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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden en overige belangstellenden, met name de 

mensen op de publieke tribune, welkom. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot mevrouw 

Cortenraede, wethouder van Meerssen en nieuwe vertegenwoordiger van het College van BenW in de 

CRO. De voorzitter meldt de berichten van verhindering. Als plaatsvervanger van de heer Aarts is 

deze vergadering de heer Jongen, ambtenaar van de gemeente Maastricht, aanwezig. 

 

2. Vaststellen agenda vergadering 

De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat hij zojuist een lijst met 170 handtekeningen tegen het nieuwe 

luchthavenbesluit heeft ontvangen. De heer Schoenmakers vraagt naar de begeleidende tekst. De 

voorzitter leest de tekst voor :”Ik ben tegen het nieuwe luchthavenbesluit vliegveld MAA” en zegt toe 

de lijst toe te voegen aan het verslag c.q. het advies. Er zijn geen overige mededelingen. 

 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

De vergadering besluit de ingekomen en uitgegane stukken conform het voorstel te behandelen. 

 

5. Verslag vergadering 9 mei 2016 

Voorafgaand aan de behandeling deelt de secretaris de handouts van de presentatie over het 

luchthavenbesluit (CRO 16-021) in de vergadering van 9 mei jl. uit. 

De heer Heijmans merkt op dat bladzijde 2 van het verslag onder 7. (Presentatie MER onderzoeken 

Luchthavenbesluit) de volgende correctie behoeft: in regel 9 achter “(passagiers- en vrachtvluchten)” 
dient “met uitzondering van de categorie E/F vrachtverkeer” te worden verwijderd. Aldus wordt 

besloten. Er zijn verder geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Met inachtneming van 

bovenstaande wijziging stelt de vergadering het verslag vast.  

 

6. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 1. blijft openstaand actiepunt voor het eerstvolgend voorzittersoverleg. 

Actiepunt 2. is vandaag geagendeerd onder agendapunt 7. 

 

7. Vaststellen CRO advies Luchthavenbesluit 

De voorzitter schetst de ontwikkelingen in de procedure voor het luchthavenbesluit van de afgelopen 

weken en gaat daarbij met name in op de informatiebijeenkomsten voor de gemeenteraden en voor  

de omwonenden in Meerssen en Beek. Hij stipt daarbij de volgende aandachtspunten aan: 

a. Het verschil tussen informatie en inspraak. De genoemde bijeenkomsten waren alle 

informatiebijeenkomsten, de inspraak is pas aan de orde zodra het ontwerp-luchthavenbesluit 

ter visie wordt gelegd (naar verwachting eind 2016 of begin 2017); 

b. Een aantal mensen/bezoekers van de bijeenkomsten wil liever geen luchthaven; 

c. Communicatie over wat nu de gebruiksruimte is, wat nu wordt gevlogen en welke 

gebruiksruimte wordt gevraagd is belangrijk. Er is een duidelijke informatievraag hiernaar; 

d. Meerdere sprekers gaven aan (vooral) overlast van lesvluchten te hebben. De CRO geeft in 

zijn advies aan hierop terug te komen; 

e. Het gebruik van de 2750 meter baan. Daarbij is aandacht gevraagd voor de veiligheid en is 

door sommigen verwezen naar een vroegere stellingname dat het extra stuk nooit als baan 

zou worden gebruikt en enkel voor de veiligheid diende; 

f. Verschillende sprekers hebben aandacht gevraagd voor de fijn stofemissies van MAA. 

Spreker geeft aan dat een deel van de vragen tijdens de bijeenkomsten is beantwoord en dat de 

antwoorden op de overige vragen op korte termijn aan de aanwezigen worden toegezonden (is 
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gebeurd op 28 juni 2016, zie CRO 16-033, PS). De voorzitter constateert dat de CRO door de 

informatiebijeenkomsten op een goede manier invulling heeft gegeven aan haar communicatierol 

richting de omgeving. Vervolgens vraagt hij aan de heer Aussems of het voorliggende advies van de 

werkgroep nog is gewijzigd ten opzichte van het advies dat de vorige vergadering voorlag. 

De heer Aussems antwoordt dat het advies is geactualiseerd gelet op de ontwikkelingen de afgelopen 

weken (zoals voortgang van de verschillende onderzoeken), maar dat het niet substantieel is 

gewijzigd. 

De heer Schoenmakers benadrukt, mede namens mevrouw Cortenraede, het belang van goede 

informatie aan de bewoners van Beek en Meerssen en heeft geconstateerd dat over het verleden een 

stuk informatie ontbreekt. Hij acht het van groot belang dat de omwonenden ook in het verdere traject 

van het luchthavenbesluit worden meegenomen om aldus draagvlak te creëren en bepleit in dat kader 

evaluatiebijeenkomsten over het functioneren van het luchthavenbesluit. Spreker ziet daarin een rol 

voor de CRO weggelegd.  

De heer Degenaar geeft aan dat de infoavonden een nuttige functie hebben vervuld in het proces 

rondom het luchthavenbesluit en ook goed zijn geweest voor de luchthaven zelf. Het tijdens die 

avonden aan de orde gestelde is in zijn ogen ook van belang voor de Werkgroep Klachten- en 

Hinderbeleid van de CRO. Hij acht het wenselijk dat de CRO jaarlijks dergelijke 

informatiebijeenkomsten organiseert en sluit daarmee aan op de opmerkingen van de heer 

Schoenmakers. De voorzitter onderschrijft het idee de CRO een structurele rol in de communicatie 

naar de omgeving te laten vervullen. 

De heer De La Haye is het met het gestelde eens, maar vraagt aandacht voor het blijven betrekken 

van de gemeenteraden van Beek, Meerssen en Maastricht. Hij acht zorgvuldigheid wel geboden en 

wil voorkomen dat de indruk word gewekt dat er iets geheel nieuws en anders op de luchthaven staat 

te gebeuren. In zijn ogen is de kern dat de bestaande baan door sommige toestellen over een lengte 

van 2750 meter zal worden gebruikt, niet meer en niet anders. Het wordt geen luchthaven als 

Eindhoven (qua aantal passagiers) en geen luchthaven als Bierset (qua openingstijden).   

 

Aansluitend geeft de voorzitter aan dat hij het advies van de werkgroep in twee termijnen wil 

bespreken. Verschillende leden geven aan het woord te willen voeren. 

Eerste termijn: 

De heer Aussems geeft aan dat de werkgroep heeft gepoogd in het advies de balans tussen 

economie en kwaliteit van de leefomgeving, milieu en gezondheid tot uitdrukking te brengen. Het 

luchthavenbesluit is een vergunning, die in de plaats treedt van het huidige omzettingsbesluit, waarbij 

geen sprake is van uitbreiding van de luchthaven. Dat is voor de omgeving en in de communicatie 

naar de omgeving soms moeilijk te begrijpen c.q. uit te leggen. Hij bepleit een grotere rol voor de 

CRO, ook door het meer betrekken van de commissie in de politiek/bestuurlijke besluitvorming. 

Spreker pleit er verder voor de discussie over de kleine luchtvaart/lesvluchten snel in de CRO te 

agenderen. 

De heer Degenaar wijst op de moeilijke positie waarin de CRO en hij als vertegenwoordiger van de 

omwonenden zich bevinden. Als vertegenwoordiger van de omwonenden dient hij oog te hebben voor 

de verschillende belangen en opvattingen van voor- en tegenstanders. Hij wijst erop dat de CRO een 

adviserende en geen besluitvormende bevoegdheid heeft. Spreker heeft bij de informatieavonden 

vragen gehoord over geluid/decibellen (inclusief warmdraaien), veiligheid en stank/kerosine. Hij 

complimenteert de heer Heijmans voor zijn presentaties op de informatiebijeenkomsten en wenst 

graag antwoord op de volgende vragen: 

1. Hij bepleit het meten van de geluidpiekbelasting geluid. Dit kan ertoe bijdragen om 

toekomstige onrust preventief weg te nemen. Spreker vraagt of de provincie bereid is om de 

piekbelasting geluid gedurende 1 jaar feitelijk te meten? 
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2. Hij heeft begrepen dat er in de nieuwe situatie 6 vluchten (12 bewegingen) met grote 

toestellen meer worden gemaakt dan op dit moment en dat het daarbij dan ook blijft. Is dit 

correct? 

3. Is bij het berekenen van de stikstofdepositie alles meegenomen, ook het warmdraaien en 

taxiën waarvan met name Ulestraten veel last heeft?    

 

De heer Zeguers ziet de rol van de omwonenden in de CRO vooral als een waakhondfunctie. Hij wijst 

erop dat de heer Aussems als vertegenwoordiger van de omwonenden in de werkgroep die het advies 

heeft voorbereid, heeft geconstateerd dat alle onderzoeken gedegen zijn aangepakt en dat daarmee 

de rol is uitgespeeld. Hij vraagt zicht dan ook af of de CRO in de praktijk meer is dan een nieuwe 

Milieucommissie/Commissie 28? 

De heer Albersen is het tijdens de informatieavonden opgevallen dat de economische aspecten in de 

verschillende vraagstellingen niet of nauwelijks aan de orde zijn gekomen. Hij acht een grotere 

nuance wenselijk, waarbij ook in de CRO aandacht is voor werkgelegenheid en de ontwikkeling van 

aviation valley. Daarmee is de taak van de CRO een bredere dan die van de voormalige 

Milieucommissie. Bij de gestelde vraag naar het meten van de piekbelasting tekent hij aan dat wel oog 

moet zijn voor de rechtsgevolgen daarvan: de jaarcontouren zijn immers het bepalende criterium en 

piekbelasting is niet van invloed op de contour. 

 

De heer Beurskens benadrukt het belang van nuancering in de discussie. Belangrijk voor het 

vervolgproces is een toekomstige luchthaven, die aan alle eisen voldoet. Spreker is daar positief over 

en verwijst daarbij naar een vorige week met grote meerderheid genomen besluit van Provinciale 

Staten over langdurige financiering van de luchthaven. Daaruit spreekt vertrouwen in de toekomst van 

de luchthaven en in de nieuwe exploitant. Hij wijst ook op de vestiging van een nieuw spuitbedrijf, dat 

extra arbeidsplaatsen oplevert. Spreker is positief over de rol van de CRO. De Commissie is er ook 

om elkaar scherp te houden en heeft in die zin een waakhondfunctie. Hij onderschrijft eveneens het  

belang van communicatie, ook voor de toekomst, en ziet daarin voor de CRO een belangrijke rol. 

Spreker geeft aan dat de provincie bereid is de CRO daarin te faciliteren en dat in zijn algemeenheid 

de provincie graag de rol van klankbord en informatieverstrekker blijft vervullen. Op de vraag van de 

heer Degenaar naar het meten van piekbelasting antwoordt hij dat de provincie wil meedenken over 

het “doen van bovenwettelijke dingen” en als die meerwaarde hebben ook over het faciliteren 

daarvan. Hij wijst verder op de nieuwe situatie per 1 juli 2016, de start van de nieuwe exploitant 

(concessie) en de benoeming van de heer Waeijen per die datum als directeur van MAA Beheer en 

Infra BV (juridische verlener van de concessie). 

De heer Heijmans beantwoordt de vragen van de heer Degenaar onder 2. en 3. bevestigend en wijst 

daarbij op de ambitie van 25.000 jaarlijkse bewegingen (ook als uitgangspunt voor de 

contourberekeningen). Ten opzichte van het huidige aantal bewegingen (2015: 24.000) is de stijging  

beperkt, met de aantekening dat er meer groot verkeer (genoemde aantal van 6 vluchten c.q. 12 

bewegingen) en minder klein verkeer bewegingen in zitten. Spreker verwijst daarbij naar de situatie in 

de eerste helft van juni, toen WizzAir extra vluchten op MAA uitvoerde vanwege de baansluiting van 

de luchthaven Eindhoven. Het betrof hetzelfde aantal extra vluchten als nagestreefd in het nieuwe 

luchthavenbesluit. Hij onderkent de hinderproblematiek van het warmdraaien richting Ulestraten, ook 

in verband met het verplaatsen van de vrachtloods. Over het meten van piekbelasting geeft hij aan dat 

het meten op zich geen probleem is, maar dat een wettelijk kader daarvoor (en voor het vervolg) 

ontbreekt. Spreker onderkent het belang van goede communicatie en overweegt om halfjaarlijks “een 

uurtje uitleg” over het gebruik van de luchthaven aan omwonenden te geven.  

De heer Degenaar dankt de heer Beurskens voor zijn toezegging om constructief mee te denken en 

voor zijn bereidheid een faciliterende rol te willen spelen. Hij wijst nogmaals op het belang en de 

functie van het meten van piekbelasting en is van oordeel dat een opening moet worden geboden en 
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dat de CRO ook een beschermingsplicht richting de omgeving heeft. De voorzitter begrijpt het punt 

van de heer Degenaar maar waarschuwt voor een verkeerd verwachtingspatroon.  

 

Tweede termijn: 

Gelet op het belang van de gedachtewisseling in eerste termijn stelt de heer Aussems voor om het 

verslag van de vergadering als onderdeel van het advies te beschouwen. De voorzitter zegt toe het 

verslag bij het advies te voegen. De heer Aussems merkt verder op dat de luchthaven Eindhoven 

recentelijk twee weken dicht is geweest vanwege baanonderhoud en dat in die periode fijn stof 

metingen zijn uitgevoerd. Hij geeft in overweging  om dat bij MAA in een voorkomend geval ook te 

doen.  

De heer Degenaar bepleit een open communicatie met de omgeving en daar niet terughoudend of 

angstig in te zijn. De heer Albersen stelt voor het gewisselde en de genoemde complexe punten mee 

te geven aan de staatssecretaris ten behoeve van de communicatie over het ontwerp-

luchthavenbesluit. De heer Schoenmakers en mevrouw Cortenraede hechten grote waarde aan het 

een of twee keer per jaar publiek communiceren met de omgeving over ontwikkelingen rondom MAA, 

naast het benutten van andere middelen als (gemeentelijke en CRO) websites. Daarbij gaat het in hun 

ogen om het brengen en ophalen van informatie en zij bepleiten daarbij betrokkenheid van de CRO. 

De voorzitter bespeurt een gedeelde wens naar positionering van de CRO in een bredere context 

(advies, informatie, communicatie) en zegt toe overleg te gaan voeren met de betrokken overheden 

over deze bredere positionering. Hij stelt de vergadering vervolgens voor in te stemmen met het 

voorliggende advies. De vergadering stemt unaniem in met het advies. Voorzitter en secretaris dragen 

zorg voor het uitbrengen van het advies aan de staatssecretaris.   

   

8. Overzicht extensies eerste kwartaal 2016 

In het eerste kwartaal zijn twee extensies verleend (in januari). Het overzicht leidt verder niet tot 

opmerkingen en wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt vervolgens de leden voor de 

constructieve gedachtenwisseling, wenst allen een prettige vakantie en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 


