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Concept verslag COVM-vergadering van 27 november 2014. 

 

1. Opening en mededelingen 

Bij afwezigheid van de heer Van Heugten is de heer Van Dorst de voorzitter. De heer Van Dorst heet 

iedereen van harte welkom en opent de vergadering. De vergadering start met een korte 

voorstelronde.  

Secretaris vermeldt dat de majoor Jacobsen, voormalig hoofd van de luchtverkeersleiding vliegbasis 

Eindhoven, een andere functie heeft en is vervangen door de majoor Peeters. Majoor Peeters was 

reeds plaatsvervangend lid van de COVM. LTL Peters van Nijenhof is plaatsvervanger van majoor 

Peeters. 

Bij de COVM is een verzoek om inspraak ingediend door de heer Beemer, voorzitter van de 

buurtvereniging De Molenakkers te Eersel. De heer Beemer is aanwezig en krijgt vervolgens tijd om 

in te spreken. Vanuit de COVM zijn geen vragen aan de heer Beemer.  

 

2. Verslag van 27 november 2014 + actiepunten 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 27 november 2014.  

Actiepunt ‘nagaan wat definitie is van de term veelklager bij Schiphol’. De heer Verhoeven is dit 

nagegaan en een veelklager bij Schiphol is iemand jaarlijks meer dan 500 meldingen indient.  

Actiepunt ‘opmerkingen rapportage nieuwe stijl verwerken’. Dit actiepunt wordt onder agendapunt 6 

behandeld en is daarmee afgedaan. 

Actiepunt ‘samenstelling auditteam presenteren’. Ook dit actiepunt wordt onder agendapunt 6 

behandeld en is daarmee afgedaan. 

3. Vaststellen agenda 

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

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

Secretaris vermeldt de uitgegane brief betreffende het advies aan de minister inzake de vergunning 

voor het burgermedegebruik door Eindhoven Airport. In deze brief is aangegeven dat de COVM, 

gezien de erg korte reactietijd van 1 dag, niet in de gelegenheid is om inhoudelijk te reageren. De 

vervolgactie wordt onder agendapunt 5 behandeld.  

Als ingekomen stuk is ontvangen de goedkeuring van de begroting voor 2015.  
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5. Advies op ontwerp vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport  

 

Als vervolg op de bovengenoemde uitgegane brief heeft de minister besloten om de betreffende 

vergunning te ‘knippen’ zodat tot het einde van 2014 een vergunning is verleend op basis van de 

huidige situatie en de nieuwe vergunning pas van kracht wordt op 1 januari 2015. Dit geeft de COVM 

de mogelijkheid om alsnog inhoudelijk te reageren op de vergunning. Secretaris geeft aan dat 

voorafgaand aan deze vergadering, door het Dagelijks Bestuur, een concept reactie is opgesteld. 

Strekking is dat de COVM een brief opstelt waarin positief wordt geadviseerd op de nieuwe 

vergunning. 

De heer Pijnenburg heeft zijn bedenkingen bij deze vergunning; het is een achteruitgang met 

betrekking tot de verruimde openingstijden en –dagen. Ook is het niet inzichtelijk wat de zogeheten 

‘slope-vluchten’ zijn, deze zijn ook niet opgenomen in de planning cq in de contourberekeningen. 

Volgens de heer Meijs zijn deze vluchten wel opgenomen conform het Aldersadvies. De vergunning 

zal na 1 jaar door de Innovatieve Werkgroep worden geëvalueerd, waarbij ook deze vluchten worden 

bekeken. Het advies van deze werkgroep zal worden voorgelegd aan de Evaluatietafel van de 

Alderstafel. De vergunning verwoordt wat aan de Alderstafel voor fase 1 is afgesproken en voorziet 

niet op fase 2. Aan het einde van 2015 vindt een rapportage plaats welke ook voorgelegd gaat 

worden aan de COVM. 

Tenslotte is de heer Pijnenburg van mening dat de opgenomen maatregelen onder punt 8 wel erg 

vrijblijvend zijn, waarom zijn deze zo vrijblijvend. De heer Meijs is van mening dat deze maatregelen 

niet vrijblijvend zijn. Geconcludeerd wordt dat de genoemde maatregelen niet zijn opgenomen in de 

vergunning, maar zijn verwoord in de aanvraag. De aanvraag is geen onderwerp tot discussie. De 

heer Pijnenburg vult aan dat dan blijkbaar de vergunning is verleend op zwakke gronden.  

De heer Kopinga schaart zich achter het positief advies, wetende de context waarin aan de 

Alderstafel over deze vergunning is gesproken. In die zin kan worden geconstateerd dat in deze 

vergunning niet onterecht ver wordt gegaan in de mogelijkheden. Inhoudelijk heeft de heer Kopinga 

problemen met de vergunning, welke hij in een ander verband zal uitten. Dit staat het positief advies 

vanuit de COVM niet in de weg.  

Secretaris zal het concept advies voorleggen aan het Dagelijks Bestuur en vervolgens verzenden. 

[actiepunt] 

6. Stand van zaken werkgroep ‘Verbetering klachtenprocedure’ 

De heer Verhoeven geeft een uitgebreide toelichting. In de COVM van maart 2014 zijn afspraken 

gemaakt over verbeterpunten: 

Betreffende de meldingsprocedure is naar aanleiding van de vorige COVM de tekst enigszins 

aangepast, omdat hier nogal wat onduidelijkheden in zaten. Inhoudelijk is niets gewijzigd, alleen 

tekstueel. Het voorstel is om deze procedure nu vast te stellen en na een jaar te evalueren.  
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De functionaliteit van de site www.samenopdehoogte.nl wordt uitgebreid, zodat bezoekers van de 

site en melders zelf een analyse kunnen uitvoeren aan de hand van de data welke wordt opgeslagen 

in een databank.  

Tijdens de vorige COVM is het nieuwe format van de rapportage besproken. Afgelopen periode is 

gekeken naar het omzetten van de kwartaalrapportage in oude format naar de nieuwe format. Dit 

blijkt met relatief weinig inspanningen mogelijk te zijn.  

Tenslotte is een nieuwe format opgesteld voor de jaarrapportage, waarbij van grof naar fijn 

correlaties zijn aangebracht. Vanuit de werkgroep wordt voorgesteld om deze concept-format vast te 

stellen voor de jaarrapportage nieuwe stijl. Opgemerkt moet worden dat het mogelijk is om meer 

correlaties in deze rapportage op te nemen. Als hier behoefte aan is, kan dit na een jaar worden 

geïnventariseerd en worden toegevoegd aan de jaarrapportage.  

Volgens de heer Verhoeven zouden nog een tweetal andere punten aangepast moeten worden, om 

een volwaardige rapportage te krijgen; het inzichtelijk maken en hebben van de militaire vluchten en 

de het vullen van het auditteam. Voorgesteld wordt om vanuit de COVM een schriftelijk verzoek bij 

de minister in te dienen met het verzoek om de militaire vluchtgegevens op vliegbasis Eindhoven 

openbaar te maken, zodat ook deze data gebruikt kan worden in de nieuwe format. [actiepunt] Nu 

kost het veel tijd om zaken niet inzichtelijk te maken (af te schermen) die er wel zijn.  Betreffende het 

tweede punt zoekt de werkgroep nog mensen voor het auditteam.  

Voorzitter vraagt direct welke leden willen deelnemen aan dit auditteam. De heer Van Hoof geeft 

aan dat vanuit de gemeente Oirschot een deelnemer zal zijn. Daarnaast is de heer Van Hoof onlangs 

benaderd door de dorpsraad van Oostelbeers waarbij klachten werden geuit over de nieuwe 

vliegroutes en over het laagvliegen door helikopters. Het lijkt de heer Van Hoof goed om ook vanuit 

de dorpsraad Oostelbeers een omwonende in het auditteam te hebben. De heer Van Hoof zal dit 

nagaan. Voorzitter stelt voor om met een mail nogmaals eenieder uit te nodigen om deel te nemen 

aan dit auditteam. [actiepunt]  

De heer Van Hoof vraagt zich af waarom omwonenden meldingen moeten indienen daar waar wordt 

afgeweken van de route, terwijl de luchtverkeersleiding dit blijkbaar ook kan zien. Kolonel Van Soest 

antwoordt dat de luchtverkeersleiding dit inderdaad ziet en ook direct terugkoppelt met het 

betreffende vliegtuig met het verzoek om de juiste route te volgen. De afwijking wordt, met de 

bijbehorende reden, tevens doorgegeven aan het Basisinformatiecentrum. Er wordt niet gewacht op 

een melding van een omwonende. 

Aanvullend vraagt De heer Kopinga tot welke vlieghoogte de luchtverkeersleiding ingrijpt, is dat 3000 

voet?. LTL Peters van Nijenhof antwoordt dat de vertrekroutes lopen tot initieel 6000 voet, maar al 

voor dat het vliegtuig deze hoogte heeft bereikt wordt het overgezet naar de volgende 

radarinstantie. Ook deze volgende radarinstantie moet borgen dat het vliegtuig de juiste route vliegt. 

De verantwoordelijkheid van de luchtverkeersleiding van de vliegbasis Eindhoven stopt bij een 

vlieghoogte van 3000 voet. De heer Kopinga merkt op dat het merendeel van de afwijkingen juist 
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optreedt bij een hoogte tussen de 3500 en 5500 voet. Incidenteel vindt dit plaats onder de 3000 

voet. De vraag is of ook een afwijking boven deze hoogte wordt gecorrigeerd. Kolonel Van Soest (is 

naast commandant van de vliegbasis Eindhoven ook piloot) ervaart dat ook bij afwijkingen boven de 

3000 voet meteen contact wordt opgenomen met een piloot met de vraag wat er aan de hand is en 

het verzoek om de route te hervatten. Kolonel Van Soest zal nagaan hoe daar binnen de 

luchtverkeersleiding van de luchtmacht (‘AOCS Nieuw Millingen’) mee omgegaan wordt en of er 

normen zijn waarbinnen mag worden afgeweken. [actiepunt]  

De heer Meijs vult aan dat dit ook onderwerp van discussie is de werkgroep; moet een strakke lijn 

worden gevolgd, of is het wenselijk dat hiervan kan worden afgeweken, al dan niet op vooraf 

bepaalde hoogten.  

De COVM stemt in met de bovengenoemde voorstellen; de nieuwe format voor de jaarrapportage en 

de nieuwe meldingsprocedure worden bij deze vastgesteld. 

7. Rapportage 3e kwartaal geluidhinder vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport 

Kolonel Van Soest geeft een korte toelichting. In het derde kwartaal van 2014 zijn door 427 personen 

4088 meldingen ingediend. Van deze meldingen zijn bijna 3000 meldingen ingediend door 14 

personen, dit is 70% van alle meldingen. Dit is een stijging van 156% ten opzichte van het derde 

kwartaal van 2013. In 2013 was sprake van 8 structurele melders en in 2014 van 14 structurele 

melders. Met name de toename in de gemeente Eersel, Eindhoven, Son en Breugel en Veldhoven 

valt op. Juist in de gemeente Eersel en in de kern Steensel zijn relatief veel structurele melders 

aanwezig.  

De heer Van Hoof is benieuwd naar de cijfers van Oostelbeers als gevolg van de wijziging in de 

routes. Kolonel Van Soest merkt op dat vanuit de Alderstafel de routes zijn aangepast om juist de 

overlast wat meer te spreiden. Aan de ene kant zal dit een winst opleveren, maar elders zal meer 

overlast kunnen ontstaan.  

Mevrouw Sjouw mist in het overzicht de kern Wintelre. Betekent dit dat er geen meldingen vanuit 

Wintelre zijn ingediend? Kolonel Van Soest gaat er vanuit dat er dan inderdaad geen meldingen zijn 

ingediend. In de volgende rapportage zal in ieder geval iedere gemeente/kern worden opgenomen, 

ook als er geen meldingen zijn ingediend. Dit om verwarring te voorkomen.  

Voorzitter benadrukt nogmaals de noodzaak om vanuit de gemeente de structurele melders te 

benaderen.  

De heer Kopinga is van mening dat binnen de huidige definitie van veelmelder een bepaalde gradatie 

aanwezig is. Zo zijn er wellicht melders die op enig moment toevallig meer dan 26 meldingen hebben 

ingediend en daarmee meteen een veelmelder zijn. Daarentegen is er ook een aantal melders die 

conform de Schiphol-definitie ook als veelmelder zouden worden aangemerkt. Kolonel Van Soest 

geeft aan dat het in ieder geval goed is om te kijken naar de definitie van veelmelder in relatie tot de 

toename van het aantal meldingen.  
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8. Mededeling Commandant Vliegbasis / Directeur Eindhoven Airport 

 

Kolonel Van Soest vermeldt dat morgen (28nov14) weer een MH17-vlucht plaatsvindt op de 

vliegbasis Eindhoven. Dan wordt het vliegveld gedurende een uur gesloten voor overige vliegverkeer. 

De gereserveerde ruimte voor AWACS vliegtuigen is voor 2014 op, dus in het resterend deel van 

2014 zullen geen AWACS vliegtuigen meer trainen op Eindhoven tenzij er sprake is van een storing en 

het vliegtuig moet landen. Zoals ook voorgaande vergadering aangegeven is het aantal trainingen 

door AWACS vliegtuigen op Eindhoven voor 2015 verlaagd.  

De heer Meijs heeft geen mededelingen betreffende het vliegen, maar wil wel mededelen dat op 6 

april 2015 de Eindhoven Airportrun weer zal plaatsvinden. Aanmelden kan via 

www.Eindhovenairportrun.nl  

9. Rondvraag  

Mevrouw Van der Loo zou het goed vinden om vanuit de COVM een reactie te geven op de vragen 

van de inspreker. [actiepunt]  

De heer Van Schijndel was van mening dat de problematiek omtrent de helikopers als agendapunt 

zou worden behandeld. Dit zou vanuit de koninklijke luchtmacht tijdens een informatieavond bij de 

gemeente Oirschot zijn toegezegd. Kolonel Van Soest geeft aan dat de meldingen welke betrekking 

hebben op het vliegen met helikopters boven en rond het oefenterrein Oirschotse Heide opgenomen 

gaan worden in de rapportage van de vliegbasis Eindhoven. Daarmee kan het in het vervolg ook in 

deze COVM worden behandeld. Dit gaat per 1 januari 2015 in.  

10. Sluiting  

Voorzitter bedankt iedereen voor de bijdrage en sluit om 21:15 de vergadering.  

 

  

http://www.eindhovenairportrun.nl/


 
 

6 
 

Actiepuntenlijst 

Datum  Actiepunt Actiepunthouder Afgedaan / 
deadline 

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

Voorzitter  Nvt (slapend 
actiepunt)  

27nov15 Brief opstellen, voorleggen aan DB en 
versturen met daarin het positief advies op 
de vergunning voor het burgermedegebruik 

Secretaris   

27nov15 Brief opstellen aan minister waarin wordt 
gevraagd om gegevens van militaire vluchten 
openbaar te mogen maken en gebruiken 

?  

27nov15 Mail versturen met nogmaals het verzoek 
aan leden om zich aan te melden voor het 
auditteam 

Verhoeven  

27nov15 Nagaan hoe wordt omgegaan met afwijken 
van de route boven 300 voet en of er marges 
zijn vastgesteld om af te mogen wijken 

Van Soest  

27nov15 Reactie geven op vragen vanuit inspreker Secretaris   

27nov15 Aanmelden voor de Eindhoven Airportrun Eenieder   
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