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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. 

Hij meldt de berichten van verhindering en verwelkomt de nieuwe leden de heer Schröer, 

plaatsvervanger van de heer Pas, en de heer Van Leeuwen, opvolger van de heer Paul. 

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten de wegens ziekte verhinderde heer De La Haye een 

attentie namens de commissie te doen toekomen. 

 

2. Vaststellen agenda vergadering 

De heer Waeijen informeert naar het vervolg van de discussie over de mogelijke taakverruiming van 

de CRO en spreker doelt dan met name op de informele taakverruiming. De voorzitter antwoordt dat 

dit punt aanstonds aan de orde komt bij de behandeling van de ingekomen en uitgegane stukken en 

dat hij daar dan een afspraak over wil maken. 

De heer Van Leeuwen geeft aan dat hij bij de rondvraag enkele opmerkingen wil maken over de GPS 

nadering op de luchthaven MAA. 

 

3. Mededelingen 

De secretaris geeft aan dat hij het verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2016 

zojuist heeft ontvangen en zal voegen bij de ingekomen stukken. De kascontrolecommissie heeft de 

stukken akkoord bevonden en stelt de vergadering voor de bestuurders décharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid. De vergadering besluit aldus. 

 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

Refererend aan de eerdere opmerking van de heer Waeijen stelt de voorzitter de recent  ingekomen 

brief van het College van B&W van Beek (CRO 17-047, brief van 13 juni 2017) over taakverruiming 

CRO aan de orde. De heer Waeijen vraagt of ook de gemeenten Meerssen en Maastricht al hebben 

gereageerd. De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is en roept deze gemeenten daartoe op. 

Mevrouw Cortenraede geeft aan dat Meerssen weliswaar nog niet formeel heeft gereageerd, maar dat  

B&W van Meerssen op dezelfde lijn zitten als B&W van Beek. De voorzitter stelt voor dit punt ter 

verdere behandeling terug te verwijzen naar de Werkgroep taakverruiming met het verzoek voor de 

volgende commissievergadering een advies aan de CRO voor te bereiden, waarbij zowel de  formele 

als de informele rol van de CRO  wordt beschouwd.  Aldus wordt besloten. 

De heer Schröer stelt voor de brief van de CRO aan B&W van Meerssen van 12 juni jl. (CRO17-046) 

inzake vliegbewegingen MAA als separaat punt te agenderen. De vergadering stemt hiermee in en 

besluit de brief te agenderen als agendapunt 7a.   

  

5. Verslag vergadering 23 februari 2017 

De heer Schröer merkt op dat naar zijn oordeel op bladzijde 2  onder 4. (ingekomen en uitgegane 

stukken) aan het begin van de cursief weergegeven passage over de “concept reactie” ten onrechte is 

vermeld dat “het Ministerie van IenM vaststelt dat de indiener van de aanvraag vanaf het begin helder 

is geweest” etc. Naar zijn oordeel is in de concept reactie het Ministerie niet genoemd. De secretaris 

zal dit nagaan en indien nodig corrigeren. (Gebleken is dat de juiste formulering moet luiden: “In de 

concept reactie stelt de CRO dat de indiener van de aanvraag vanaf het begin helder is geweest” etc., 

PS). 

Ten aanzien van de laatste alinea onder 4. (ingekomen en uitgegane stukken) op bladzijde 3 acht de 

heer Schröer het wenselijk dat in geval van stemmingen in de vergadering de voor- en tegenstemmers 

worden gekwalificeerd. Spreker acht het enkel noemen van aantallen weinig informatief. De voorzitter 

zegt toe dat voortaan in het geval van stemmen de namen van voor- en tegenstanders in het verslag 

worden vermeld. Met inachtneming van het bovenstaande stelt de vergadering het verslag vast. 

  

 



3 

 

6. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 1. betreft het mogelijk meten door de Provincie van de geluidbelasting van vertrekkende 

vrachttoestellen na ingebruikname van de 2750 meter baan. Dit actiepunt blijft vooralsnog staan. 

Actiepunt 2. behelst het uitnodigen van de Alliantie tegen uitbreiding MAA voor een gesprek met de 

CRO. De terugkoppeling hiervan is geagendeerd onder punt 7. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

      

7. Terugkoppeling van overleg met Alliantie tegen uitbreiding MAA 

      7a.  Brief CRO aan B&W Meerssen (12 juni 2017) inzake vliegbewegingen MAA 

De voorzitter geeft een terugkoppeling van het gesprek met de Alliantie tegen uitbreiding MAA op 2 

juni jl. en van het proces dat tot het gesprek heeft geleid. Hij stipt daarbij het volgende aan. 

De Alliantie heeft op 9 februari 2017 een brief aan de CRO geschreven over het Luchthavenbesluit 

MAA, in het bijzonder over het advies van de CRO van juni 2016 over het op te stellen 

Luchthavenbesluit. De brief is behandeld in de CRO vergadering van 23 februari jl. De Alliantie heeft 

vervolgens op 15 maart een brief aan de Staatssecretaris van I&M gestuurd, waarin zij verzoekt een 

onderzoek in te stellen naar het functioneren van de CRO en in het bijzonder naar de 

onafhankelijkheid van de CRO voorzitter. De Staatssecretaris heeft de voorzitter gevraagd om een 

reactie op de brief van de Alliantie. Voorzitter en secretaris hebben aan de Staatssecretaris 

aangegeven dat de brief van de Alliantie feitelijke onjuistheden bevat, dat zij zich niet herkennen in de 

kritiek op de CRO en dat zij zich distantiëren van het in twijfel trekken van de onafhankelijkheid en 

integriteit van de voorzitter en van de integriteit van een vertegenwoordiger van de omwonenden. 

De Limburger heeft ook enkele artikelen over deze kwestie gepubliceerd. Hoewel de voorzitter door 

de krant is gevraagd om een reactie op de kritiek van de Alliantie, heeft hij aangegeven dat hij niet 

inhoudelijk wilde reageren en dat hij eerst met de Alliantie in gesprek wilde in plaats van 

communiceren via de media. 

In de vergadering van 23 februari jl. heeft de voorzitter aangegeven open te staan voor een gesprek 

met de Alliantie en de Alliantie daartoe uit te nodigen. Dit gesprek heeft op 2 juni plaatsgevonden. 

Omdat de Alliantie zich inmiddels ook schriftelijk tot de Staatssecretaris had gewend, was het 

Ministerie van IenM ook bij dat gesprek aanwezig. Op verzoek van de voorzitter heeft IenM het 

gesprek voorgezeten. Namens de CRO zijn bij dat gesprek aanwezig geweest de voorzitter, de 

secretaris en de heer Degenaar. Daarnaast waren drie vertegenwoordigers van de Alliantie en twee 

vertegenwoordigers van het Ministerie van IenM aanwezig.   

Als reactie op de inhoudelijke kritiek van de Alliantie over het in hun ogen foutief communiceren van 

aantallen vliegbewegingen per dag is steeds aangegeven (in de CRO vergadering van 23 februari, in 

het gesprek op 2 juni en in de brief aan B&W van Meerssen) dat de geluid- en externe veiligheid 

zones en de waarden in de geluidhandhavingspunten bepalend zijn en dat het daarbinnen aan de 

luchthaven/exploitant is om het aantal bewegingen in te vullen. Afhankelijk van deze invulling kan het 

aantal bewegingen per dag fluctueren. Om verdere onduidelijkheid te voorkomen, omdat aantallen 

vliegbewegingen per dag voor het Luchthavenbesluit niet relevant zijn en omdat er een juridische 

procedure (procedure Luchthavenbesluit) loopt, heeft de CRO in de vergadering van 23 februari jl. 

besloten af te zien van uitspraken over exacte aantallen vliegbewegingen per dag. 

 

De heer Schröer geeft aan dat in zijn ogen twee referentiekaders relevant zijn, het wettelijke en de 

beleving in de omgeving. Spreker acht het de taak van de CRO beide naast elkaar te zetten en 

daarover helder te communiceren met de omgeving. De heer Schröer is van oordeel dat de toename 

van het aantal vliegbewegingen per dag ongelukkig is gecommuniceerd, door MAA op de 

informatieavonden in het kader van het Luchthavenbesluit en door de CRO in zijn  advies over het 

Luchthavenbesluit aan de Staatssecretaris van IenM. In het kader van de beleving van de omgeving 

acht spreker de piekbelasting relevanter dan de geluidnormering op jaarbasis. Het door MAA en CRO 

gecommuniceerde scenario, een toename van 12,5 bewegingen met groot verkeer per dag (uitgaande 

van 150 one way passagiers en 80 ton vracht), is naar zijn oordeel niet realistisch, omdat deze 
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bezettingsgraad een maximale is en niet of nauwelijks zal worden gerealiseerd. Andere scenario’s met 

aantallen bewegingen per dag zijn ook mogelijk. Om het vertrouwen van de omgeving te herstellen 

dient opnieuw over aantallen vliegbewegingen en daarbij denkbare scenario’s te worden 

gecommuniceerd. Spreker is van opvatting dat de CRO dit zou moeten oppakken. 

   

De heer Albersen is van oordeel dat de Staatssecretaris van IenM adequaat heeft gereageerd op de 

brief van de Alliantie en die reactie behoeft wat hem betreft geen inhoudelijke aanvulling. De heer 

Albersen  licht verder toe dat hij onaangenaam was verrast door een perspublicatie, waarin de 

Alliantie  zijn positie als vertegenwoordiger van de omwonenden ter discussie stelt en zijn integriteit in 

twijfel trekt. Dit is tevens geschied in de brief van de Alliantie aan de Staatssecretaris van 15 maart jl.  

Het had de woordvoerder van de Alliantie gesierd alvorens naar de pers te stappen c.q. genoemde  

brief aan de Staatssecretaris te sturen, met spreker contact op te nemen. Dan had spreker de juiste 

situatie kunnen uitleggen en kunnen aangeven dat hij pas na zijn pensionering als ambtenaar van de 

provincie heeft gereflecteerd op de vacature voor (plaatsvervanger) omwonende in de CRO. Spreker 

heeft na de perspublicatie per email zijn teleurstelling over deze handelwijze aan de woordvoerder van 

de Alliantie kenbaar gemaakt. Daarop heeft de Alliantie tot nu toe niet gereageerd. Wat spreker betreft 

staat de onafhankelijkheid en de integriteit van de voorzitter niet ter discussie. 

     

De heer Zeguers is van mening dat de Alliantie nadrukkelijker bij het hele verhaal zou moeten worden 

meegenomen. Hij bepleit als CRO een stap terug te doen. Het hele verhaal zou duidelijk moeten zijn 

en dat is klaarblijkelijk niet het geval. Voor veel mensen zijn aantallen vliegbewegingen kennelijk 

relevant en dan is het aan de CRO te proberen die duidelijkheid alsnog te scheppen. Wat dit betreft 

deelt hij de opvatting van de heer Schroër. De integriteit van de voorzitter of van andere 

commissieleden staat volgens de heer Zeguers niet ter discussie. 

   

De heer Schoenmakers distantieert zich van de uitlatingen van de Alliantie over het onzorgvuldig 

handelen van de CRO en over het in twijfel trekken van de onafhankelijkheid en integriteit van de 

voorzitter en van een vertegenwoordiger van de omwonenden. Het CRO advies over het 

Luchthavenbesluit is naar het oordeel van spreker  op een gedegen en weloverwogen wijze tot stand 

gekomen en de benoeming van de onafhankelijke voorzitter en van de leden heeft op een zorgvuldige 

wijze en geheel binnen de wettelijke kaders plaatsgevonden. Spreker ziet dan ook geen aanleiding 

voor het door de Alliantie gewenste onderzoek naar het functioneren van de CRO, in het bijzonder 

naar de onafhankelijkheid van de CRO voorzitter. Hij betreurt de reactie van de Alliantie omdat 

mensen hierdoor persoonlijk worden beschadigd. 

 

Mevrouw Cortenraede sluit zich aan bij de opvatting van de heer Schröer voor wat betreft de aantallen 

vliegbewegingen. Naar haar oordeel blijft de onduidelijkheid over de aantallen bewegingen bestaan en 

dient het Ministerie van IenM hierin duidelijkheid te scheppen. Ook de brief van de CRO aan B&W van 

Meerssen verschaft volgens haar onvoldoende duidelijkheid. Spreker stelt voor dat de CRO de 

Staatssecretaris van IenM verzoekt de gewenste duidelijkheid rondom het aantal vliegbewegingen te 

creëren. Zij geeft voorts aan dat de onafhankelijkheid en integriteit van de voorzitter of van andere 

CRO leden niet ter discussie staat. 

De heer Jongen spreekt namens wethouder Aarts zijn vertrouwen uit in de voorzitter en in de andere 

leden van de commissie. Een integriteitsdiscussie is volgens spreker niet aan de orde. 

De voorzitter vult aan dat hij in het gesprek met de Alliantie heeft aangegeven dat achteraf bezien het 

beter was geweest geen aantallen vliegbewegingen per dag in het CRO advies op te nemen, gezien 

het feit dat hier allerlei aannames aan ten grondslag liggen, die de nodige onzekerheden met zich 

meer brengen en vanwege het feit dat dagaantallen voor het luchthavenbesluit niet relevant zijn. 

 



5 

 

De heer Waeijen geeft aan dat MAABI BV het Luchthavenbesluit heeft aangevraagd en vanaf het 

begin heel helder is geweest in wat wordt aangevraagd. Er is in diverse onderzoeken exact berekend 

wat de omgevingseffecten van de aanvraag zijn: geluidcontouren, externe veiligheidscontouren, 

geluidwaarden in handhavingspunten. De aan de aanvraag ten grondslag liggende onderzoeken zijn 

kritisch getoetst (door contraexpertises in opdracht van het Ministerie van IenM en door de Commissie 

MER) en in orde bevonden. Aan alle wettelijke eisen voor de aanvraag van het Luchthavenbesluit is 

daarmee voldaan en voor de omgeving is een en ander geheel inzichtelijk. Genoemde onderzoeken 

hebben eveneens met alle relevante stukken bij het ontwerp Luchthavenbesluit ter visie gelegen en 

eenieder heeft daarop kunnen reageren c.q. zienswijzen indienen. De aantallen vliegbewegingen in de 

aanvraag zijn gebaseerd op het businessplan van de luchthaven, waarbij is uitgegaan van een 

invoerset op basis van de vlootsamenstelling van het jaar 2014. De werkelijkheid van de 

vlootsamenstelling anno nu is een andere en zal in de toekomst ook blijven variëren: exacte 

toekomstige aantallen vliegbewegingen zijn niet te geven. Relevant en maatgevend zijn en blijven de 

nu berekende contouren en waarden in geluidhandhavingspunten. Spreker wijst erop dat in de 

aanvraag van het Luchthavenbesluit is uitgegaan van een businessplan van de luchthaven met onder 

meer een bepaalde vlootsamenstelling en 25.000 bewegingen op jaarbasis, terwijl op basis van het 

oude businessplan dat ten grondslag ligt aan de huidige vergunning is gerekend met  51.000 

bewegingen per jaar. Voor de hinder die de luchthaven maximaal mag veroorzaken zijn de 

aangevraagde geluid- en externe veiligheidscontouren relevant. Deze contouren zijn in het 

aangevraagde Luchthavenbesluit geringer dan die in de huidige vergunning.  

 

Resumerend legt de voorzitter aan de vergadering het volgende voorstel voor:  

1. Nu geen nieuwe discussie over aantallen vliegbewegingen per dag; 

2. De lijn met de Alliantie tegen uitbreiding MAA open houden, met de aantekening dat er geen sprake 

van kan zijn dat de integriteit van de voorzitter en/of die van overige CRO leden ter discussie staat;  

3. Vooralsnog eerst de antwoorden van de Staatssecretaris van IenM op de ingediende zienswijzen af 

te wachten. 

Voor het voorstel stemmen de leden Albersen, Aussems, Dohmen, Jongen, Meijers, Schoenmakers, 

Van den Bergh, Van Leeuwen en Waeijen. Tegen het voorstel stemmen de leden Cortenraede, 

Schröer en Zeguers. Het voorstel wordt met 8 tegen 3 stemmen aangenomen. 

(noot secretaris: de omwonenden vertegenwoordigers in de CRO hebben maximaal drie stemmen in 

de vergadering, zodat de stem van de leden Albersen en Van den Bergh als één stem telt, PS)   

 

 

8. Inspectie Leefomgeving en Transport: handhavingsrapportage MAA Gebruiksjaar 2016 

De voorzitter stelt de rapportage aan de orde. Deze leidt niet tot opmerkingen vanuit de vergadering 

en wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

9. Klachtenrapportage eerste kwartaal 2017 

De heer Schröer acht het wenselijk dat “aantallen van critical incidents” in de rapportage worden 

benoemd. De secretaris geeft aan dat als deze optreden, zij in de rapportage worden vermeld. 

De heer Schröer memoreert het geval van kapotte dakpannen als gevolg van overvliegende MAA 

toestellen. De heer Dohmen antwoordt dat als dit optreedt, MAA in overleg gaat met de betreffende 

maatschappij, met de LVNL en met het Ministerie van IenM en dat in geval van veroorzaking door 

MAA vliegverkeer de dakpannen op kosten van MAA worden vervangen.  

De heer Zeguers vult aan dat de CRO Werkgroep Klachten en Hinderbeleid periodiek ook gesprekken 

met klagers voert. De voorzitter complimenteert het Klachtenbureau met de opgestelde rapportage. 

De vergadering stelt de rapportage aansluitend vast. 
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10. Overzicht extensies eerste kwartaal 2017 

De heer Zeguers vraagt of het vermelden van ambulancevluchten in het overzicht toeval is of dat zij 

tot de extensies behoren. De heer Dohmen antwoordt dat het toeval is en dat deze vluchten geen 

onderdeel uitmaken van de extensies. De secretaris vult aan dat in het verleden is afgesproken dat de 

havenmeester van MAA de ambulancevluchten in het kader van transparantie vermeldt op de 

extensieoverzichten en beaamt overigens het antwoord van de heer Dohmen, dat ambulancevluchten 

in eigenlijke zin niet tot de extensies behoren.  

 

11. Rondvraag en sluiting  

De heer Van Leeuwen licht toe dat de LVNL eind 2017 GPS naderingen (driedimensionaal signaal 

m.b.v. satellieten) gaat invoeren voor baan 021. Het nominale vliegpad zal daarbij niet afwijken van 

het huidige door het ministerie van IenM vastgestelde vliegpad. Niets meer aan de orde zijnde dankt 

de voorzitter vervolgens de aanwezigen, wenst allen een prettige vakantie  en sluit de vergadering. 

 

 

  

 


