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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Een bijzonder woord van welkom 

richt hij aan de nieuwe leden, de heren Beurskens, Schoenmakers en Glimmerveen en ook aan 

mevrouw Turfboer, die de vergadering als gast bijwoont.  

 

2. Vaststellen agenda vergadering 

De voorzitter stelt voor de volgorde van de agendapunten 7 en 8 te wisselen. Met in acht neming 

hiervan wordt de agenda vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren De La Haye en Van den Bergh. De voorzitter 

deelt mede dat na een sollicitatieprocedure de heer Hans Albersen per 1 januari 2016 is benoemd tot 

plaatsvervangend vertegenwoordiger omwonenden. Daarmee is de bestaande vacature ingevuld. De 

heer Albersen is vandaag reeds als gast op de publieke tribune aanwezig.  

 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

De voorzitter attendeert op het verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2014 (CRO 

15-042) en stelt voor het dagelijks bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

Aldus wordt besloten. Voorts verwijst hij naar stuk CRO15-043, de brief van I&M aan de CRO 

voorzitters over de aangepaste beleidslijn inzake de CRO subsidies, en merkt op dat aan de 

bezwaren van de CRO voorzitters ten dele tegemoet is gekomen. De aangepaste beleidslijn was voor 

hem aanleiding het tegen de subsidiebeschikking 2015 bij I&M ingediende bezwaarschrift in te trekken 

(CRO 15-050). 

 

5. Verslag vergadering 22 juni 2015 

Het verslag wordt tekstueel ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van punt 9. (blz. 3) van het verslag vraagt de heer Pas aandacht voor een mogelijke 

afwijking van een vertrekroute, die leidt tot hinder in Meerssen. Besloten wordt dit bij agendapunt 9. te 

behandelen. 

 

6. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 1. Brief I&M aan CRO voorzitters (CRO 15-043) is toegezonden. Actiepunt is afgehandeld. 

Actiepunt 2. Rol en positie CRO agenderen in eerstvolgend overleg CRO voorzitters. Actiepunt wordt 

aangehouden. 

Actiepunt 3. Kascontrole 2014 is afgerond. Actiepunt is afgehandeld. 

Actiepunt 4. CRO advies Luchthavenbesluit. Zie agendapunt 8. 

 

7. Update voorbereiding luchthavenbesluit en lopende onderzoeken 

De heer Heijmans licht de actuele stand van zaken van de procedure luchthavenbesluit toe en geeft 

daarbij een update van de lopende onderzoeken, die de input voor het luchthavenbesluit vormen (zie 

ook handouts presentatie, CRO 15-063). Cruciaal in het nieuwe plan 2014-2024 is het 2750 meter 

gebruik van de startbaan voor bepaalde vertrekkende vrachttoestellen (categorie E/F). 

Spreker geeft daarbij aan dat ten aanzien van de flyability en de impact op de aanwezige Instrument 

Landing System (ILS) infrastructuur, de Luchtverkeersleiding heeft geconstateerd dat het gebruik van 

de 2750 meter startbaan geen problemen oplevert. MAA heeft hierover ook het oordeel van de 
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Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van I&M gevraagd. Mevrouw Turfboer 

meldt dat ILT niet nu maar in een later stadium van de procedure (als alle relevante 

achtergrondinformatie beschikbaar is) hierover een uitspraak zal doen. Dit past in de nieuwe rol van 

ILT als toezichthouder op afstand, waarbij exploitant initiatiefnemer en primair verantwoordelijk is. 

De heer Heijmans geeft verder aan dat het rapport van de economische onderbouwing van het 

nieuwe businessplan aan I&M is aangeboden. Mevrouw Turfboer licht toe dat I&M volgens de 

geldende procedureregels een contraexpertise door een onafhankelijk bureau laat uitvoeren, die rond 

de jaarwisseling is afgerond. 

Een ander aandachtspunt betreft de stikstofdepositie als gevolg van het nieuwe businessplan op het 

Bunderbos en Elslooërbos. Dit is relevant voor de vraag of kan worden volstaan met een MER 

beoordeling of vormvrije MER of dat een volledig MER moet worden opgesteld. Bij de stikstofdepositie 

is het vrachtverkeer over de weg relevanter dan het vliegverkeer. De depositie wordt nu door een 

extern bureau berekend en dit onderzoek is naar verwachting voor het einde van het jaar gereed. 

De heer Zeguers constateert dat hoewel in het nieuwe plan de bestaande geluidcontour niet wordt 

overschreden, ten opzichte van de feitelijke situatie anno 2015 het aantal bewegingen en daarmee de 

feitelijke geluidbelasting voor de omgeving zal toenemen. De heer Heijmans bevestigt dit, uitgaande 

van het nagestreefde aantal van 25.000 vliegbewegingen op jaarbasis. 

De heer Pas vult aan dat ook in zijn ogen de leefbaarheid van de omgeving een belangrijk 

uitgangspunt is en dat in dit proces op uiterst transparante wijze dient te worden gecommuniceerd, 

waarbij de rijksoverheid als bevoegd gezag zich een betrouwbare partner toont. Hij spreekt daarbij zijn 

waardering uit voor de wijze van opereren van mevrouw Turfboer als vertegenwoordiger van I&M. 

De heer Beurskens beschouwt de ontwikkeling van MAA als een collectief gebeuren, waarbij de CRO 

met alle relevante partijen aan tafel een belangrijk overleggremium is. Spreker merkt op dat het in 

stand houden van MAA geen sinecure is en dat het daarbij belangrijk is alle aanwezige kennis en 

kunde te benutten. Hij geeft aan dat bij begin december samen met burgemeester Weekers van Beek 

voor overleg over MAA naar I&M in Den Haag gaat om andermaal te benadrukken dat de regio inzet 

op kwaliteit en daartoe fors investeert in de luchthaven, met name ook uit een oogpunt van 

werkgelegenheid en stimulans van de economie. Daarbij vormen passagiersvluchten van 

lowcostcarriers een onderdeel, maar niet het hoofdproduct, het accent ligt op vracht, maintenance en 

zakelijk- en privévliegverkeer (provincie als logistiek knooppunt). Spreker beklemtoont dat ook de 

leefbaarheid van de omwonenden niet uit het oog dient te worden verloren, draagvlak in de regio blijft 

ook in dat opzicht belangrijk. De heer Beurskens pleit voor open communicatie en nodigt alle CRO 

leden uit aan de orde zijnde kwesties en eventuele problemen in de commissievergadering te 

bespreken of hem direct per mail te benaderen.  

De voorzitter rondt af met de constatering dat het een vruchtbare gedachtewisseling was en dat 

belangrijke elementen van het gewisselde zullen terugkeren in het advies dat de commissie over het 

luchthavenbesluit aan de staatssecretaris van I&M zal uitbrengen. 

 

8. Tussenrapportage CRO werkgroep luchthavenbesluit 

De heer Aussems licht de tussenrapportage van de CRO werkgroep toe en zoemt daarbij met name in 

op de geformuleerde aandachtspunten. De werkgroep acht communicatie uitermate belangrijk, waarbij 

de toename van bewegingen en mogelijk dus ook van de hinder voor de omgeving ten opzichte van 

de situatie anno 2015 speciale aandacht verdient. Daarbij zal het geprognotiseerde  feitelijk aantal 

extra bewegingen ten opzichte van de huidige situatie open dienen te worden gecommuniceerd.   

De heer Pas vraagt aandacht voor de historie van de discussie over het gebruik van de 2750 meter 

baan. De 2750 meter baan is in het verleden als wenselijk vanuit veiligheidsoogpunt gecommuniceerd 

en uitdrukkelijk niet als baanverlenging. Spreker waarschuwt ervoor in de communicatie naar de 

omgeving over deze kwestie niet te lichtvaardig te denken. De heer Degenaar sluit zich hierbij aan, 
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waarbij hij aantekent dat hij zich in beginsel kan vinden in een gebruik van de 2750 meter baan voor 

een beperkt aantal (categorie E/F) vertrekkende vrachttoestellen als nu wordt voorgesteld. Mevrouw 

Turfboer geeft aan dat het punt van de 2750 meterbaan in relatie tot veiligheid zeker zal worden 

meegenomen bij de beoordeling door het ministerie van IenM van de in het kader van het 

luchthavenbesluit uit te voeren onderzoeken.  

De heer Aarts herkent zich in grote lijnen in de tussenrapportage en de aandachtspunten van de 

werkgroep, maar mist enigszins het evenwicht tussen enerzijds de milieu- en leefbaarheidsaspecten 

en anderzijds de economische aspecten als werkgelegenheid. Hij acht deze laatste onderbelicht en 

merkt op dat hij deze ook in het Buck rapport van de economische onderbouwing onvoldoende uit de 

verf vindt komen. Spreker pleit voor een positief standpunt ten aanzien van het gebruik van de 2750 

meter baan. De heer Schoenmakers geeft aan dat de gemeente Beek een positieve grondhouding ten 

aanzien van de luchthaven inneemt en tegen die achtergrond ook kan instemmen met het 2750 meter 

baangebruik. Hij acht de rol van de CRO, met alle relevante partijen en grote deskundigheid daarin 

vertegenwoordigd, relevant en hecht daarom zeer aan een afgewogen advies over het 

luchthavenbesluit. De heer Glimmerveen onderschrijft de opmerkingen van de heer Schoenmakers. 

Gehoord de gedachtewisseling constateert de voorzitter een breed draagvlak binnen de commissie 

voor het gebruik van de 2750 meter baan voor vertrekkende vrachttoestellen van de categorie E/F. 

Gelet op de planning van het uit te brengen advies vraagt de voorzitter aan mevrouw Turfboer en de 

heer Heijmans of de commissie half januari over alle stukken beschikt, die nodig zijn om een advies te 

formuleren. Beiden antwoorden dat de inspanningen erop zijn gericht tot die tijd zoveel mogelijk 

stappen in de procedure luchthavenbesluit te zetten, maar dat nu moeilijk valt in te schatten of medio 

januari alle relevante informatie op tafel ligt. Afrondend vraagt de voorzitter ook de werkgroep de 

vinger aan de pols te houden. 

 

9. Klachtenrapportages tweede kwartaal 2015 

Naar aanleiding van de geformuleerde aandachtspunten in de rapportages, vraagt de heer Pas 

aandacht voor een vermeend eerder afbuigen van de OLNO vertrekroute naar het zuiden, zodat 

toestellen de bocht naar het oosten eerder inzetten en over de bebouwde kom van Meerssen vliegen. 

De heer Paul merkt op dat er geen wijziging van deze standaard vertrekprocedure heeft 

plaatsgevonden en dat het probleem hem niet bekend is. Hij verzoekt de heer Pas data en tijdstippen 

door te geven en zegt toe dat hij dan een en ander zal nagaan. De heer Degenaar stelt voor dit de 

komende tijd te monitoren en in de Werkgroep Klachten- en Hinderbeleid nader te bespreken. Aldus 

wordt besloten. De secretaris vult aan dat in de volgende klachtenrapportage hierop wordt 

teruggekomen.  

De vergadering stelt de rapportages aansluitend vast en besluit voortaan de bestuurlijke versie in de 

CRO te agenderen en de integrale (uitgebreide) versie op de website te publiceren. 

 

10. Overzicht extensies tweede en derde kwartaal 2015 

De extensieoverzichten geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden ter kennis genomen. 

 

11. Jaarplan en begroting 2016 Commissie 

De vergadering stelt het jaarplan en de begroting ongewijzigd vast. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

12. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Turfboer merkt op deze vergadering een actieve CRO te hebben gezien en wenst graag de 

volgende vergadering als gast wederom te mogen aanschuiven. De voorzitter nodigt haar daartoe van 

harte uit. Niets meer aan de orde zijnde, wenst de voorzitter alle aanwezigen prettige feestdagen en 

verklaart de vergadering voor gesloten. 

 

 


