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Verslag vergadering CRO Werkgroep Klachten- en Hinderbeleid 18 december 2018 

 

Aanwezig: H. Albersen, C. Degenaar, M. Millenaar, R. Jense, S. Paul, I. Braaksma, L. Ehlen,  

R. Lichtenberg, M. Duijvestijn, P. Simons (voorzitter). 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom. In antwoord op een vraag van Clemens 

Degenaar naar het niet geagendeerd zijn van de klachtenrapportage derde kwartaal 2018 geeft hij 

aan dat, zoals reeds benoemd in de in de CRO van 25 oktober jl. besproken notitie over formatie en 

financiering klachtenbureau, vooralsnog bij het klachtenbureau onvoldoende capaciteit beschikbaar is 

voor het opstellen van klachtenrapportages. De reden hiervan is de forse stijging van het aantal (met 

name MAA) klachten het afgelopen jaar en de beperkte formatie van nog geen 2 fte. Overleg van 

CRO voorzitter en secretaris met gemeenten en provincie over verruiming financiering om knelpunten 

op te lossen loopt nog. Afgesproken wordt dat Peter een persbericht over uitblijven rapportages zal 

doen uitgaan. 

 

2. Verslag vergadering 4 oktober 2018 

Het verslag wordt tekstueel ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag verzoeken  

Clemens Degenaar en Hans Albersen om in de kwartaalrapportages voortaan aan te duiden welke 

toestellen in de hoofdstuk 3 dan wel 4 categorie vallen.  

  

3. Procedure behandeling schriftelijke en/of email klachten 

In de afgelopen CRO vergadering is besloten dat de Werkgroep hiervoor een wijze van behandeling 

afspreekt. De Werkgroep spreekt de volgende procedure af: 

a. CRO- c.q. Werkgroep-leden wordt verzocht (individuele) schriftelijke/email klachten niet meer 

zelf af te handelen maar door te sturen aan Peter Simons ter bespreking/afhandeling door 

WKH; 

b. De WKH beziet welke klachten in aanmerking komen voor doorsturen naar I&W, ILT, 

Provincie of MAA en welke door de WKH kunnen worden afgehandeld; 

c. In geval van trechtervorming van grote hoeveelheid klachten wordt gekeken naar ad hoc 

behandeling WKH. In dit kader wordt ook het instellen van een WKH mailbox om snel te 

kunnen communiceren, bezien; 

d. De voorzitter maakt ten behoeve van de CRO een lijst van de ingekomen schriftelijke/email 

klachten en zal de CRO leden vragen wie van hen deze lijst wil ontvangen; 

e. Ten behoeve van de CRO website wordt een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden 

(FAQ) opgesteld. Indieners van schriftelijke/email klachten wordt dan hierop gewezen. De 

voorzitter legt de concept FAQ aan de Werkgroep voor.  

f. Het bovenstaande laat onverlet dat in zijn algemeenheid, ook gelet op het afgesproken beleid 

van een-loket-klachtenbehandeling door KICL, indienen van klachten bij en afhandeling door 

KICL de voorkeur verdient. Klachten kunnen zoals bekend bij KICL telefonisch of digitaal via 

website worden ingediend; 

g. De voorgestelde procedure wordt aan de CRO ter accordering voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 



4. Jaarlijks gesprek met klagers 

De vergadering besluit een drietal brief/mail schrijvers, wier schriftelijke klachten ook bij de stukken 

van agendapunt 5. zijn gevoegd, op korte termijn uit te nodigen voor bilaterale gesprekken met de 

Werkgroep. Gestreefd wordt naar gesprekken in januari 2019. 

 

5. Schriftelijke klachten 

Drie briefschrijvers worden op korte termijn uitgenodigd voor gesprekken met de WKH (zie ook onder 

punt 4.). De briefschrijver die aandringt op een kosten-baten analyse van MAA ontwikkeling en op de 

mogelijkheid daarop in te spreken, wordt in de beantwoording gewezen op de komende procedure 

voor een nieuw Luchthavenbesluit en de mogelijkheid tot inspreken c.q. indienen van zienswijzen voor 

iedere belanghebbende.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

Clemens Degenaar informeert naar de toepassing van het preferentieel baangebruik systeem en of de  

“20% meteomarge” deel uitmaakt van de vergunde geluidruimte of daar bovenop komt? 

Robert Jense geeft aan dat de “20% meteomarge” binnen de vergunde ruimte valt. De luchthaven 

hanteert bij zijn planning een wettelijk vastgestelde gebruikstool, waarvan de meteomarge deel 

uitmaakt. De meteomarge komt dus niet bovenop de vergunde ruimte. 

Ten aanzien van het preferentieel baangebruik systeem lichten Marco Millenaar en Robert Jense toe 

dat het preferentiële baangebruik starten over Beek en landen over Beek impliceert. Vanwege het 

“volvliegen” van geluidhandhavingspunten aan de zuidkant van de luchthaven is het starten in 

noordelijke richting preferent. De praktijk wijst uit dat dit in een beperkt aantal gevallen mogelijk is en 

dus zal er, vaak afhankelijk van de wind, dezelfde richting worden gebruikt voor zowel startende als 

landende vliegtuigen . 

Desgevraagd licht Robert Jense verder toe dat nu de aanvraag voor het nieuwe Luchthavenbesluit is 

stop gezet de oude vergunning (Omzettingsregeling), inclusief de daarbij behorende geluid- en 

externe veiligheidscontouren, van kracht blijft totdat een nieuw besluit is genomen. 

Op een vraag van Clemens Degenaar naar de werking van de verkeerslichten op de weg aan de 

zuidkant van de luchthaven antwoordt Robert Jense dat de werking uit veiligheidsoogpunt is 

afgestemd op de langzaamste weggebruiker (=wandelaar) met als gevolg dat de wachttijd voor 

automobilisten soms langere tijd bedraagt.    

Niets meer aan de orde zijnde, verklaart de voorzitter de vergadering vervolgens voor gesloten. 

 

 

 

 


