limburg 

De heer M. Lugten    TU Delft 

De heer L. van den Akker (plv. lid)  Gemeente Beek/RUD Zuid-Limburg  

Mevrouw M. Duijvestijn        Klachtenbureau Luchtverkeer/adj. secretaris 

De heer P. Simons    Secretaris  

 

Verhinderd:  

De heer W. Mobers    Omwonenden Maastricht 

De heer B. Kersten    GS provincie Limburg 

De heer H. Counet    UTC Aerospace Systems 

De heer J. Aarts     B&W gemeente Maastricht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heren Lugten 

en Waeijen, die vandaag beiden een presentatie verzorgen. Berichten van verhindering zijn 

ontvangen van de heren Mobers, Counet, Aarts en Kersten. 

 

2. Vaststellen agenda vergadering 

De agenda wordt vastgesteld en de voorgestelde volgorde van de presentaties wordt gehandhaafd. 

 

3. Mededelingen 

De secretaris verwijst naar zijn email van gisteren, waarin hij voorstelt de rapportage van MAA over 

het eerste kwartaal van het lopende gebruiksjaar (nagekomen stuk CRO 15-016) gelet op de omvang 

en de korte voorbereidingstijd te agenderen voor de CRO vergadering van juni 2015. Aldus wordt 

besloten. 

 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

De voorzitter doet verslag van het overleg van gisteren tussen het ministerie van I&M en de CRO 

voorzitters van de commissies Maastricht, Rotterdam, Groningen en Lelystad over de jaarlijkse 

rijksbijdrage van maximaal € 35.000,- aan de genoemde commissies (stukken CRO 14-052, 15-002 

en 15-013). De CRO voorzitters hebben om dit overleg gevraagd, omdat er bij hen enige onvrede leeft 

over de aan de subsidie verbonden voorwaarden. Zo wordt er geen indexatie toegepast van het 

bedrag, is de BTW inclusief en moet een eventueel overschot in een bepaald jaar zonder meer 

worden teruggestort en kan er dus geen bedrag opzij worden gezet voor eventuele onverhoopte 

uitgaven. Het resultaat van het overleg is dat I&M de CRO voorzitters op een aantal punten tegemoet 

komt en dit schriftelijk zal bevestigen. Afgesproken is o.a. dat het jaarlijkse bedrag in elk geval tot en 

met 2017 blijft gehandhaafd en dat dan een evaluatie plaatsvindt en dat de CRO voorzitters een 

jaarlijks overleg hebben dat door I&M wordt gefaciliteerd. De voorzitter zal de brief van I&M zodra 

deze is ontvangen aan de CRO doorsturen. 

 

5. Verslag vergadering 13 oktober 2014 

Het verslag wordt tekstueel conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van punt 8. (jaarplan en begroting 2015) van het verslag geeft de secretaris aan dat 

het punt “communicatie door de CRO” voor de volgende vergadering separaat wordt geagendeerd.  

Naar aanleiding van punt 8. van het verslag wordt op verzoek van de heer Pas voorts 

besloten in de volgende vergadering ook nader stil te staan bij de rol van de CRO in het lopende 

ontwikkelingstraject voor MAA. Ter voorbereiding daarop zegt de voorzitter toe dat hij na de 

Statenverkiezingen met de nieuwe GS portefeuillehouder MAA  in overleg zal treden. Verder zal hij de 

rol en positie van de CRO in de ontwikkelingstrajecten van de luchthavens ook aan de orde stellen in 

het CRO voorzittersoverleg. 

Naar aanleiding van punt 12. (rondvraag en sluiting) merkt de heer Hovens op dat de Horsterweg 

eigendom is van MAA en dat de luchthaven derhalve verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 

wegdek.  

 

6. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 1. De presentatie van de LVNL is geagendeerd onder agendapunt 12. Actiepunt is daarmee 

afgehandeld. 

Actiepunt 2. Nader onderzoek ILT trackoffender 2
e
 kwartaal 2014. Zie onder agendapunt 11.  

Actiepunt 3. De notitie over ontwikkeling maintenance op MAA is recentelijk aan de leden 

toegezonden en wordt bij dit agendapunt behandeld. De heer Heijmans licht de notitie in het kort toe. 



De voorzitter vraagt hem, mede gelet op de nabijheid van de luchthaven Luik, of bijvoorbeeld in het 

onderwijs internationaal wordt samengewerkt. De heer Heijmans antwoordt dat dit niet het geval is. 

 

7. Ontwikkeling MAA 

De heer Waeijen geeft een presentatie over de actuele stand van zaken in het ontwikkelingstraject 

MAA, in aansluiting op zijn eerdere presentatie in de CRO van 3 juli 2014. De handouts van zijn 

presentatie zijn als bijlage bij het verslag gevoegd (CRO 15-018).  

 

8. Vaststellen jaarverslag 2014 Commissie 

De Commissie stelt het jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording, vast. De secretaris dient 

het jaarverslag uiterlijk 1 april aan de staatssecretaris van I&M aan te bieden. De voorzitter stelt voor 

ten behoeve van de financiële verantwoording een kascontrole te doen plaatsvinden. De heren 

Heijmans en Gulikers bieden aan deze rol deze keer te willen vervullen. De secretaris zal beiden de 

betreffende stukken op korte termijn doen toekomen. 

 

9. Vaststellen klachtenrapportages derde en vierde kwartaal 2014 

Tegen de meer algemene achtergrond van communicatie en overleg met klagers vraagt de heer 

Zeguers of en wanneer gesprekken met frequente klagers plaatsvinden. De secretaris antwoordt dat 

dit jaarlijks geschiedt en dat de recente frequente klagers (meer dan 50 klachten per kwartaal) op 

korte termijn worden uitgenodigd voor een gesprek met de Werkgroep Klachten- en Hinderbeleid. De 

heren Degenaar en Zeguers vragen aandacht voor de communicatie van CRO en MAA met de 

omgeving. Zij opperen daarbij als mogelijkheid de website van MAA te benutten voor (vroeg)tijdige 

berichtgeving over bijzondere events (bijvoorbeeld TEFAF) of ongewone vliegbewegingen. De heer 

Degenaar geeft ook in overweging direct mailing met klagers te hanteren. 

De heer Jense antwoordt dat de website wel, maar direct mailing niet wordt gehanteerd. De voorzitter 

en secretaris geven aan dat direct mailing met klagers uit privacy oogpunt problematisch kan zijn. 

Gelet op het algemeen onderkende belang van communicatie met de omgeving (zie ook hierboven 

onder punt 5.) stelt de voorzitter voor dat de WKH als ad hoc taak voor de volgende vergadering ook 

het agendapunt communicatie voorbereidt. Aldus wordt besloten. 

 

De heer Gulikers informeert naar het beleid van MAA gericht op hinderbeperking en klachtenreductie 

(b.v. van lesvluchten). De heer Heijmans antwoordt dat de wetgever de grens aangeeft en dat 

daarbinnen de exploitant beleidsruimte bezit. Niettemin is MAA genegen om in voorkomende gevallen 

met maatschappijen en/of vliegscholen in gesprek te gaan over de mogelijkheden van hinderreductie. 

De heer Gulikers geeft, onder erkenning van de wettelijke regeling,  MAA in overweging een extra 

stap te zetten in het belang van hinder- en klachtenbeperking. De heer Pas vult aan dat de 

leefbaarheid van de omgeving een belangrijk aandachtspunt is en dat hij het daarom wenselijk acht 

dat MAA met Stella Aviation International (SAI=vliegschool) overleg pleegt over mogelijkheden van 

hinderbeperking. De heer Heijmans zegt toe dat hij met de directie van SAI  in overleg zal treden. 

De heren Hovens en Gulikers stellen enkele vragen over de klachtenregistratie, de 

klachtenbehandeling en de weergave van een en ander in de klachtenrapportages per kwartaal. Om 

een en ander nader toe te lichten en overleg over te voeren zal de secretaris op korte termijn een 

overleg met de wethouders beleggen. 

Aansluitend stelt de vergadering de klachtenrapportages vast. 

 

 

 

 

 

 



10. Overzicht extensies derde en vierde kwartaal 2014 

De heer Zeguers informeert naar de extensie van 28 oktober 2014 voor Quatar Armed Forces. De 

Heijmans antwoordt dat het vervoer van paarden betrof, waarbij een onverhoopte vertraging optrad. 

De heer Pas vraagt n.a.v. de extensie van 2 juli 2014 of het niet mogelijk was deze vlucht naar de 

volgende ochtend te verschuiven. De heer Jense geeft aan dat de nadelen van een verschuiving naar 

de volgende dag te groot waren. Spreker geeft verder aan dat MAA bij elk extensieverzoek een 

zorgvuldige afweging maakt en verder uiteraard altijd de wettelijke regels toepast. 

 

11. Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014 

Naar aanleiding van actiepunt 2. (zie hierboven onder punt 6.) licht de secretaris toe dat hij bij ILT 

navraag heeft gedaan naar hun onderzoek naar de trackoffender in het 2
e
 kwartaal 2014. Door het 

defecte uitluistersysteem bij ILT in die periode heeft geen nader onderzoek kunnen plaatsvinden, 

zodat de vraag naar de ILT vervolgstap helaas ook niet naar voldoening kan worden beantwoord. Het 

actiepunt is hiermee afgehandeld. De vergadering neemt de handhavingsrapportage voor het overige 

voor kennisgeving aan. 

 

12. Presentatie Luchtverkeersleiding Nederland over “airspace infringements” 
De heer Paul verzorgt een toelichting over airspace infringements (luchtruimschendingen). De 

handouts van zijn presentatie zijn als bijlage bij het verslag gevoegd (CRO15-017). 

 

13. Presentatie TU Delft over mitigerende maatregelen vliegtuiglawaai 

De heer Lugten presenteert zijn onderzoek aan de TU Delft over de reductie van vliegtuiggeluid door 

bebouwing en stedenbouw. De handouts van zijn presentatie zijn als bijlage bij het verslag gevoegd 

(CRO15-019). 

 

14. Rondvraag en sluiting 

De heer Zeguers stelt enkele vragen in relatie tot communicatie (persbericht over CRO vergadering en 

terugkoppeling naar omwonenden over CRO besprekingen). De voorzitter en secretaris geven aan dat 

zijn vragen worden meegenomen bij de voorbereiding van het agendapunt communicatie voor de 

volgende CRO vergadering en de secretaris vult nog aan dat de CRO vergaderingen openbaar zijn en 

dat het besprokene dus ook aan omwonenden kan worden teruggekoppeld, tenzij in de vergadering 

uitdrukkelijk vertrouwelijkheid ten aanzien van een bepaald punt wordt afgesproken. 

Aansluitend dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 
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