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CRO 21-061 

 

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT 

 

30 JUNI 2021    Provinciehuis Maastricht 

 

Aanwezig:  

De heer H. Schoenmakers   B&W Beek/voorzitter 

De heer G. IJff     B&W Meerssen 

De heer H. Dassen    Gemeente Maastricht 

Mevrouw S. Everts    Omwonenden 

De heer H. Albersen    Omwonenden 

De heer C. Degenaar    Omwonenden  

De heer G. Westra    Omwonenden 

De heer G. Waeijen    MAA Beheer en Infrastructuur BV 

De heer F. Latour     Maastricht Aachen Airport 

De heer C. Schröer    Natuur- en Milieufederatie Limburg 

De heer S. Paul     AOPA (Aircraft Owners and Pilotes Association) 

De heer B. Kuiper     Bedrijven MAA 

De heer M. Boogerd    Corendon 

De heer M. van der Sande   Provincie Limburg 

Mevrouw M. Duijvestijn    KICL 

De heer R. Ummels    Bureau To70 

De heer P. Simons    Secretaris 

 

Verhinderd:  

De heer H. Meijers    Voorzitter 

Mevrouw V. Heijnen    B&W Maastricht 

De heer H. van der Wilt    Omwonenden 

De heer M. van Leeuwen   Luchtverkeersleiding Nederland 

De heer J. Roeven    Maastricht Aachen Airport 

De heer R. Jense     Maastricht Aachen Airport 
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1.  Opening 

De heer Schoenmakers vervangt de heer Meijers als voorzitter, opent de vergadering en heet allen 

welkom. Hij geeft aan blij te zijn dat een fysieke vergadering na lange tijd weer mogelijk is en meldt de 

berichten van verhindering. 

 

2.  Vaststellen agenda vergadering 

Op voorstel van de heer IJff wordt besloten een agendapunt “12a Vortexschade MAA” toe te voegen. 

De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 

 

3.  Mededelingen 

De heer Van der Sande licht de bestuurlijke situatie in de Provincie toe in relatie tot de besluitvorming 

over de toekomst van MAA. Hij geeft daarbij aan dat besluitvorming over MAA vanwege de val van het 

vorige College enige tijd heeft stilgelegen en dat vandaag de presentatie van het nieuwe College heeft 

plaatsgevonden. De planning is dat GS en PS voor het eind van het jaar besluiten hoe om te gaan 

met het advies van de heer Van Geel. Het proces van de MKBA analyse gaat nu wel weer door. Voor 

het uitvoeren van deze analyse wordt op korte termijn een extern bureau ingeschakeld.    

 

4.  Ingekomen en uitgegane stukken 

De secretaris geeft aan dat aan de ingekomen stukken nog een brief van GS aan PS over PIP MAA 

moet worden toegevoegd (GS deelt PS in de brief mede dat het PIP proces enkele maanden is 

opgeschoven). De brief heeft de secretaris zeer recent  ontvangen. Gelet op de afspraak in de 

agendacommissie om de laatste week voor de vergadering ontvangen stukken enkel nog indien strikt 

noodzakelijk aan de CRO te sturen heeft hij dit stuk nog niet toegezonden. Hij zal dit op korte termijn 

doen (uitgevoerd per mail 1 juli jl., PS). 

 

5.  Vaststellen verslag commissievergadering 24 maart 2021 

Ten aanzien van punt 6 (bladzijde 5) meldt de heer Waeijen dat het kwartaaloverleg van de CRO 

delegatie met de LVNL over het Remote Tower project afgelopen kwartaal niet heeft plaatsgevonden 

omdat er geen nieuwe ontwikkelingen waren. Zodra deze er zijn wordt een nieuw overleg belegd. 

Ten aanzien van punt 12. (jaarverslag 2020) verzoekt mevrouw Everts naar aanleiding van de in het 

verslag gememoreerde opmerking van de heer Latour aan de secretaris om het aan de Minister 

toegezonden (aangepaste) jaarverslag ook aan de CRO te sturen. De secretaris antwoordt dat hij op 

korter termijn zal nagaan of en zo ja tot welke aanpassing de inbreng van de heer Latour heeft geleid 

en dat hij de versie van het aan de Minister gezonden verslag spoedig ook aan de CRO zal sturen (De 

secretaris heeft de CRO op 1 juli jl. gemeld dat het jaarverslag 2020 ongewijzigd en dus in de vorm 

zoals eerder aan de CRO gestuurd aan de Minister is toegezonden, PS). 

 

6.  Actiepuntenlijst 

1. Actie CRO werkgroep andere opzet kwartaalrapportage en meldingenregistratie. De heer Van  

             der Sande meldt dat de Provincie deze actie aanhoudt tot besluitvorming PS over   

             implementatie Van Geel advies toekomst MAA. 

2. Presentatie TO70 onder agendapunt 7. Afgehandeld. 

3. Afschrift standpunt gemeenteraad Meerssen over MAA is door de heer IJff aan CRO 

gestuurd. Zie CRO 21-039. Afgehandeld. 

4. Brief aan IenW sturen inzake onderzoek verkorte aanvliegroute MAA. Zie CRO 21-033. 

Afgehandeld. 

5. MAA stuurt overzicht bekende gevallen Vortex schade aan CRO. Zie CRO 21-054. 

Afgehandeld. Meenemen bij agendapunt 12A. 
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6. De heer Schröer stelt format over wenselijke rapportage vliegincidenten ten behoeve van 

CRO op. Zie CRO 21-035. Afgehandeld. Meenemen bij agendapunt 12A. 

7. De heer Van der Sande stelt overzicht van bij Provincie bekende schadegevallen MAA ten 

behoeve van CRO op. Zie CRO 21-051. Afgehandeld. Meenemen bij agendapunt 12A. 

8. Gezagvoerders vliegtuigen verzoeken bij landing “reverse” niet te gebruiken.  

MAA heeft dienovereenkomstige NOTAM doen uitgaan. Afgehandeld. 

 

7. Presentatie To70 onderzoek geluidbelasting MAA 

De heer Ummels presenteert zijn onderzoek naar geluidbelasting vanwege enkele regelmatig op MAA 

vliegende vliegtuigtypen. Daarbij worden de verschillen per type en ook bij gebruikmaking van de  

baanlengten van 2500 en 2750 inzichtelijk gemaakt. Op verzoek van de heer Degenaar wordt de 

geluidbelasting vanwege de B747/400 nog aan de presentatie toegevoegd. De heer Ummels zal de 

presentatie spoedig aan de secretaris ter verdere verspreiding aan de CRO sturen (per mail van 9 juli 

jl. aan CRO gestuurd, PS). 

    

8.  Update actuele ontwikkelingen MAA en MAABI 

De heer Waeijen licht vanuit MAABI de actuele ontwikkelingen toe en zoemt daarbij in op de 

voorgenomen grootschalige baanrenovatie, de communicatie hierover en positieve feedback met 

goede suggesties van omwonenden. Spreker meldt ook het aanstaande omleggen van de dienstweg 

noord nabij Geverik, een vrij grootschalige operatie die met enige geluidhinder gepaard zal gaan. 

Platform Bravo zal vanwege deze wegwerkzaamheden enige tijd buiten gebruik zijn. 

De heer Latour geeft vanuit MAA aan dat vanwege onderhoud van de baankop er in juni minder 

vrachtverkeer heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat in juli het vrachtverkeer weer op het niveau 

van mei zal zijn. Ook het passagiersvervoer (Ryan Air en Corendon) komt vanaf juli weer op gang. Het 

niveau van 2019 wordt pas vanaf volgend jaar verwacht. 

De heer Van der Sande vult aan dat de aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet 

natuurbescherming door de Minister van IenW in behandeling is genomen. Een besluit over de 

ontvankelijk verklaring is nog niet genomen. De vergadering besluit dit punt op de actielijst te zetten, 

waarbij MAABI de CRO vergadering van 29 september a.s. over de voortgang zal berichten. 

De heer IJff meldt dat hij over het proces rondom de baanrenovatie vanuit Meerssen geen klachten 

heeft ontvangen en complimenteert MAABI/MAA daarmee. 

 

9.  Meldingenrapportages vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021 

De heer Degenaar informeert of het gebruik van de zogenaamde verkorte ILS procedure door de 

LVNL mogelijk meer hindermeldingen heeft veroorzaakt. Mede omdat geen LVNL vertegenwoordiger 

aanwezig is stelt hij voor dit punt op de actielijst te zetten. De secretaris vindt de vraag van de heer 

Degenaar relevant maar acht dit toch een punt dat primair in de Werkgroep Meldingen en Hinder moet 

worden geagendeerd, waarna terugkoppeling aan de CRO plaatsvindt. 

Bij het bespreken van het rapport komt de vraag aan de orde naar de mediaan van het 

meldingenpatroon bij de luchthavens Rotterdam en Eindhoven. De secretaris zegt toe dit voor de 

volgende vergadering na te gaan en het punt op de actielijst te zullen zetten. 

De heren IJff en Schröer stellen voor om vanuit de CRO in gesprek te gaan met mensen die meer dan 

50 meldingen per kwartaal indienen. De secretaris antwoordt dat dit al een jarenlange praktijk van de 

Werkgroep Meldingen en Hinder is, maar dat deze gesprekken het afgelopen jaar helaas in verband 

met Corona niet hebben plaatsgevonden. 

Reagerend op de passage in het rapport waarin wordt gesteld dat in de analyse de focus ligt op de 

melders in de categorie 0-50 meldingen benadrukt mevrouw Everts ook het belang van de categorie 

50 of meer meldingen per kwartaal. Spreekster acht een gemiddelde van vier per week niet 

abnormaal. De secretaris begrijpt de opmerking van mevrouw Everts. In zijn antwoord geeft hij ook in 
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de richting van de heren IJff en Schröer aan dat de Werkgroep Meldingen en Hinder in de gesprekken 

met de melders in de categorie 50 plus per kwartaal is gebleken dat deze mensen mede meldingen 

indienen om een signaal richting politiek en besluitvorming af te geven. Bij andere luchthavens is een 

vergelijkbaar patroon zichtbaar. De secretaris acht dit een te respecteren overweging en de 

Werkgroep onthoudt zich daarbij ook van een kwalitatief oordeel. Echter gelet op de doelstelling van 

de Werkgroep (het sturen op vermijdbare hinder) zijn deze meldingen minder relevant en minder 

bruikbaar voor de analyse. Daarom ligt in de analyse de focus op de categorie 0-50 meldingen per 

kwartaal. De vergadering stelt het meldingenrapport aansluitend vast. 

 

10.  Overzicht extensies januari tot en met mei 2021 

De overzichten geven geen aanleiding tot verdere gedachtewisseling. 

 

11.  Werkgroep Omgevingsafspraken: terugkoppeling stand van zaken 

De secretaris koppelt terug over de recente vergadering van de Werkgroep waarbij aan de orde zijn 

geweest: evaluatie online community tool, proefdraaien MAA en PIP, geluidmeetnet MAA, hinder 

beperkende maatregelen luchthaven en regulier overleg omwonenden-MAA-MAABI. Spreker verwijst 

in dit kader ook naar de eerdergenoemde brief van GS aan PS over stand van zaken PIP MAA, die hij 

spoedig aan de plenaire CRO zal sturen. 

 

12.  Procedure benoeming nieuwe CRO voorzitter 

De zittingstermijn van de huidige voorzitter eindigt op 31 december a.s. De minister van IenW heeft de 

CRO verzocht haar uiterlijk 1 oktober een nieuwe kandidaat voor benoeming voor te dragen. De 

vergadering besluit daartoe uit haar midden een werkgroep in te stellen ten behoeve van de 

procedure voor de nieuwe voorzitter. De leden Schröer, Albersen, Waeijen, een op korte termijn aan 

te wijzen vertegenwoordiger vanuit Colleges B&W en de secretaris nemen zitting in de Werkgroep. 

De Werkgroep zal aan de CRO advies uitbrengen in een besloten vergadering op 29 september 

voorafgaand aan de openbare reguliere CRO vergadering. Dit punt wordt ook op de actielijst gezet. 

 

12a.Vortexschade  

De heren Schröer en Degenaar geven aan te zijn geschrokken van het grote aantal incidenten Vortex 

schade en dringen aan op spoedige actie van de kant van de luchthaven en/of Provincie. Beide 

sprekers bepleiten ook een format als opgesteld door de heer Schröer te gebruiken voor de 

rapportage over incidenten vliegverkeer MAA. De heer Latour brengt in dat de rapportage aan AVG 

regels is gebonden en daarom bepaalde informatie niet kan bevatten. Spreker begrijpt de urgentie en 

wijst op het TNO onderzoek naar maatregelen beperking Vortex schade dat via de Werkgroep 

Omgevingsmaatregelen aan de CRO zal worden voorgelegd. Gebleken is dat B777 toestellen 

verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de Vortex schade. Op korte termijn worden mogelijke  

maatregelen bezien. De heer Van der Sande merkt op dat ook de Provincie de urgentie van dit 

dossier inziet en dat zij met spoed wil uitzoeken welke maatregelen kunnen worden getroffen. 

De heer Degenaar bepleit gebruik te maken van ervaringen rondom Schiphol en de daar getroffen 

maatregelen ook bij MAA toe te passen. De heer Van der Sande acht dit te kort door de bocht en wijst 

erop dat de situatie op MAA niet een op een vergelijkbaar is met die op Schiphol. De heer Latour vult 

aan dat het bestaande protocol (in geval van twee keer schade aan dezelfde woning worden 

dakpannen preventief vastgelegd) in elk geval gehanteerd blijft worden in afwachting van de uitkomst 

van het lopende onderzoek. Onderwerp Vortexschade wordt ook op actielijst gezet. 

 

 

 

 



 

5 

 

13.  Rondvraag en sluiting 

De secretaris deelt mee dat hij de provinciale organisatie per 1-1-2022 zal verlaten en dat hij mits de 

CRO daarmee instemt vooralsnog als ZZP-er beschikbaar wil blijven als secretaris. De heer Albersen 

acht het wenselijk dat de secretaris voorlopig beschikbaar blijft voor de CRO omdat er per 1-1-2022 

ook een nieuwe voorzitter aantreedt en hij het uit oogpunt van continuïteit onwenselijk acht per 1 

januari een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris te hebben. De voorzitter en verschillende 

leden vallen hem hierin bij. Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden en sluit de 

vergadering. 

 

 


