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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, ook de aanwezigen op de publieke tribune. 

Hij meldt de verhindering van de heren Beurskens, Counet, Dohmen en Van den Bergh. 

 

2. Vaststellen agenda vergadering 

De heren Pas en Degenaar en mevrouw Cortenraede vragen aandacht voor de brief van de Alliantie 

tegen uitbreiding MAA aan de CRO van 9 februari 2017 (stuknummer CRO 17-015) en wensen deze 

spoedig te behandelen. De heer Pas stelt voor de brief te bespreken onder een in te lassen 

agendapunt 6a. De voorzitter stelt voor de brief meteen te bespreken bij de ingekomen en uitgegane 

stukken onder agendapunt 4., mede om door een zo spoedig mogelijke behandeling van de brief recht 

te doen aan de aanwezigen op de publieke tribune. Aldus wordt besloten.  

  

3. Mededelingen 

Behalve de reeds gemelde berichten van verhindering zijn er verder geen mededelingen. 

 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

Met uitzondering van de genoemde brief van de Alliantie tegen uitbreiding MAA (CRO 17-015) geven 

de overige ingekomen en uitgegane stukken geen aanleiding tot opmerkingen. De vergadering besluit 

ze conform het voorstel af te handelen. 

De voorzitter stelt de bespreking van stuk CRO 17-015 aan de orde. Daartoe deelt hij mede dat een  

concept reactie is opgesteld die aan de leden wordt uitgedeeld. Spreker zal de concept reactie 

voorlezen, zodat leden en overige aanwezigen er gelijktijdig kennis van kunnen nemen. In de concept 

reactie stelt de CRO “dat het ministerie van IenM vaststelt dat de indiener van de aanvraag vanaf het 

begin helder is geweest in de aanvraag van het Luchthavenbesluit. In alle stukken (aanvraag, 

onderzoeken, second opinions, ontwerp besluit) is consistent geredeneerd over contouren (geluid en 

externe veiligheid) en handhavingspunten geluid. Deze stukken hebben voor iedereen ter inzage 

gelegen en iedereen heeft daar kennis van kunnen nemen. Door de baan over een lengte van 2750 

meter te gebruiken voor de starts van sommige vrachttoestellen is het aantal vliegbewegingen in de 

invoerset teruggebracht t.o.v. de huidige vergunning en zijn de contouren en de geluidwaarden in de 

handhavingspunten t.o.v. de huidige vergunning eveneens gereduceerd. De contouren en 

handhavingspunten geluid en niet het aantal vliegbewegingen zijn leidend en bepalend voor de 

milieunormering. Die contouren en de waarden in de handhavingspunten staan niet ter discussie. De 

contouren worden bepaald door een aantal factoren, zoals hoeveelheid vliegbewegingen, toesteltype 

en tijdstip vliegbeweging en het is aan de exploitant om variatie in die factoren aan te brengen onder 

de voorwaarde dat de vastgestelde contouren en geluidwaarden in de handhavingspunten worden 

gerespecteerd. 

De CRO heeft in haar advies over het Luchthavenbesluit van juni 2016 geconstateerd dat de in 

opdracht van MAA uitgevoerde onderzoeken naar de economische onderbouwing en naar de 

omgevingseffecten door het ministerie van IenM zijn onderworpen aan second opinions. Daarbij is 

vastgesteld dat het onderzoek naar de economische onderbouwing valide is en kan dienen als 

grondslag voor het voorgenomen Luchthavenbesluit. De CRO heeft verder geconstateerd dat alle 

onderzoeken aantonen dat de geluid- en externe veiligheidscontouren geringer zijn dan die van de 

huidige vergunning/Omzettingsregeling en dat daarmee de milieubelasting wordt gereduceerd. 

De onderzoeken naar de omgevingseffecten/milieuonderzoeken zijn uitgevoerd op basis van de 

meest actuele gegevens en volgens de vigerende regelgeving. De milieuonderzoeken zijn vervolgens 

ook aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage (Cie MER) voorgelegd. Deze heeft 

geconstateerd dat de aangeleverde informatie solide is en heeft geconcludeerd dat het opstellen van 

een volledig MER niet nodig is, omdat de omgevingsbelasting onder de vigeur van het 

Luchthavenbesluit geringer wordt dan die van de huidige vergunning. Daarom kan, aldus de Cie MER, 

worden volstaan met de uitgevoerde MER beoordeling.  



Tegen de achtergrond van alle aan de orde zijnde belangen en gelet op alle hierboven genoemde 

onderzoeken heeft de CRO een positief advies over het voorgenomen Luchthavenbesluit aan de 

staatssecretaris van IenM uitgebracht. De CRO ziet geen aanleiding om daarop terug te komen en 

dus ook niet om de staatssecretaris te verzoeken de lopende procedure voor het Luchthavenbesluit 

stil te leggen en een nieuwe procedure te starten. De CRO is verder van oordeel dat het in dit stadium 

van de procedure aan de staatssecretaris van IenM is om de ingediende zienswijzen te beantwoorden 

en zij wacht die antwoorden met belangstelling af”. 
De heren Pas en Degenaar merken op dat de concept-reactie niet ingaat op de stelling van de brief 

van de Alliantie dat een onjuist aantal bewegingen met grote toestellen is gecommuniceerd op de 

informatieavonden in juni 2016 en dat ook het CRO advies van 20 juni 2016 uitgaat van dit foutieve 

aantal bewegingen. Daarom kunnen sprekers zich niet vinden in het voorliggende concept.  

De heer Aarts kan zich wel vinden in het voorliggende concept, dat uitdrukkelijk stelt dat de contouren 

en niet het aantal bewegingen leidend zijn voor de milieunormering en dat er gelet op de doorlopen 

procedure en de daarin opgenomen waarborgen voor de CRO vooralsnog geen aanleiding is het 

advies over het voorgenomen Luchthavenbesluit van juni 2016 te heroverwegen. Gelet op de lopende 

juridische procedure van het Luchthavenbesluit acht spreker verdere inhoudelijke beantwoording nu 

aan de  staatssecretaris van IenM. De voorzitter merkt op dat de concept reactie ervoor opteert om 

weg te blijven van uitspraken over aantallen, ter vermijding van verdere onduidelijkheid en omdat de 

juridische procedure van het Luchthavenbesluit nog loopt en “onder de staatssecretaris” is. 

Mevrouw Cortennraede acht het opmerkelijk dat voor het project Aviation Valley wel een volledig 

nieuw MER is opgesteld en dat dit voor het nieuwe Luchthavenbesluit blijkbaar niet hoeft. Naar haar 

oordeel heeft de brief van de Alliantie hier een punt. De voorzitter antwoordt dat het niet aan de CRO 

is te bepalen of een MER wel of niet aan de orde is: de Commissie voor de MER is daartoe het bij 

uitstek deskundige gremium en die heeft in haar advies aan de Staatssecretaris geconstateerd dat 

een volledig MER voor het Luchthavenbesluit niet nodig is. De secretaris vult aan dat het verschil er 

mogelijk in zit dat Aviation Valley een nieuw project betrof (waarvoor niet eerder een MER was 

opgesteld) en dat in geval van het Luchthavenbesluit de geluid- en externe veiligheid contouren en de 

waarden in de geluidhandhavingspunten geringer zijn dan in de vigerende 

vergunning/Omzettingsregeling. 

In de gedachtewisseling over de beantwoording van de brief van de Alliantie komt vervolgens de 

suggestie op tafel te volstaan met een korte procedurele antwoordbrief met een verwijzing naar de 

lopende procedure en niet te opteren voor de meer uitgebreide beantwoording conform het 

voorliggende en voorgelezen concept. De heer Zeguers bepleit om in de antwoordbrief aan de 

Alliantie informatie op te nemen over de lopende procedure van het Luchthavenbesluit en de rol van 

de Staatssecretaris. 

De voorzitter brengt beide versies in stemming: vier leden kiezen voor de meer uitgebreide 

beantwoording conform het concept en zeven leden kiezen voor de beknopte procedurele 

antwoordbrief. Daarmee wordt besloten voor dit laatste te opteren. De heer Pas geeft aan dat hij zich 

niet kan vinden in de gekozen wijze van afhandeling en tekent derhalve bezwaar aan tegen de gang 

van zaken in deze. Afrondend geeft de voorzitter aan open te staan voor een gesprek met de Alliantie 

en hij zal deze daartoe uitnodigen. 

 

5. Verslag vergadering 20 oktober 2016 

Naar aanleiding van punt 4. (ingekomen en uitgegane stukken) merkt de heer Pas op dat hij nog geen 

uitsluitsel van de luchthaven heeft gekregen over het verschil in de stukken CRO 16-043 en 16-044 

(beide brieven van IenM aan MAABI BV) wat betreft de passages over het MER. De heer Waeijen 

zegt toe dit na te gaan en met de heer Pas op te nemen. (Direct na afloop van de vergadering heeft 

overleg tussen de heren Pas en Waeijen geleid tot een bevredigende beantwoording, zodat dit punt 

als afgehandeld kan worden beschouwd, PS) 

 



6. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 1.  MAABI BV heeft afschrift van brief aan Staatssecretaris IenM inzake aanvraag 

luchthavenbesluit aan CRO gezonden. Stuknummer CRO 17-007. Actiepunt is afgehandeld. 

Actiepunt 2. Provincie beziet meten geluidbelasting startende vrachttoestellen 2750 meter baan. 

Actiepunt blijft gehandhaafd. 

Actiepunt 3. CRO werkgroep rolverruiming bereidt advies aan CRO over rolverruiming voor.  

Stuk CRO 17-008, geagendeerd onder agendapunt 7. Actiepunt is afgehandeld. 

 

7. Besluitvorming ruimere taakinvulling CRO  

De voorzitter stelt het voorliggende advies van de CRO werkgroep ruimere taakinvulling aan de orde. 

De heren Degenaar en Pas bepleiten ruimere aandacht voor communicatie. Het advies zou op dit 

punt moeten worden aangevuld. Sprekers bepleiten het opstellen van een communicatieplan in 

overleg met de gemeenten Beek, Meerssen en Maastricht om aldus een nadere concretiseringsslag 

op communicatiegebied te maken. Te denken valt daarbij onder andere aan het verspreiden van een 

persbericht met de hoofdlijnen van de CRO vergadering. 

De heer Schoenmakers staat stil bij de voorgestelde formele adviesfunctie van de CRO in het kader 

van bestemmingsplannen. In zijn ogen is dit sowieso alleen aan de orde bij aan de luchthaven 

gerelateerde bestemmingsplannen. De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat dit ook de strekking van 

het advies is. Hij valt de werkgroep bij in de opvatting dat een formele adviespositie van de CRO in de 

interne gemeentelijke procedures dient te worden geïncorporeerd omdat het anders een te 

vrijblijvende aangelegenheid is, waarbij naar believen wel of niet aan de CRO een adviesrol wordt 

toegekend. De drie betrokken wethouders hebben enerzijds begrip voor het standpunt van de CRO 

werkgroep, maar achten anderzijds nader overleg in de Colleges van BenW nodig alvorens zij kunnen 

instemmen met het voorstel de CRO een formele adviesrol in MAA gerelateerde bestemmingsplannen 

toe te kennen.  

Ten aanzien van de voorgestelde verdiepingsslag communicatie waarschuwt de heer Albersen voor 

overdreven verwachtingen. Spreker verwijst daarbij naar de beperkte belangstelling van de media 

voor de CRO en het “leegstromen” van de publieke tribune na behandeling van het ene controversiële 

punt over de brief van de Alliantie. 

Gehoord de gedachtewisseling stemt de vergadering in met het voorliggende advies met toevoeging 

van een tweetal aandachtspunten: 1. Communicatie verdiepen en 2. Nader overleg in Colleges B&W 

over formele adviesrol CRO t.a.v. bestemmingsplannen. 

 

8. Klachtenrapportages derde en vierde kwartaal 2016 en verslagen Werkgroep Klachten- 

en Hinderbeleid 

De heer Degenaar constateert dat uit de rapportages (wederom) blijkt dat een beperkte groep 

(handvol) klagers verantwoordelijk is voor 50% van de klachten. De secretaris beaamt dit en geeft aan 

dat de Werkgroep jaarlijks een aantal min of meer frequente klagers uitnodigt voor een gesprek. Ook 

nu zijn vier klagers uitgenodigd voor een gesprek op korte termijn. 

De heer Aarts stelt het op prijs dat in de rapportages prominenter wordt vermeld of sprake is van het 

overtreden van regels. Spreker acht de term “klacht” sturend, deze wekt de indruk dat er iets mis is 

c.q. regels zijn geschonden. Hij bepleit het opnemen van een heldere definitie van “klacht” om 

duidelijk te maken of wel of niet regels zijn overtreden. De secretaris zegt toe zijn opmerkingen mee te 

nemen naar de Werkgroep Klachten- en Hinderbeleid. De vergadering stelt de rapportages 

aansluitend vast. 

 

 

 

 

 



9. Overzicht extensies derde en vierde kwartaal 2016 

De heren Pas en Degenaar zetten vraagtekens bij de extensies in november en december ten 

behoeve van een tweetal maatschappijen. Bij een maatschappij was sprake van een technisch defect 

aan het rollerbed, dat heeft geleid tot drie keer een zeer laat vertrek (enkele minuten voor 24.00 uur). 

De bovendien laag vliegende toestellen hebben aanleiding gegeven tot veel hinder. Beide sprekers, 

daarin bijgevallen door de voorzitter, bepleiten in het kader van een optimalere communicatie door de 

luchthaven, het verspreiden van een persbericht in dergelijke gevallen en het melding maken hiervan 

op de MAA website. 

De heer Jense licht het beleid van MAA ten aanzien van extensies aansluitend toe en memoreert dat 

elke aanvraag zorgvuldig wordt beoordeeld aan de hand van de geldende extensieregels in de 

vergunning. Deze regels zijn ook in deze gevallen niet geschonden. Hij licht toe dat reparatie van het 

rollerbed technisch ingewikkeld en dus geen sinecure is. Spreker beaamt wel dat het verstandig ware 

geweest een persbericht uit te doen. De heer Paul vult aan dat de luchtverkeersleiding genoodzaakt 

was de betrokken toestellen gedurende langere tijd op een lage hoogte te houden om voldoende 

separatie met Luik-Bierset verkeer en daarmee de vliegveiligheid te borgen. Hij geeft daarbij aan dat 

het rond die tijd (24.00 uur) erg druk is met Bierset verkeer nabij de Nederlandse zuidgrens met 

België, zodat de van MAA vertrekkende toestellen later dan gewenst kunnen “uitklimmen”.  
 

10. Jaarverslag 2016 

De heer Pas merkt n.a.v. bladzijde 1. onder 1. Luchthavenbesluit op dat in zijn ogen de zinsnede over 

het “unanieme” positieve advies over het Luchthavenbesluit niet correct is. Spreker was niet op de 

vergadering aanwezig, zodat het advies naar zijn oordeel niet unaniem is. 

De secretaris antwoordt dat de heer Pas dit niet juist ziet. Besluiten van de CRO, worden net als 

besluiten van gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede Kamer, genomen door de ter 

vergadering aanwezige leden. Bij aanwezigheid van het quorum (meerderheid) kunnen rechtsgeldige 

besluiten worden genomen. Niet aanwezig zijn c.q. de presentielijst niet tekenen impliceert dat het 

betreffende lid niet meetelt in de besluitvorming. Als alle aanwezige leden vervolgens met een besluit 

instemmen is sprake van unanieme positieve besluitvorming. De bedoelde zinsnede in het jaarverslag 

is derhalve correct.  

De vergadering stemt aansluitend in met het jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording. De 

secretaris zal de financiële stukken ter hand stellen aan de kascontrolecommissie, de heren Albersen 

en Van den Bergh. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

De heer Paul constateert dat de heer Counet, vertegenwoordiger van de werkgevers op MAA, in 

verband met zijn drukke (buitenlandse) agenda veelvuldig afwezig is. Hij geeft daarom de vergadering 

in overweging een plaatsvervanger voor de heer Counet te zoeken. Spreker geeft verder aan dat de 

commissievergadering van juni a.s. zijn laatste vergadering als LVNL vertegenwoordiger in de CRO is. 

De heer Van Leeuwen (nu plaatsvervangend lid namens LVNL) zal hem opvolgen en een nog nader 

te bepalen collega zal als plaatsvervanger gaan fungeren. 

Afrondend  constateert de voorzitter dat,  hoewel het niet altijd met elkaar eens zijnde met respect 

voor elkaars mening in een constructieve sfeer is vergaderd. Hij dankt de leden daarvoor en verklaart 

de vergadering voor gesloten. 
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