
Terugkoppeling op de reacties van de verschillende leden van de COVM. 

 

De Kempengemeenten: 

• Tekstueel is aangepast met uitzondering van 1.1. De COVM stelt de 
geluidhinderrapportages niet op, maar behandelt ze wel.  

• Inhoudelijk:  

o Vorm CTR:  Historisch zijn CTR's in Nederland cirkelvormig met een straal van 8nm. Die 
straal komt voort uit de afstand van runway en de hoogte waarop eindnaderingen worden 
aangevangen. Als je meerdere baanrichtingen hebt, wat op bijvoorbeeld Leeuwarden en Gilze-
Rijen het geval is, is een ronde vorm praktisch. De overige velden zijn hier in meegegaan. 
Mettertijd zijn er aan de meeste CTRs extensies 'gegroeid', vooral rond de gebieden waar de 
eindnadering aanvangt. Op Eindhoven is dat overigens niet het geval. De Eindhoven CTR ligt dicht 
bij de CTR van De Peel en Volkel. Om een duidelijke luchtruimstructuur te creëren en ook om 
coördinatie tussen verkeersleiders eenduidig te maken, zijn deze CTR's met elkaar verbonden. Als 
dat niet was gebeurd, dan waren er vreemde taartpunten tussen die CTRs ontstaan wat niet 
praktisch zou zijn met het oog op transfers of control en communication.  

o Hoogte CTR: de CTR van vliegbasis Eindhoven heeft een hoogte van 1000 m. Meldingen 
worden tot 5000 m geregistreerd omdat het ANOMS systeem radardata heeft tot een hoogte van 
5000 m.  

o Horizontale contour is inderdaad de contour van de bijlage. 

o De werkwijze is in 2019 geaudit. Het auditrapport is eerder gedeeld met de COVM. Naar 
aanleiding van de audit is de procedure aangepast. 

o Werkwijze ‘terechte’ melding: Iedere melding wordt op dezelfde manier behandeld. Daar 
waar vliegtuigen bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden afwijken van de route door eerder 
de bocht in te zetten, worden melders (indien gewenst) hierover geïnformeerd. Afwijken van 
routes gaat altijd in overleg met de luchtverkeersleiding (LVL). Het komt zeer sporadisch voor dat 
een vliegtuig ongeautoriseerd en onaangekondigd afwijkt van een standaard route. Wanneer dat 
het geval is, wordt er door direct door LVL gereageerd. Ongeautoriseerd afwijken van een 
standaard procedure wordt zeer serieus opgepakt omdat dit heel gevaarlijk kan zijn. De 
procedures zijn immers zo ontwikkeld dat er veilige marges tussen verkeer onderling is geborgd. 
Als daarvan wordt afgeweken dan kan er (potentieel) botsingsgevaar ontstaan en is dus letterlijk 
levensgevaarlijk. Om die reden wordt dit dus zeer serieus onderzocht en kan in het ergste geval 
leiden tot intrekken van vliegbrevetten of zelfs strafrechtelijk vervolg. Ook wanneer er door een 
ongeautoriseerd afwijking geen botsingsgevaar ontstaat maar extra geluidshinder wordt 
veroorzaakt of over woonkernen wordt gevlogen, worden de maatschappij en crew aangesproken. 
Alles wordt ook gedocumenteerd voor trendanalyse dus wanneer een bepaalde maatschappij of 
crew vaker dit soort overtredingen maakt, kunnen zij de toegang worden ontzegd tot een 
luchthaven of zelfs land.  

 

Gemeente Veldhoven: 

• Tekstueel is aangepast. 

• Inhoudelijk:  

o Terugkoppeling personen zonder email: extra bullit opgenomen onder 4. Afhandeling 
meldingen. 

o Mocht de website Samenopdehoogte.nl in de toekomst een nieuwe naam krijgen, wordt de 
meldingenprocedure daarop t.z.t. aangepast.   

 



Omwonenden Eersel: 

• Inhoudelijk: NB laten staan, in tegenstelling tot omwonenden Oirschot (in overleg met jou 
de NB laten staan) 

• Wat verder besproken moet worden, laat ik aan jou/COVM  

• M.b.t. de audit: Deze zal binnenkort weer worden gepland. Wellicht goed dat jij contact 
opneemt met Pierre Cluitmans, secretaris bestuur SLLE waar de verantwoordelijkheid van de audit 
onder valt (ik heb Pierre om deze reden meegenomen in cc). 

 

Omwonenden Oirschot 

• Inhoudelijk: NB weglaten, in tegenstelling tot omwonenden Eersel (in overleg met jou de 
NB laten staan). 


