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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering. Hij memoreert 

verder dat de heer Heijmans, in verband met het aanvaarden van een functie elders per 1 

december a.s., vertrekt bij MAA en dus vandaag voor het laatst de vergadering bijwoont. De 

voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de deskundige en transparante wijze waarop de 

heer Heijmans in de CRO heeft gefunctioneerd, voor zijn open en communicatieve opstelling 

in de procedure van het Luchthavenbesluit en de in dat kader georganiseerde 

informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden en omwonenden. Hij spreekt de hoop uit dat dit 

door MAA wordt voortgezet en wenst de heer Heijmans veel succes in zijn nieuwe baan. 

  

2. Vaststellen agenda vergadering 

`    De vergadering stelt de voorgestelde agenda vast. 

 

3. Mededelingen 

De secretaris deelt mee dat zojuist het verslag van de kascontrolecommissie over 2015 is 

ontvangen. De commissie heeft de financiële stukken onderzocht en in orde bevonden en stelt 

de CRO voor het dagelijks bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

De vergadering besluit dienovereenkomstig. 

  

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

Naar aanleiding van een vraag van de heer Pas over de ingekomen stukken CRO 16-043 en 

16-044 (MER beoordeling LHB en vervolgprocedure LHB) zegt de heer Waeijen toe een 

afschrift van de formele aanvraag van het Luchthavenbesluit (brief MAA Beheer en Infra aan 

staatssecretaris IenM) aan de CRO te sturen. 

  

5. Verslag vergadering 20 juni 2016 

De heer Paul merkt op dat de juiste benaming (blz. 4 verslag) van de nieuwe BV is MAA 

Beheer en Infrastructuur BV. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag (blz.4 ) vraagt de heer Pas aandacht voor het belang van het 

meten van piekbelasting geluid ook in het belang van communicatie met de omgeving en 

verwijst ook naar de bereidheid tot meedenken, als door de heer Beurskens uitgesproken. De 

heer Degenaar vult aan dat hij met name doelde op het meten van de geluidbelasting van 

toestellen die gebruik maken van de 2750 meter baan. De voorzitter stelt voor het punt op de 

actielijst te plaatsen en weer op te pakken op het moment dat het actueel is (in werking treden 

Luchthavenbesluit). In het licht van de niet onwelwillende houding van de heer Beurskens stelt 

spreker voor het punt dan (wederom) onder de aandacht van de provincie te brengen. Aldus 

wordt besloten. 

    

6. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 1. De rol en positie van de CRO in ontwikkelingstrajecten luchthavens is besproken 

in het jaarlijkse overleg van de CRO voorzitters van de luchthavens Maastricht, Rotterdam, 

Groningen en Lelystad. In de CRO’s spelen vergelijkbare discussies op dit punt. 

Actiepunt 2. Het CRO advies over het Luchthavenbesluit is aan de staatssecretaris van IenM 

aangeboden (zie CRO 16-032). 

Beide actiepunten zijn afgehandeld. 

 

 

 

 

 



7. Ontwikkelingen MAA en mogelijke rolverruiming CRO 

De voorzitter stelt de notitie in twee termijnen aan de orde. De heer Schoenmakers bepleit het 

blijvend meenemen van de bevolking in het proces van ontwikkelingen rondom MAA, zoals de 

procedure rondom het Luchthavenbesluit, en daarbij ook voortdurend de CRO rol helder te 

maken. Communicatie richting de omgeving over “wat er speelt op de luchthaven” acht 

spreker essentieel. De heer Degenaar valt de heer Schoenmakers hierin bij en wenst dit 

concreet in te vullen door jaarlijks informatiebijeenkomsten voor omwonenden te organiseren, 

zoals in juni jl. rondom het Luchthavenbesluit is gebeurd. 

De heer Jongen onderschrijft het belang van communicatie, maar is van oordeel dat de CRO 

dan wel scherp moet hebben welke rol zij speelt, alleen een communicatieve of ook een 

inhoudelijke? De vraag is op welk niveau inhoudelijke betrokkenheid wordt georganiseerd, 

over inhoudelijke issues kunnen de meningen binnen de CRO divergeren, aldus spreker. 

Communicatie kan in zijn ogen op twee niveaus plaatsvinden: communicatie in kader externe 

rol nadat CRO standpunt heeft bepaald of communicatie vooraf in de zin van informatie 

ophalen voordat de CRO een standpunt inneemt. Hij merkt verder op dat hij namens  

Maastricht nog enkele opmerkingen (b.v. over de “op orde zijnde infrastructuur”) bij de 

voorliggende notitie aan de secretaris zal doen toekomen. 

De voorzitter geeft aan dat de rol van de CRO is die van adviesfunctie en dat zij niet kan 

treden in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken 

partijen. Aandachtspunt is wel, aldus spreker, dat omwonenden de luchthaven als één object 

zien en niet de verschillende trajecten (zoals Luchthavenbesluit en bestemmingsplannen) 

onderscheiden. 

De heer Albersen verbaast zich enigszins over de vraag naar de taakverruiming, naar zijn 

oordeel zit de ruimere rol besloten in de (algemeen geformuleerde) opdracht en taakstelling 

van de CRO. De ruimere rol valt, aldus spreker, daarmee binnen de reguliere werkzaamheden 

van de Commissie.      

Gelet op de discussie constateert de voorzitter dat de Commissie onderschrijft dat 

onderscheid dient te worden gemaakt tussen communicatie en inhoud. Hij stelt voor een 

werkgroep uit de CRO te formeren, die voor de volgende vergadering een advies voorbereidt 

over de ruimere taakinvulling. Aandachtspunten daarbij zijn de rol van de CRO in de 

communicatie en finetuning op inhoudelijke onderwerpen in relatie tot de voorliggende 

ontwikkelingen (als in notitie omschreven) op MAA.  

De heer Degenaar bepleit om het opstellen van een persbericht (in kader communicatie) na 

elke CRO vergadering mee te nemen in de werkgroep. 

De heer De La Haye informeert naar de zienswijze van het Waterschap Roer en Overmaas op 

het ontwerp - bestemmingsplan MAA, Businesspark Aviation Valley, en wat daarmee is 

gedaan. De secretaris zal dit nagaan bij de gemeente Beek en daarover terugkoppelen (zie 

CRO 16-052, PS). 

De vergadering besluit de door de voorzitter voorgestelde werkgroep in te stellen en daarin de 

volgende leden te benoemen: de heren Jongen, Schoenmakers, Albersen, Degenaar, 

Waeijen en de secretaris.   

 

8. Klachtenrapportages eerste en tweede kwartaal 2016 

De rapportages leiden niet tot opmerkingen vanuit de vergadering. De voorzitter constateert 

dat de rapportages en de aandachtspunten helder zijn geformuleerd. De rapportages worden 

met dank aan de opstellers vastgesteld. 

 

9. Overzicht extensies tweede kwartaal 2016 

Het overzicht geeft geen aanleiding tot vragen en wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 



10. Jaarplan en begroting 2017 

De heer Pas stelt voor de initiërende rol van de Werkgroep Klachten- en Hinderbeleid (WKH) 

op het gebied van vermijden en beperking van hinder (zoals overleg met havenmeester, 

luchtverkeersleiding en vliegschool) pregnanter op te nemen. De vergadering stemt in met zijn 

voorstel en de secretaris zal zorgen voor aanvulling van de tekst. Met het in acht nemen van 

deze wijziging stelt de vergadering het jaarplan en de begroting vast. Jaarplan en begroting 

worden aan de staatssecretaris van IenM aangeboden. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

De heer Degenaar vraagt om de terugkoppeling vanuit de WKH (in de vorm van het verslag 

van de meest recente vergadering) voortaan als agendapunt op te nemen. De voorzitter zegt 

dit toe. 

In verband met het aftreden van de heer Heijmans ontstaat een vacature in de 

kascontrolecommissie. De heer Van den Bergh stelt zich beschikbaar en de vergadering 

benoemt hem vervolgens. 

De heer Heijmans dankt de commissie voor de prettige en constructieve sfeer, die hij heeft 

ervaren. Hij geeft aan in het bijzonder veel inzicht te hebben verworven over (het belang van) 

communicatie en wenst de commissie veel succes voor de toekomst. De voorzitter dankt 

aansluitend alle aanwezigen en verklaart de vergadering voor gesloten. 
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