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Concept verslag COVM-vergadering van 11 september 2014. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heeft geen mededelingen. Secretaris vermeldt dat er naast 

een aantal afmeldingen, ook een twee nieuwe leden zijn. Vanuit de gemeente Oirschot is dat de 

wethouder Van Hoof (niet aanwezig) en vanuit de gemeente Best is dat wethouder Van de Loo.  

Bij de COVM is een verzoek van de Partij voor de Dieren binnengekomen om alle e-mailadressen van 

de leden te verstrekken. Voorafgaand aan deze vergadering heeft het DB besloten om niet al deze 

adressen te verstrekken, maar eventuele vragen e.d. via het secretariaat te laten lopen.  

Het concept rapportage geluidhinder ‘nieuwe stijl’ is rechtstreeks gepubliceerd op het openbare 

gedeelte van de website van de COVM, dit omdat het concept wat later was aangeleverd. Hierdoor 

heeft wellicht niet iedereen het concept kunnen downloaden.  

Tenslotte vermeldt de secretaris dat de Raad van State het ontwerp Luchthavenbesluit Eindhoven 

heeft goedgekeurd en dat het besluit hiermee ondertekend kan worden.  

2. Verslag van 5 juni 2014 + actiepunten 

De heer Pijnenburg geeft aan dat zijn naam soms verkeerd wordt gespeld.  

Actiepunt van 5 juni 2014, het 1e concept van de nieuwe rapportage, staat op de agenda en is 

daarmee afgedaan.  

Het actiepunt van 5 juni 2014, versturen van een persbericht betreffende de resultaten van de 

luchtkwaliteit, is afgedaan. Op de website van de provincie staat een persbericht over dit onderwerp.  

Het actiepunt van 5 juni 2014, het benaderen van veelklagers door gemeenten, is door de 

betreffende gemeenten opgepakt. Het bureau geluidhinder van de vliegbasis Eindhoven gaat de 

veelklagers benaderen met de vraag of de gegevens verstrekt mogen worden aan de betreffende 

gemeente. Mevrouw Van de Loo vraagt of deze veelklagers benaderd gaan  worden door de 

bestuurders of door ambtenaren en wat het achterliggend doel is van deze actie. Voorzitter geeft aan 

dat naast het rapporten van klachten, het juist ook belangrijk is om te weten waarom deze mensen 

(en dan met name de veelklagers) klagen. In het vorig overleg is besproken dat het beter zou zijn dat 

deze mensen benaderd gaan worden door de betreffende gemeente, in plaats van de luchtmacht. 

Wellicht dat de persoonlijke aandacht vanuit de gemeente ook al een deel van de onvrede kan 

wegnemen.  
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Het actiepunt van 5 maart 2008 is een slapend actiepunt en blijft staan. De overige actiepunten zijn 

afgedaan. Het verslag wordt hiermee gewijzigd vastgesteld.  

3. Vaststellen agenda 

Er zijn geen aanvullende agendapunten, de agenda wordt zoals voorgelegd vastgesteld.  

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

Anders dan het verzoek van de Partij voor de Dieren zijn er geen ingekomen of uitgegane stukken. 

5. Stand van zaken werkgroep ‘Verbetering klachtenprocedure’ 

De heer Verhoeven geeft aan de hand van de uitgangspunten aan wat de stand van zaken is;  

Met betrekking tot de website www.samenopdehoogte.nl is een aantal verbeterpunten 

doorgevoerd. Als eerste is de meldingsprocedure op een aantal punten verbeterd. Zoals het 

vastleggen van meldingen vanaf een wat grotere afstand, zodat ook deze meldingen in het 

registratiesysteem worden vastgelegd. Ook is de benaderingsprocedure geactualiseerd en verbeterd. 

Het voorstel vanuit de werkgroep is om deze punten voor januari 2015 door te voeren. Overigens 

worden ontwikkelingen rondom meldingen gevolgd en indien nodig zullen bovengenoemde 

procedures bijgesteld worden. In ieder geval zal na een jaar geëvalueerd worden.  

De heer De Jonge heeft een opmerking op de definitie veelmelder en het  daarbij genoemde aantal 

meldingen van 26. De heer De Jonge is van mening dat dit getal variabel moet zijn, bij meer 

meldingen zou dit getal tenslotte ook evenredig hoger moeten worden. Afgelopen perioden is het 

aantal meldingen behoorlijk gestegen, dus is het de vraag of het aantal van 26 nog wel juist is. De 

heer De Jonge hoopt dat dit onderwerp de aandacht krijgt bij de verbetering van de 

klachtenprocedure. De heer Meijs zal nagaan hoe veelmelder bij Schiphol is gedefinieerd. [actiepunt] 

Mevrouw Van de Loo vraagt hoe dit naar buiten wordt gecommuniceerd en wat met het 

verbeterproces door het auditteam wordt bedoeld; een verbetering in de manier waarop meldingen 

worden afgehandeld of gaat dit team ook na wat de reden is van een melding en dat daarvoor 

verbeterpunten worden voorgesteld (inhoudelijke verbeterpunten om hinder te verlagen).  De heer 

Verhoeven geeft aan dat er altijd een terugkoppeling wordt gegeven naar de melder. Betreffende de 

andere vraag komt de heer Verhoeven later in dit agendapunt met een toelichting. Mevrouw Van de 

Loo vraagt zich juist af of ook de structurele aspecten of ontwikkelingen worden teruggekoppeld naar 

de melder, of alleen de individuele meldingen.   

Voorzitter concludeert dat de basis van een goede analyse een zuivere registratie moet zijn.  

De heer De Jonge merkt nog op, zoals ook voorgaande keren, dat het voor ouderen belangrijk is dat 

de mogelijkheid voor telefonisch melden voorlopig blijft bestaan. De heer Verhoeven antwoordt dat 

het in ieder geval nog 2 jaar mogelijk blijft om telefonisch meldingen in te dienen. Daarna kan 

worden bezien of deze mogelijkheid gehandhaafd moet blijven of niet.  
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De heer Verhoeven vermeldt dat de website www.samenopdehoogte.nl nu ook te gebruiken is op de 

smartphone. Ook wordt inmiddels op een aantal websites van partijen binnen de COVM verwezen 

naar www.samenopdehoogte.nl. Daarnaast is op de site een nieuwe tool aangebracht waardoor 

gebruikers zelf een analyse kunnen maken en deze in een grafiek kunnen weergeven.  

De rapportage nieuwe stijl is in concept opgesteld. Het verzoek van de heer Verhoeven aan eenieder 

is om reacties en opmerkingen voor 31 oktober door te geven. De heer De Jonge vraagt zich af of de 

gegevens van militaire vliegbewegingen in de nabije toekomst nog eens openbaar worden, omdat nu 

veel informatie niet openbaar is. Lkol Hardenbol antwoordt dat deze informatie nog steeds niet 

openbaar is. Om dit wel openbaar te kunnen weergeven, zal een wetswijziging nodig zijn. De B-O-W 

heeft deze informatie overigens wel verzameld en zou dit kunnen verstrekken. Tijdens de volgende 

vergadering zal een verbeterd concept worden voorgelegd. [actiepunt]  

Voor het auditteam is het noodzakelijk dat een aantal mensen vanuit de COVM onderdeel uitmaken 

van dit team. Dit team zal gaan bestaan uit 3 vaste COVM-leden waarvan er 1 rouleert en 2-3 leden 

vanuit omliggende gemeenten/wijken/buurten, waarvan 1 lid rouleert. Het team wordt ondersteund 

door een professioneel deskundige. De heer Verhoeven roept de leden op om zich aan te melden 

voor dit team en is voornemens om de samenstelling van dit team tijdens de volgende vergadering 

voor te leggen. [actiepunt]  

6. Rapportage 2e kwartaal geluidhinder vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport 

Kolonel Van Soest geeft aan de het aantal melding ten opzichte van het vorig kwartaal is 

toegenomen; 229 personen uit verschillende gemeenten hebben in totaal 1858 meldingen 

ingediend.  55% van deze meldingen zijn afkomstig van 8 personen. Ten opzichte van het zelfde 

kwartaal van vorige jaar betekent dit een verdubbeling in het aantal meldingen. Verschillende 

factoren kunnen hier de oorzaak van zijn, zoals de toename in het aantal vluchten, het eenvoudig 

kunnen indienen van meldingen etc. Daarnaast is blijkbaar door een melder een programma gebruikt 

waardoor meerdere meldingen in 1 keer ingediend konden worden. Hiertegen zijn inmiddels 

maatregelen genomen, zodat dit niet meer mogelijk is. Gezien het stedelijk gebied rondom de 

vliegbasis is kolonel Van Soest van mening dat het aantal meldingen procentueel meevalt, maar is 

ook van mening dat iedere melding 1 teveel is. 

De heer Pijnenburg geeft aan dat deze nuancering niet terecht is, omdat de meeste mensen wonen 

in gebieden waar geen overlast is, zoals grote delen van Eindhoven. Een verdubbeling in het aantal 

meldingen geeft juist aan dat de grenzen worden bereikt en dat de acceptatie steeds lager wordt.  

Kolonel Van Soest antwoordt dat het zeker niet de bedoeling is geweest om het aantal melding goed 

te praten en geeft aan dat iedere melding 1 teveel is.  

 

http://www.samenopdehoogte.nl/
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7. Mededeling Commandant Vliegbasis / Directeur Eindhoven Airport 

Kolonel Van Soest bedankt iedereen voor het begrip in het aantal vluchten in verband met de ramp 

met de MH17. Dit jaar vindt ook weer de herdenking Market Garden plaats; omdat het dit jaar de 70 

jaar geleden is dat deze operatie plaatsvond, zal het groter worden herdacht met daarbij meer 

vliegbewegingen. Het vliegen met helikopters rondom Oirschot (van- en naar het oefenterrein) zal 

worden betrokken bij de vliegbasis Eindhoven, omdat dit plaatsvindt binnen de control-zone van de 

vliegbasis. Het aantal vluchten op de vliegbasis Eindhoven door AWACS-vliegtuigen zal op jaarbasis 

met zo’n 30 worden gereduceerd.  

De heer Meijs meldt dat afgelopen zomer de drukste periode ooit is geweest op Eindhoven Airport.  

8. Rondvraag  

Mevrouw Van de Loo vraagt zich af of het niet goed zou zijn om de genoemde mededelingen ook te 

publiceren. Kolonel van Soest geeft aan dat dit zeker goed zou zijn, betreffende Market Garden 

wordt dit al wel gedaan via kranten en social media.  

9. Sluiting  

Voorzitter bedankt iedereen voor de bijdrage en sluit de vergadering.  
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Actiepuntenlijst 

Datum  Actiepunt Actiepunthouder Afgedaan / 
deadline 

5mrt08 Uitnodigen vertegenwoordiging Den Haag 
indien noodzakelijk/wenselijk vanuit COVM 

Voorzitter  Nvt (slapend 
actiepunt)  

11sept14 Nagaan definitie veelklager bij Schiphol Dhr. Meijs  

11sept14 Opmerkingen op rapportage nieuwe stijl 
verwerken, aangepast concept voorleggen  

Dhr. Verhoeven  

11sept14 Samenstelling auditteam presenteren  Dhr. Verhoeven  

    

    

    

    

 

 


