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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de heren Boogerd 

(Corendon) en Westra (omwonenden). Beiden wonen de vergadering voor het eerst bij, de heer 

Boogerd als lid namens Corendon en de heer Westra als plaatsvervangend lid omwonenden. Hij 

vervangt de heer Van der Wilt die vandaag is verhinderd. De voorzitter geeft verder aan dat gelet op 

de agenda van de heer Van Geel het agendapunt “Verkenningsproces toekomst MAA” vooraan op de 

agenda is geplaatst. 

  

2. Vaststellen agenda vergadering 

De vergadering besluit de agendapunten 10 en 11 in onderlinge samenhang te behandelen en stelt de 

agenda als voorgesteld vast. 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter meldt de berichten van verhindering en de respectievelijke plaatsvervangers. 

 

4. Update verkenningsproces toekomst MAA 

De heer Van Geel licht de actuele stand van zaken van het verkenningsproces toe. De handouts van 

zijn presentatie worden als bijlage bij het verslag aan de leden verzonden (CRO 20-068, PS). 

Onderdeel van de afronding van het proces is een CRO vergadering eind november. De voorzitter 

meldt dat de heer Van Geel en hij zojuist hebben gekozen voor donderdag 26 november 16.00 uur als 

datum voor deze vergadering. 

 

5. Ingekomen en uitgegane stukken 

De heer Albersen vraagt aandacht voor stuk CRO 20-050, de brief van B&W van Beek over 

financiering KICL. Spreker vindt het teleurstellend dat nog steeds geen akkoord is bereikt over 

financiering KICL en dringt bij de gemeenten aan op spoedige positieve besluitvorming. Hij vraagt hoe 

het zit met de door B&W van Beek gevraagde garantstelling van de Provincie Limburg voor het geval 

dat een of meer gemeenten geen financiële bijdrage leveren? De heer Van der Sande antwoordt dat 

die garantstelling er niet zal komen en verwijst naar de financiële bijdrage die de Provincie reeds heeft 

geleverd. De heer Waeijen stelt vast dat dit dossier nu al twee jaar op besluitvorming wacht en dringt 

er bij  Beek, Meerssen en Maastricht op aan op korte termijn in overleg te gaan met de andere vier 

genoemde gemeenten om tot spoedige besluitvorming te komen. Hij stelt verder voor een werkgroep 

in te stellen om de CRO te adviseren over de verdere c.q. toekomstige invulling van de 

kwartaalrapportage. 

De voorzitter geeft aan dat hij vruchteloos in overleg met de gemeenten heeft gepoogd hen tot  

positieve besluitvorming over de gevraagde financiële bijdrage voor twee jaar te bewegen en stelt dat 

zijn middelen nu uitgeput zijn en dat dit dossier bestuurlijk tussen gemeenten en provincie moet 

worden opgelost. Hij wenst dit los te zien van de vraag over de opzet van de kwartaalrapportage. De 

voorzitter roept de gemeenten in de CRO en provincie op om op korte termijn tot positieve 

besluitvorming te komen, waarbij zij ook “met de pet langs gaan” bij de andere vier gemeenten en zet   

dit punt op de actielijst. 

De heer Van der Sande en mevrouw Everts bepleiten een andere opzet van de kwartaalrapportage, 

die in hun ogen meer beantwoordt aan hetgeen de CRO met de rapportage zou moeten beogen . De 

vergadering besluit daartoe een werkgroep in te stellen om de CRO te adviseren. Staande de 

vergadering worden de heer Van der Sande en mevrouw Everts en een nog aan te wijzen 

vertegenwoordiger van de gemeenten tot leden van de Werkgroep aangewezen. 

De vergadering besluit de overige stukken conform het voorstel te behandelen. 
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6. Update actuele ontwikkelingen MAA en MAABI 

De heer Latour licht toe dat het passagiersvervoer als gevolg van COVID-19 sinds maart 2019 een 

slechte periode doormaakt, maar dat het vrachtvervoer goed loopt. Na de gebruikelijke jaarlijkse dip in 

september en oktober is de verwachting voor de periode vanaf eind oktober voor het vrachtvolume 

positief. Er is met name een opleving van de zogenaamde “fullfreighters”, die mede wordt veroorzaakt 

door het beperkte passagiersvervoer aangezien passagierstoestellen ook vaak vracht meenemen. 

De heer Waeijen geeft aan dat wordt gestreefd de baanvernieuwing najaar 2021 te realiseren en 

tekent daarbij aan dat gelet op bestaande onzekerheden een exacte datum nu nog niet is aan te 

geven. MAABI gaat over dit dossier met omwonenden in gesprek over het zoveel mogelijk beperken 

van de hinder, inclusief overleg met de Omwonenden MAA onder leiding van de heer Mans. 

Spreker merkt verder op dat de APU apparatuur wordt vervangen door PCA, een elektrisch en dus 

milieuvriendelijker alternatief. Elektrische aansluiting moet nog worden geregeld en de planning is dat 

eind 2020 de APU kan worden vervangen. De nieuwe apparatuur beperkt de hinder voor 

omwonenden. Verder wordt aldus spreker gewerkt aan het beperken van hinder van de 

baanverlichting door het aanbrengen van LED verlichting en het op een andere wijze dimmen. Dit leidt 

ook tot reductie van de hinder voor omwonenden. 

MAABI ziet nog even af van het aanleggen van een nieuwe parkeerplaats (P7) met name vanwege de 

onzekerheid in de ontwikkeling van het passagiersvervoer. Het aanvankelijke idee van realisatie in 

2021 wordt dus losgelaten en de huidige parkeerplaats P5 blijft vooralsnog in gebruik.   

 

7. Verslag commissievergadering 25 juni 2020 

De vergadering stelt het verslag tekstueel ongewijzigd vast.  

Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Albersen hoe participatie van de LVNL onder het 

nieuwe regime van Remote Tower (RMT) in de CRO Werkgroep Milieu en Hinder wordt geborgd? De 

heer Van Leeuwen antwoordt dat ook onder RMT de LVNL aan de Werkgroep zal blijven deelnemen.  

 

8. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 1.  Proefdraaien met straalmotoren wordt in WG Omgevingsafspraken verder opgepakt in 

relatie met Provinciaal Inpassingsplan en wordt tot dan van CRO actielijst afgevoerd. 

Actiepunt 2.  LVNL heeft de vragen over Centralised Base/Remote Tower beantwoord. Dossier blijft 

behandeld in technische werkgroep en deze kiest momenten van terugkoppeling aan CRO. Actiepunt 

wordt nu van CRO lijst afgevoerd. 

Actiepunt 3. Mogelijke fusie CRO Werkgroepen Milieu en Hinder (WMH) en CRO Werkgroep 

Omgevingsafspraken. Vooralsnog is besloten  aandachtspunten en aanbevelingen 

kwartaalrapportage WMH samen met Werkgroep Omgevingsafspraken te bespreken. Actiepunt wordt 

afgevoerd. 

Actiepunt 4. Zienswijzen ontwerp-luchtvaartnota van verschillende CRO partijen met elkaar delen. Is 

gebeurd, zie toegezonden stukken. Actiepunt wordt afgevoerd. 

Actiepunt 5. Overleg en besluitvorming gemeenten over financiering KICL. Actiepunt wordt 

geactualiseerd n.a.v. besprokene onder agendapunt 5. 

Actiepunt 6. Evaluatie online community tool agenderen in CRO. Zie agendapunt 9. en actiepunt 

vooralsnog afgevoerd. 

Actiepunt 7. Sollicitatieprocedure plaatsvervangend lid omwonenden. Procedure afgehandeld en 

benoeming de heer Westra geëffectueerd. Actiepunt wordt afgevoerd.    
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9. Evaluatie omline community tool MAA 

De heer Van der Sande licht het voorliggende memo “tussenstand online community CRO luchthaven 

Maastricht” toe en zoemt daarbij met name in op het voorstel voor vervolg: verdere uitrol en aanhaking 

bij actuele onderwerpen rondom MAA zodat meer ervaring met werking tool wordt opgedaan in 

periode tot eind 2020. Vervolgens wordt op basis van deze ervaringen een evaluatie uitgevoerd die in 

CRO zal worden geagendeerd. Op voorstel van de voorzitter stemt de vergadering in met het voorstel. 

Mevrouw Everts tekent hierbij wel aan dat in haar ogen tot nu sprake is van een tegenvallend proces, 

Zij vraagt zich af of de tool beantwoordt aan de beoogde doelstelling en wijst daarbij onder andere op 

de lage participatie. Er is hier en daar twijfel over de haalbaarheid. De heer Van der Sande beaamt de 

vragen c.q. kanttekeningen van mevrouw Everts maar geeft wel aan dat wij nu midden in het proces 

zitten en acht het trekken van conclusies prematuur. Hij verwijst daarbij naar het voorstel dat hij zojuist 

heeft toegelicht. 

 

10. Werkgroep Meldingen en Hinder: Rapportages eerste en tweede kwartaal 2020 

11. Overzicht extensies juni, juli en augustus 2020 

Aanhakend op de rapportages neemt de heer Westra aan dat landingsrechten na 23.00 uur extra 

betaald dienen te worden, voor zover hij heeft begrepen een tienvoudig tarief. De heer Latour beaamt 

dat bewegingen tussen 23.00 en 07.00 uur extra moeten betalen,  te weten het tienvoudige van het 

basistarief. De heer Westra geeft daarop MAA in overweging om dat extra bedrag te benutten voor 

investeringen die de omwonenden en de omgeving ten goede komen. De heer Latour zegt de 

suggestie van de heer Westra met een positieve grondhouding te benaderen maar wil wel eerst de 

bevindingen van het proces Van Geel afwachten. 

Onder verwijzing naar het rapport van het tweede kwartaal wijst de heer Degenaar op het probleem 

van toegenomen hinder(beleving) vanwege de groei van de bewegingen met B747-400 

vrachttoestellen. Spreker wijst daarbij in het bijzonder op de late vertrekken die veel hinder 

veroorzaken en betreurt het verlenen van extensies hiervoor. 

De heer Latour wijst in navolging van zijn toelichting bij agendapunt 6 op de tendens dat fullfreighters 

veelvuldiger worden ingezet omdat nauwelijks bellyfreight (vracht in passagierstoestellen) plaatsvindt. 

In het voorjaar bevatten de fullfreighters met name COVID-19 gerelateerde goederen en medicijnen. 

Spreker geeft aan dat extensies alleen worden verleend in noodzakelijke gevallen en dat MAA wat 

betreft het verlenen van extensies onder strikt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport 

van het Ministerie van IenW staat. 

De heer De Gijsel spreekt ook zijn verontrusting uit over de toegenomen bewegingen met B747-400 

toestellen, hetgeen in zijn ogen strijdig  is met het creëren van draagvlak in de omgeving voor MAA. 

Hij vraagt naar de consequenties voor  de omgeving als de “MAA vrachtvluchten target” van jaarlijks 

250.000 ton in de toekomst vooral wordt gerealiseerd door B747-400 toestellen? De heer Latour geeft 

nogmaals aan dat de inzet van B747 toestellen vooral is ingegeven door het gebrek aan “bellyfreight” 

vanwege de Corona crisis. Na de Corona crisis  zal aldus spreker het vliegen met deze toestellen 

afnemen omdat er weer meer passagiersvluchten plaatsvinden. Hij deelt dan ook niet de geuite vrees 

voor de toekomst van de heer De Gijsel. 

De secretaris wijst op de aandachtspunten onder 4 en 5 in de rapportage van het tweede kwartaal, die 

hij ook aan het NLR heeft meegegeven in het kader van hun onderzoek naar hinder beperkende 

maatregelen MAA als onderdeel van het verkenningsproces onder leiding van de heer Van Geel. 

De vergadering stelt de rapportages aansluitend vast. 
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12. Werkgroep Omgevingsafspraken: Rapportage Geluidmeetnet en terugkoppeling stand 

van zaken 

De heer Van der Sande licht de rapportage van Geluidnet toe en merkt op dat de gemeten niveaus 

van B747-400 toestellen ook de opmerkingen over deze toestellen in de zojuist besproken 

meldingenrapportages accentueren. 

De heer Degenaar pleit ervoor het grondlawaai apart te behandelen en er de nodige aandacht aan te 

schenken. De heer Van der Sande verwijst naar paragraaf 7 van het rapport en de daar beschreven 

wijze van aanpak, in het bijzonder ten aanzien van incidenten: snel en adequaat actie ondernemen in 

geval van een specifieke situatie. 

Mevrouw Everts vraagt waarom het rapport zo lang op zich heeft laten wachten en om de discussie 

over het landelijke Programma meten en berekenen te incorporeren in de rapportage van Sensornet 

c.q. om ook op MAA validerende metingen uit te voeren? 

De heer Van der Sande antwoordt dat het rapport een zorgvuldige voorbereiding vergde en daarom 

ook enkele keren in de Werkgroep Omgevingsafspraken is besproken. Hij voegt eraan toe dat 

voortaan maandelijks op de website van Sensornet de MAA meetgegevens worden gepubliceerd 

zodat ook voor de omgeving actueler en sneller informatie beschikbaar is. Op de tweede vraag van 

mevrouw Everts antwoordt spreker dat afstemming van meetgegevens met het door het Ministerie van 

IenW geïnitieerde Programma meten en berekenen reeds plaatsvindt en dat de gegevens van 

Sensornet in dit Programma worden geïncorporeerd. De lead ten aanzien van validerende metingen 

ligt bij het Ministerie van IenW, waarbij metingen worden verdisconteerd in het berekeningsmodel. De 

voorzitter stelt voor het onderwerp “validerende metingen” ook te bespreken in de Werkgroep 

Omgevingsafspraken. 

 

13. Rondvraag en sluiting  

De heer Kuiper tekent aan dat in zijn ogen de online community tool door de tussentijdse aanpassing 

het probleem van de negatieve discussie heeft opgelost, maar met de keerzijde dat er nu geen 

gedachtewisseling meer plaatsvindt en dat er sinds juli geen berichten meer op de tool staan c.q. 

komen die ook niet reeds elders staan zoals op de websites van CRO en MAA. Daarmee heeft de tool 

naar zijn oordeel geen meerwaarde meer. 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter daarna alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 


