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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij meldt dat L1 heeft verzocht tv opnamen 

te maken (sfeerimpressie, geen inhoudelijke beraadslagingen) en vraagt of Commissie en publieke 

tribune daarmee instemmen. Commissie en publieke tribune gaan akkoord met de aantekening dat 

geen opnamen worden gemaakt van personen die daartegen bezwaar hebben. Bericht van 

verhindering is ontvangen van de leden mevrouw Heijnen en de heren Aussems en Counet. 

 

2. Vaststellen agenda vergadering 

De vergadering stelt de voorgestelde agenda vast. 

 

3. Mededelingen 

De secretaris meldt de benoeming door de voorzitter van de plaatsvervangende commissieleden de 

heren De Gijsel en Latour en van commissielid de heer Waeijen. Hun benoeming  gaat vandaag in 

voor een periode van vier jaren. 

 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

De voorzitter stelt de ingekomen en uitgegane stukken aan de orde.  

Verwijzend naar de als nazending toegezonden (in de Werkgroep Klachten en Hinder (WKH) 

behandelde) brieven inzake overlast/klachten geeft de heer Waeijen aan dat zijns inziens behandeling 

van brieven c.q. mails over overlast/klachten in de WKH thuishoort, inclusief terugkoppeling door WKH 

aan CRO. Spreker  acht de plenaire CRO geen podium om deze klachten te bespreken.  

De heer Sanders vraagt aandacht voor stuk CRO 18-056 inzake onderzoek fijnstof Rotterdam Airport 

en memoreert de twee in de WKH te behandelen brieven over overlast MAA (CRO 18-071 en 18-073, 

beide ontvangen na de WKH vergadering). Spreker heeft verder enkele andere brieven inzake 

overlast MAA ontvangen, die hij niet aantreft bij de vergaderstukken. Hij vraagt hoe de Commissie 

hiermee om gaat. Spreker vraagt daarnaast of (ultra)fijnstof metingen ook bij MAA kunnen worden 

verricht en stelt vast dat de problematiek rondom (ultra)fijnstof ook in andere CRO’s wordt besproken. 

Hij acht het zinvol dat de CRO’s hier een gezamenlijke (kennis)bijeenkomst over beleggen.  

Mevrouw Everts staat op het standpunt dat alle brieven/mails over overlast/klachten bij de ingekomen 

stukken dienen te worden vermeld, zodat leden de gelegenheid hebben er ter vergadering op terug te 

komen c.q. vragen over te stellen. Spreker wijst erop dat zij in het bezit is van aan de CRO gerichte 

mails met klachten over MAA die niet bij de ingekomen stukken staan en ook niet bij de in de WKH 

behandelde mails/brieven. De secretaris licht vervolgens de afgesproken procedure toe 

(voortbordurend op de procedure van de Milieucommissie Luchthaven Maastricht, de voorganger van 

de CRO) waarbij is bepaald dat de WKH het gremium is voor behandeling van schriftelijke en email 

klachten en dat de WKH op een hoger aggregatieniveau aan de CRO terugkoppelt. Omdat een van de 

leden expliciet heeft verzocht de in de WKH behandelde brieven toe te sturen heeft hij aan dit verzoek 

gehoor gegeven en de betreffende brieven/mails aan de Commissie gestuurd. Als gevolg van een 

storing in de CRO mailbox zijn helaas niet alle ontvangen (klacht)mails tijdig (=voor de werkgroep 

vergadering) aan de WKH gestuurd.  

Tegen de achtergrond van de verschillende opvattingen hierover in de CRO en gelet op de bestaande 

onduidelijkheid besluit de vergadering op voorstel van de heer Degenaar dat de WKH in een extra 

vergadering een voorstel zal ontwikkelen over de wijze van behandeling van aan de CRO gerichte 

mails met klachten MAA. 

In antwoord op de vraag van de heer Sanders naar metingen (ultra)fijnstof MAA geeft de heer 

Smeelen aan dat de Provincie dit zal bekijken in samenhang met het lopend RIVM onderzoek. Naar 

aanleiding van de vraag van de heer Sanders naar een gezamenlijke (kennis)bijeenkomst van de 
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verschillende CRO’s over (ultra)fijn stof zegt de secretaris toe dat hij dit zal voorleggen aan het 

landelijk overleg secretarissen luchtvaartcommissies van volgende week en dat hij het resultaat 

daarvan binnen twee weken aan de CRO zal terugkoppelen (zie mail van 1 november 2018 aan CRO, 

PS). 

  

5. Verslag Commissievergadering 21 juni 2018 

De vergadering stelt het verslag tekstueel ongewijzigd vast. 

De heer Sanders informeert naar aanleiding van het verslag onder punt 9. naar het functioneren van 

het preferentieel baangebruik systeem. De heer Roeven antwoordt dat hij onder dat punt heeft 

aangegeven dat wordt gestreefd om starts en landingen meer over Beek dan over Meerssen te laten 

plaatsvinden teneinde het gebied aan de zuidkant van de luchthaven te ontlasten. De heer Jense 

voegt hieraan toe dat dit ook in de gebruiksplanrapportage van de luchthaven aan de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) is opgenomen, mede omdat de geluidcontour aan de zuidkant 

eerder blijkt te worden vol gevlogen. De heer Van Leeuwen vult aan dat in zijn algemeenheid de 

windkracht een belangrijke factor is voor het baangebruik, maar dat er meer variabele factoren zijn. Hij 

geeft verder aan dat het toepassen van het preferentieel baangebruik vooral nodig is als de 

geluidcontour nagenoeg of geheel wordt vol gevlogen. 

Op een vraag van de heer Sanders naar aanleiding van het verslag onder punt 13. naar het rapport 

van de Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) over het incident met de van de baan geraakte Boeing 

eind 2017, antwoordt de heer Roeven dat de OVV het rapport nog niet heeft gepubliceerd. 

Naar aanleiding van punt 8. van het verslag spreekt de heer Waeijen zijn teleurstelling en zorg uit over 

de vertraging en het alsmaar uitblijven van het Luchthavenbesluit en over de consequenties die dit 

voor de luchthaven kan hebben. Op voorstel van de heer Schröer besluit de vergadering de Minister 

van I&W hierover om opheldering te vragen.     

Naar aanleiding van punt 10. over de extensies merkt de heer Van der Wilt op dat het plannen van 

aankomsttijden Corendon om 22.45 of 22.50 uur “vragen om moeilijkheden” impliceert, omdat dan bij 

een geringe vertraging al een extensie nodig is. Een ruimere marge zou volgens spreker problemen  

(= landen na 23.00 uur) kunnen voorkomen. Mevrouw Everts ondersteunt het pleidooi van de heer 

Van der Wilt. De heer Latour onderkent dit probleem en geeft aan met de maatschappij in gesprek te 

zijn over het optimaliseren van het vluchtschema inclusief ruimer voor 23.00 uur landen. Hij tekent 

daarbij wel aan dat het voor deze en soortgelijke maatschappijen voor een rendabel businessmodel  

nodig is dat zij twee keer per dag op en neer naar Middellandse Zee bestemmingen kunnen vliegen. 

Spreker merkt verder op dat ook andere factoren (als weersomstandigheden of acties 

luchtverkeersleiders) dan het geplande vluchtschema van invloed zijn op aankomsttijden. De heer 

Schröer merkt op dat op het lijstje van veel geuite klachten het vliegen van Corendon tussen 06.00 en 

07.00 en na 23.00 uur en de door Corendon toestellen veroorzaakte afgevallen dakpannen een 

prominente plaats innemen en dat het daarom uit een oogpunt van draagvlak in de omgeving voor 

MAA en voor Corendon van belang is dat hiervoor een oplossing wordt gevonden. De heer Sanders 

valt de heer Schröer bij en bepleit bij de luchthaven serieus te kijken naar het vliegen voor 07.00 en na 

23.00 uur. De heer Latour memoreert andermaal de inspanningen van de luchthaven om, met 

erkenning van het geschetste economisch belang,  in overleg met de betrokken maatschappijen hun 

vluchtschema te optimaliseren ten einde de kans op landing na 23.00 uur te verkleinen.    

 

6. Actiepuntenlijst 

Actiepunten 1,4 en 6 ten aanzien van geluidmeten. 

De heer Schröer spreekt zijn teleurstelling erover uit dat de provincie geen overleg heeft geïnitieerd 

over concretiseren meten geluidbelasting, terwijl zij dat wel in de vorige vergadering heeft toegezegd 

en de heer Schroër toen zijn belangstelling voor deelname aan dit overleg heeft kenbaar gemaakt 

(actiepunt 4.). De heer Smeelen antwoordt dat dit overleg deel heeft uitgemaakt van het overleg in het 
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kader van de Werkgroep Omgevingsafspraken. Afgesproken is dat twee meetpunten worden 

ingericht, een ten zuiden en een ten noorden van de luchthaven, en dat de exacte plaatsbepaling in 

de Werkgroep Omgevingsafspraken wordt bepaald. De heren Sanders en Schoenmakers spreken de 

wens uit ook bestuurlijk hierbij betrokken te willen worden. De heer Smeelen en Vrehen zeggen dit toe 

en geven aan dat in november de geluidmetingen starten. De voorzitter merkt op dat in dit geval in 

overleg een adequate oplossing is gevonden maar dat hij in voorkomende gevallen strikter toezicht zal 

houden op het nakomen van in de vergadering gemaakte afspraken.  

 

Actiepunt 2. Overleg voorzitter met wethouders over rol CRO in kader ruimtelijke plannen in het licht 

van ruimere taakinvulling commissie wordt aangehouden totdat CRO heeft besloten over advies 

Werkgroep evaluatie. 

Actiepunt 3. Stroomlijnen klachtenprocedure proefdraaien MAA in kader realiseren een-loket-

klachtenbehandeling. De heer Schoenmakers licht toe dat gemeente Beek, RUD en KICL 

overeenstemming hebben bereikt en dat KICL het fontoffice (een-loket) voor hinderklachten MAA zal 

gaan vormen. In de sfeer van uitvoering moet nog het een en ander worden geregeld zoals ICT 

inrichting en afstemming, waarbij o.a. rekening moet worden gehouden met de nieuwe 

privacyregelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Spreker zegt toe de CRO 

op de hoogte te blijven houden.  

Actiepunt 5. Advies Werkgroep evaluatie: Zie agendapunt 10. 

Actiepunt 6. ten aanzien van Werkgroep Omgevingsafspraken: Zie agendapunt 8. 

   

7. Dakpannenkwestie MAA 

De heer Roeven licht de kwestie toe en uit begrip voor de maatschappelijke discussie hierover. 

Spreker wijst erop dat de primaire verantwoordelijkheid niet bij MAA maar bij de betreffende 

luchtvaartmaatschappij ligt, maar dat MAA wel zo spoedig mogelijk actie heeft ondernomen om de 

schade te repareren. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat een bepaald type motoren onder 

bepaalde meteorologische omstandigheden wervelingen kan veroorzaken die tot deze schade kunnen 

leiden. Spreker geeft aan dat dit weliswaar slechts in incidentele gevallen gebeurt, maar dat hij elk 

geval betreurt. Het NLR heeft zojuist een rapport aan MAA uitgebracht met adviezen hoe het risico 

van losrakende/afwaaiende dakpannen kan worden verminderd. Spreker zal de uitkomsten van dit 

rapport met de Commissie delen.   

De heer Schröer is van oordeel dat de luchthaven actie richting de betreffende maatschappij(en) moet 

ondernemen omdat daar de primaire verantwoordelijkheid en de mogelijkheid van preventie ligt. 

Spreker acht dit van eminent belang voor het draagvlak van de luchthaven in de omgeving. Mevrouw 

Everts en de heer Albersen benadrukken eveneens de urgentie van snelle actie/reparatie door de 

luchthaven tegen de achtergrond van het creëren c.q. behouden van draagvlak voor MAA. De 

voorzitter ondersteunt het pleidooi van de voorgaande drie sprekers. De heer Jense antwoordt dat de 

luchthaven al het mogelijke doet de schade zo spoedig mogelijk te repareren. 

De heer Roeven vult aan dat hij voornemens is de situatie rondom Schiphol, waar soortgelijke 

incidenten af en toe optreden, te gaan bezien en hoe een en ander daar is geregeld in de vorm van 

een soort fonds voor dakpannenschade. De heer Sanders wenst hierbij betrokken te worden. De heer 

Smeelen geeft aan dat de Provincie het initiatief zal nemen om overleg met MAA, gemeenten Beek en 

Meerssen en het Rijk te entameren over een “dakpannenfonds”. De Voorzitter benadrukt afrondend 

het belang van een fonds als bij Schiphol om op een meer structurele wijze met gevallen als deze om 

te gaan. 
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8. Omgevingsafspraken Aviation Valley MAA 

De heer  Vrehen betreurt dat het niet is gelukt vandaag een afrondend document te presenteren. Het 

vergt nog enig overleg en een extra Werkgroep vergadering. Spreker verzoekt de vergadering nog 

enig respijt (naar schatting circa een maand) om het proces af te ronden. De vergadering stemt 

hiermee in. 

 

9. Remote Tower Project Luchtverkeersleiding Nederland 

De heer Van Leeuwen licht toe dat LVNL voornemens is de toren- en naderingsverkeersleiding van de 

luchthavens MAA en Groningen Airport Eelde (GAE) na 2021 vanaf Schiphol-Oost uit te gaan voeren. 

Voor de torenverkeersleiding wordt dan gebruik gemaakt van de zogenaamde “remote tower 

technologie”, waarbij het vliegverkeer op de luchthavens MAA en GAE met behulp van camera’s op 

deze luchthavens wordt afgehandeld vanaf de centrale LVNL locatie op Schiphol-Oost. Verder wordt 

het centralised base concept toegepast, hetgeen betekent dat toren- en naderingsverkeersleiding 

worden uitgevoerd vanaf een centrale plek (in casu Schiphol-Oost). Dit is mogelijk als gebruik wordt 

gemaakt van de remote tower technologie. De naderingsverkeersleiding wordt dan vanaf radarposities 

op Schiphol gedaan. Dit traject is mede ingezet uit een oogpunt van kostenverlaging. Uitgangspunt 

volgens spreker is dat de veiligheid van het vliegverkeer geborgd is en blijft. Hij wijst erop dat het 

afhandelen van het vliegverkeer door middel van deze nieuwe technologie dient te voldoen aan alle 

veiligheidsvoorschriften en voor ingebruikname goedkeuring behoeft van de Inspectie Leefomgeving 

en Transport (ILT) van het Ministerie van I&W. Remote Tower wordt onder andere in Zweden al 

toegepast. De planning is dat een en ander najaar 2021 operationeel wordt. 

De heer Van der Wilt heeft vraagtekens bij dit voornemen. Spreker acht de situatie in Zweden 

onvergelijkbaar met die van Nederland en MAA, met name omdat het vliegverkeer hier veel drukker is. 

Hij voorziet niet primair problemen in het luchtruim, maar meer op de grond onder andere omdat MAA 

niet over een taxibaan beschikt. Het is volgens spreker de vraag of de complexe grondsituatie op MAA 

met behulp van het RemoteTower Project kan worden gehandeld.  De heer Paul voorziet ook 

problemen in het luchtruim gelet op de complexe luchtruimsituatie in Zuid-Limburg en vreest dat de 

belangen van de kleine luchtvaart in het geding komen gelet op de te verwachten voorrang in de 

afhandeling voor het grote verkeer. Beide sprekers achten de veiligheid niet op voorhand 

gewaarborgd, mede gelet op de complexe luchtruimstructuur in de regio. De heer Waeijen valt de 

heren Van der Wilt en Paul bij en heeft eveneens vraagtekens. Voor zover hij kan overzien is de 

operatie ingegeven uit overwegingen van kostenbesparing, terwijl de verkeersveiligheid primair dient 

te zijn.  

De heer Van Leeuwen benadrukt dat randvoorwaarde is dat het veiligheidsniveau hetzelfde moet 

blijven als in de huidige situatie, dat het vooralsnog een voornemen is en dat goedkeuring van ILT een 

vereiste is. Ook de heer Jense spreekt zijn vertrouwen uit in de professionaliteit van de LVNL en de 

door deze gehanteerde veiligheidsstandaard en in de kwaliteit van de goedkeuringsprocedure van 

ILT. De heer Van Leeuwen zegt toe de Commissie van de voortgang op de hoogte te houden.  

 

10. Evaluatie Commissie Regionaal Overleg 

De secretaris licht het overleg in de Werkgroep toe, geeft aan dat goede voortgang is geboekt en dat 

de Werkgroep verwacht eind november het advies te kunnen afronden. Het advies kan dan in de 

volgende commissievergadering worden geagendeerd. Hij geeft wel al aan dat een van de 

aanbevelingen van de Werkgroep vandaag al aan de orde is geweest, namelijk het verbreding zoeken 

met andere CRO’s nationale luchthavens in Nederland en verwijst daarbij naar het voornemen een 

gezamenlijke landelijke kennisdag te organiseren. 
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11. Ontwikkeling klachtenpatroon en knelpunten capaciteit Klachtenbureau KICL 

De secretaris schetst de in de notitie geadresseerde capaciteitsknelpunten bij het klachtenbureau als 

gevolg van de forse toename van het aantal, met name MAA gerelateerde, klachten. Een gevolg 

hiervan is dat er vooralsnog onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor het opstellen van 

klachtenkwartaalrapportages. De vergadering stemt in met de notitie en het geformuleerde voorstel 

om op korte termijn bestuurlijk overleg te plannen van CRO voorzitter met Provincie en Colleges B&W 

van Beek, Meerssen en Maastricht gericht op bestuurlijke besluitvorming over uitbreiding formatie en 

verruiming financiering van KICL. 

 

12. Klachtenrapportage tweede kwartaal 2018 

De heer Sanders constateert ook onder verwijzing naar het vorige agendapunt een explosie van 

klachten (verzesvoudiging van 2016 tot 2018), veel brieven/mails met klachten en vraagt of ook de 

aard van de klachten wordt geregistreerd en of inhoudelijke terugkoppeling plaatsvindt? De secretaris 

beantwoordt beide vragen positief. 

Mevrouw Everts en de heer Degenaar uiten hun bezorgdheid over de forse toename en beschouwen 

dit als een signaal van zorg en ongerustheid vanuit de omgeving en van afkalvend vertrouwen.  

Mevrouw Everts benadrukt het belang van behandeling van alle brieven in de WKH en niet alleen de 

reeds aan de Commissie toegezonden brieven. 

De heer Albersen kan op basis van de rapportage geen correlatie vaststellen tussen het gebruik van 

de 2750 meter baan en (een toename van) het aantal klachten. 

De heer Roeven schetst de door de luchthaven dit jaar getroffen hinder beperkende maatregelen: 

vanaf 1 januari grote lestoestellen niet meer welkom; van april tot en met oktober geen 

vrachtvliegtuigen tussen 06.00 en 07. 00 uur; dringend verzoek aan luchtvaartmaatschappijen hun 

stroomaggregaat alleen te gebruiken indien noodzakelijk voor start, landing of gekoelde lading; 

gesprekken met maatschappijen om hun programma te optimaliseren ten einde landingen na 23.00 

uur te minimaliseren; streven naar klimaat neutrale luchthaven. De luchthaven overweegt nu een pas 

op de plaats te maken omdat de sfeer er, ondanks deze maatregelen, alleen maar grimmiger op 

wordt, in en buiten de CRO. Spreker acht de verhoudingen binnen de CRO ook een aandachtspunt 

voor de Werkgroep Evaluatie in het kader van het uit te brengen advies.   

De voorzitter vindt dit zeker een aandachtspunt in het kader van de evaluatie en beklemtoont het 

belang dat partijen aan de CRO tafel op een constructieve wijze met elkaar communiceren. 

De vergadering stelt de klachtenrapportage aansluitend vast. 

 

13. Overzicht extensies tweede en derde kwartaal 2018 

De heer Degenaar spreekt zijn verontrusting uit over het grote aantal extensies (46) in de afgelopen 

zes maanden. Hij acht het noodzakelijk dit aanzienlijk te reduceren en heeft met een positief gevoel 

kennis genomen van het overleg dat de luchthaven hierover met de maatschappijen aangaat. Spreker 

benadrukt in dit kader andermaal het belang van juiste communicatie door de luchthaven. De heer 

Latour refereert aan het overleg met Corendon hierover, maar wijst ook op externe factoren waar MAA 

geen grip op heeft, als airport slots in Europa, stakingen of acties elders of weersomstandigheden, die 

alle kunnen leiden tot vertragingen in vluchtschema’s.  

  

14. Jaarplan en begroting 2019 Commissie 

De vergadering stemt in met het jaarplan en de begroting 2019. De secretaris draagt zorg voor 

indiening bij de Minister van I&W. 
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15. Rondvraag en sluiting 

De heer Degenaar informeert naar de status van een artikel in de media, waarin sprake is van de 

opening van een nieuwe vrachtloods in 2020. De heer Latour antwoordt dat de luchthaven dit 

overweegt, maar dat dit nog onzeker is en dat het ook nog mogelijk is dat van deze investering wordt 

afgezien. 

De heer Van der Wilt stelt een presentatie in de vergadering gericht op verruiming basiskennis van de 

CRO, bijvoorbeeld op het gebied van geluidmodellen en berekeningsmethodieken, inclusief 

gehanteerde aan- en uitvliegroutes, totstandkoming en volvliegen van geluidzones en certificering 

door ILT, op prijs. Ook de heer Albersen stelt prijs op een presentatie over aan- en uitvliegprocedures 

en te volgen routes. De heer Schoenmakers bepleit een open gedachtewisseling met MAA in de 

vergadering en vindt in dit kader vakkennis eveneens wenselijk. Gehoord de wensen van deze 

sprekers wil de voorzitter dit wel overwegen. De heer Vrehen geeft aan dat dit ook aan de orde komt 

in het afsprakenkader waaraan de Werkgroep Omgevingsafspraken werkt. De secretaris vult aan dat 

de geuite wens naar verruiming basiskennis ook kan worden bezien in relatie tot het voorstel van  een 

gezamenlijke kennisdag met andere CRO’s in Nederland.  

De heer Van der Wilt vraagt in hoeverre de geluidzone voor dit jaar reeds is vol gevlogen, mede 

omdat hij daarover verschillende percentages heeft vernomen. De heer Jense antwoordt dat hij de 

exacte cijfers niet bij de hand heeft maar dat momenteel circa 70% van de contour is vol gevlogen. De 

heer Van der Wilt is vervolgens benieuwd hoe de ambitie van de luchthaven, als neergelegd in het 

vigerende businessplan, kan worden gerealiseerd als dit jaar in oktober reeds 70% van de contour is 

vol gevlogen. De heer Roeven antwoordt dat dit inderdaad betekent dat de ambities waarschijnlijk 

naar beneden dienen te worden bijgesteld en dat de luchthaven al eerder winstgevend zal zijn. 

De heer Van der Wilt heeft verder begrepen dat de RUD in 2014 een brief aan MAA heeft gestuurd 

over gedoogbeleid proefdraaien MAA en verzoekt de Commissie daarover te informeren. De heren 

Roeven en Smeelen geven aan deze vraag nu niet te kunnen beantwoorden en zeggen toe dit uit te 

zoeken en de CRO ter zake te informeren. 

Mevrouw Everts verzoekt de actiepunten/besluitenlijst en het verslag van de vergadering binnen 

enkele weken aan de Commissie te sturen. De secretaris zegt de actiepuntenlijst binnen enkele 

weken toe, maar geeft aan dat het verslag, gelet op zijn overige takenpakket, meer tijd vergt. 

De voorzitter dankt vervolgens eenieder, ook de publieke tribune en sluit de vergadering. 

  


