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Concept verslag COVM-vergadering van 8 juli 2015. 

 

1. Opening en mededelingen 

De nieuwe voorzitter, de heer van der Maat (Christophe), heet iedereen welkom en stelt zich kort 

voor.  

Er is door de heer Scheffers een verzoek binnengekomen om in te spreken. Omdat de inspraak een 

directe relatie heeft met agendapunt 5, zal dit voorafgaand aan dit agendapunt plaatsvinden.  

Verder heeft de heer Van Dorst zijn wethouderschap bij de gemeente Eindhoven beëindigd. Hij 

wordt vanavond vervangen door wethouder Schreurs van de gemeente Eindhoven. Mevrouw 

Schreurs neemt tijdelijk de werkzaamheden van de heer Van Dorst over.  

Voorzitter geeft aan dat hij had besloten om de vorige vergadering, bij het ontbreken van 

agendapunten, niet door te laten gaan. Dit was gehele onterecht, waarvoor excuses.  

 

2. Verslag van 12 maart 2015 + actiepunten 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 12 maart 2015.  

Actiepunt ‘Brief opstellen aan minister waarin wordt gevraagd om gegevens van militaire vluchten 

openbaar te mogen maken en gebruiken’ wordt alsnog op korte termijn afgehandeld.  

Actiepunt ‘Nagaan hoe wordt omgegaan met afwijken van de route boven 3000 voet en of er marges 

zijn vastgesteld om af te mogen wijken’ wordt nu afgedaan door kolonel Van Soest; afwijkingen 

vinden alleen boven 10.000 voet plaats. Tussen de 3000 en 10.000 voet vinden afwijkingen plaats 

indien hiervoor een goede reden is, zoals een onweersbui of kruisend vliegverkeer. In principe vliegt 

ieder toestel volgens de vastgestelde route.  

Actiepunt ‘reactie geven op inspreker de heer Bartels’. Secretaris vermeldt dat dit heeft 

plaatsgevonden, nadat de conceptreactie was voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Dit actiepunt is 

hiermee afgedaan. De heer Van Schijndel heeft een opmerking over de genoemde route 1b en de 

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze gewijzigde route. De heer Van Schijndel 

vindt deze passage te kort door de bocht, omdat het inderdaad mogelijke was om een zienswijze in 

te dienen, maar nooit een reactie is gekomen op deze zienswijze (ic op de zienswijze van de 

gemeente Oirschot). De heer Van Schijndel is van mening dat inspraak mogelijk was, maar dat hier 

niets mee is gedaan. Dit had ook als zodanig opgemerkt kunnen worden in de reactie aan de heer 

Bartels. Voorzitter neemt dit punt mee bij toekomstige reacties vanuit de COVM.  
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Actiepunt ‘opstellen brief aan de heer Wouters’. Deze brief is in concept opgesteld en moet nog door 

het dagelijks bestuur worden beoordeeld, waarna het kan worden verstuurd. Dit zal voor de 

volgende vergadering worden afgehandeld.   

Actiepunt ‘nagaan wat de waarnemingen zijn uit steekproeven’.  De heer Hardenbol geeft aan dat de 

vliegbaanregistratie van 2014 nogmaals is bekeken, waarbij geconstateerd is dat daarbij in de maand 

maart niets was ingevuld. De vraag was of dit juist was, dit kan bevestigend worden beantwoord 

door de heer Hardenbol.  

3. Vaststellen agenda 

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

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

Secretaris vermeldt als uitgegane stuk de Q&A aan de heer Bartels. Als ingekomen stuk is een email 

van de heer of mevrouw Wigmans. Tenslotte ligt in concept de uitgaande brief aan de familie 

Wouters klaar om voorgelegd te worden aan het dagelijks bestuur, waarna het verstuurd kan 

worden. 

Voordat wordt overgegaan naar agendapunt 5, krijgt de heer Scheffers de gelegenheid om in te 

spreken. 

5. GGD belevingsonderzoek, voorafgegaan aan een presentatie door de GGD 

Dit agendapunt begint met de presentatie door mevrouw Van Gastel van de GGD. Na de presentatie 

geeft de voorzitter ruimte voor het stellen van informatieve vragen aan de GGD.  

Mevrouw Sjouw vraagt of de genoemde groeipercentages van 36% naar 39% gerelateerd zijn aan het 

aantal vliegtuigbewegingen en zo ja, wat is dan het percentage in 2020. Mevrouw Van Gestel 

antwoord dat de input komt uit een rapport van het RIVM en dat inderdaad de groei van het aantal 

vluchten in de berekening is meegenomen. Mevrouw Sjouw vraagt zich vervolgens af wat dit dan 

betekent voor de gezondheidsrisico’s van omwonenden. Mevrouw Van Gestel geeft aan dat het heel 

moeilijk is om de specifieke gezondheidseffecten inzichtelijk te brengen, maar dat algemeen bekend 

is dat geluidhinder kan leiden tot slaapverstoring, hart- en vaatziekten en stress gerelateerde 

klachten.  

Mevrouw Van Summeren vraagt wanneer isolatie van woningen verplicht is. De heer Verhoeven 

geeft aan dat in het Bouwbesluit een maximale geluidsbelasting in een woning is bepaald van 35Lden 

voor de dag periode en 25Lden voor de nacht periode. Isolatie heeft betrekking op bestaande 

woningen, omdat nieuwe woningen buiten de 35Ke worden gebouwd. Bestaande woningen binnen 

de 40Ke zijn al geïsoleerd.  

De heer Van Schijndel heeft een vraag over de zone 4, zoals aangeduid in het belevingsgebied; zijn 

van deze zone ook per postcodegebied tabellen bekend, zodat inzichtelijk is wat de verschillen zijn in 
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Wintelre en Oost- West- en Middelbeers. Mevrouw Van Gestel antwoordt dat het onderzoek niet 

voorziet op inzichten per postcodegebied. Betreffende Oirschot zijn wel gegevens bekend van Oost- 

West- en Middelbeers, maar daarbij ontbreken de gegevens uit 2012.  Dit gebied was destijds niet 

meegenomen in het onderzoek. Er kan op postcodegebied geen vergelijking worden gemaakt tussen 

2012 en 2014, omdat de aantallen per postcodegebied te klein zijn om een goede vergelijking te 

kunnen maken.  

De heer De Jonge heeft een vraag over de dosiseffect relatie, zoals gevisualiseerd op sheet 19 van de 

presentatie. Is hierbij gekeken naar de dosiseffect relatie van andere westerse vliegvelden en zo ja, 

hoe verhouden die met de situatie in Eindhoven? Mevrouw Van Gestel geeft aan dat een dergelijke 

dosiseffect relatie bij Schiphol lager is dan bij Eindhoven, maar er is niet gekeken naar andere 

luchthavens.  

De heer Van Hoof zou graag een reactie horen van de heer Meijs op het gegeven dat er meer 

overlast wordt ondervonden van de luchthaven Eindhoven. Hebben de uitkomsten van het 

belevingsonderzoek een effect op de businesscase van Eindhoven Airport?  Voorzitter geeft aan dat 

hiermee het gedeelte van het stellen van informatieve vragen aan de GGD is afgerond en vervolgt 

wordt door het opiniërende deel van dit onderwerp. Voorzitter bedankt mevrouw Van Gestel en 

mevrouw Scholtens van de GGD voor de presentatie en de aanwezigheid. De heer Meijs kijkt naar 

het belevingsonderzoek vanuit het perspectief van de luchthaven en geeft aan dat er ook positieve 

aspecten voortkomen uit dit onderzoek. Zo is het vertrouwen in de luchthaven en de trots van de 

aanwezigheid van een luchthaven ten opzichte van 2012 toegenomen. De heer Meijs is van mening 

dat ook gekeken moet worden naar de positieve aspecten; de houding ten aanzien van de 

luchthaven is positief tot zeer positief. Daarnaast erkent de heer Meijs ook de kritische opmerkingen 

uit het belevingsonderzoek. De uitgevoerde hinder beperkende maatregelen, zoals afgesproken in 

2010, hebben niet geleid tot een daling van de hinder. Dit alles geeft een stimulans om de hinder met 

nog meer inspanning en op een nog innovatievere manier te verminderen.  

Mevrouw Sjouw stelt voor om als COVM een advies te geven. Daarnaast geeft mevrouw Sjouw aan 

dat de inwoners van Eersel niet veel merken van de hinder beperkende maatregelen en geeft de 

heer Meijs mee om heel goed na te denken hoe dit in de toekomst beter zou kunnen. Dit om het 

gevoel te geven dat het niet bij loze woorden blijft, maar er daadwerkelijk iets wordt ondernomen. 

Het heeft niet alleen betrekking op geluid, maar ook op bijvoorbeeld overlast van stank van kerosine. 

Mevrouw Sjouw vraagt zich af of in het belevingsonderzoek alleen is gekeken naar geluid, of ook naar 

andere factoren zoals stank. Mevrouw Van Gestel geeft aan dat ook geurhinder is meegenomen in 

het onderzoek. Geurhinder is veel minder dan geluidshinder, vandaar dat dit in de presentatie niet 

nader is uitgelicht. Verder is ook de hinder van stof en trilling meegenomen. Mevrouw Sjouw vraagt 

zich af of niet alleen een beleving moet worden onderzocht, maar ook de daadwerkelijke 

gezondheidsrisico’s.  

De heer Meijs geeft aan dat uit het onderzoek blijkt dat de beleefde gezondheid niet is veranderd ten 

opzichte van de situatie in 2012. Mevrouw Scholtens bevestigt dit.  
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Voorzitter legt de commissie voor wat de doelstelling wordt van de bespreking van dit onderwerp; 

als er geen doelstelling is, gaat voorzitter door naar agendapunt 6.  

Mevrouw Sjouw stelt dat de COVM haar rol serieus moet nemen en een advies aan de minister van 

Defensie moet opstellen. De heer De Jonge volgt dit voorstel en vindt dat de commissie zich nu 

onnodig bescheiden opstelt. In een eerdere vergadering is al eens gesproken over de dosiseffect 

relatie, iets wat van wezenlijk belang is. De heer De Jonge stelt hypothetisch dat we in een omgeving 

wonen, waar omwonenden heftiger reageren op overlast van vlieglawaai dan bij andere luchthavens. 

Vandaar de eerdere vraag van de heer De Jonge aan de GGD, naar een vergelijking van de dosiseffect 

relatie bij andere luchthavens. Volgens de heer De Jonge kan de COVM een dergelijke vergelijking 

met andere luchthavens in Europa zelf inzichtelijk maken. Op basis hiervan kan worden 

geconcludeerd dat men voorzichtiger moet omgaan met de omwonenden van de luchthaven 

Eindhoven, of juist niet.  

De heer Van Hoof geeft aan dat er een relatie is tussen de slaapverstoring en de ruimere 

openstellingstijden van de luchthaven. Vanuit de gemeente Oirschot wordt het standpunt 

ingenomen om de verruimde openingstijden te verbieden, dan wel hier terughoudend in te zijn en 

heel kritisch naar te kijken.  

Voorzitter geeft aan dat er een drietal mogelijkheden zijn; de commissie besluit om niet te reageren, 

op basis van het GGD-onderzoek een reactie te geven aan de minister van Defensie of te wachten op 

het Aldersadvies en op basis hiervan een reactie te geven aan de minister van Defensie. Ieder lid 

heeft inhoudelijk een mening, maar wat vinden de leden gezamenlijk als COVM.  

Mevrouw Ramaekers zou in ieder geval een advies op willen stellen, nadat het GGD-onderzoek 

openbaar is geworden en nadat het Aldersadvies bekend is.  De heer De Jonge en mevrouw Sjouw  

steunen dit voorstel. Er zijn geen leden tegen dit voorstel. Mevrouw Ramaekers stelt voor om het 

definitieve GGD-onderzoek af te wachten en de genoemde aanbevelingen te volgen.  

Voorzitter stelt voor om een integrale reactie op te stellen, waarbij het GGD-onderzoek onderdeel 

vanuit maakt, en zal kijken in hoeverre een reactie opgesteld kan worden waarmee iedereen kan 

instemmen. De zomerperiode zal gebruikt worden voor het opstellen van een conceptadvies, welke 

tijdens de vergadering in september kan worden voorgelegd. De heer De Jonge waarschuwt dat er te 

veel wordt aangedrongen op een gemeenschappelijke opinie, terwijl dat in dit verband lastig 

haalbaar is. Voorzitter vraagt eenieder om duidelijk kenbaar te maken wat in de reactie van de COVM 

zou moeten komen, zodat in september een conceptadvies voorgelegd kan worden. Vooralsnog 

gericht op de uitkomsten van het belevingsonderzoek, het Aldersadvies is momenteel nog niet 

bekend.  

Mevrouw Sjouw is van mening dat het in eenieders belang is om in alle openheid ook daadwerkelijk 

iets te doen met alle onderzoeken en adviezen. Volgens mevrouw Sjouw is er een goede basis, ook 

vanuit Eindhoven Airport, om ondanks alle belangen toch samen een aantal aanbevelingen op te 
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stellen richting de minister. Als dit toch niet haalbaar is, dan zou ook aan de minister kenbaar 

gemaakt moeten worden dat de COVM er in gezamenlijkheid niet aan uit is gekomen.  

De heer De Jonge geeft aan dat dit het moment is waarop de omgeving onrustig gaat worden. Deze 

regio gaat nu extra belast worden, met name in de gevoelige uren. De vraag en onzekerheid leeft, of 

de extra belasting nu absoluut noodzakelijk is. Dit wekt onrust in de omgeving. Blijkbaar is deze 

noodzaak niet overtuigend genoeg duidelijk gemaakt.   

De heer Visser sluit zich zeker aan bij de heer De Jonge, maar wil dit iets anders zeggen. Het kabinet 

heeft middels het luchthavenbesluit de luchthaven de ruimte gegeven om, met name in de gevoelige 

uren, meer vluchten te gaan maken. Het belevingsonderzoek laat zien dat er verontruste resultaten 

zijn ontstaan na de stijging van het aantal vluchten. Kenbaar gemaakt kan worden dat dit in ieder 

geval niet een trend is wat de regio zou willen doorzetten. Er moet alles aan worden gedaan om deze 

trend te voorkomen en zelfs te verminderen. De heer Visser vindt ook dat er een spanning zit tussen 

de ruimte die is geboden om vluchten vanuit Schiphol te verplaatsen naar de 2 regionale velden en 

de noodzaak hiervan.  

De heer Meijs stelt voor om te wachten op het Aldersadvies en ook dit advies mee te nemen in de 

reactie vanuit de COVM, omdat het belevingsonderzoek 1 aspect behandeld. Het Aldersadvies 

voorziet ook in andere aspecten, zoals internationale bereikbaarheid en werkgelegenheid. Zodat in 

de volle breedte een reactie kan worden opgesteld.  

Mevrouw Schreurs geeft aan dat het belevingsonderzoek zich richt op de leefbaarheid en dat hiertoe 

een aantal hele concrete aanbevelingen  en oplossingsrichtingen wordt gegeven.  Mevrouw Schreurs 

zou er dan ook zeer aan gehecht zijn om dit in gezamenlijkheid maximaal te vertalen. Zo is de 

gemeente Eindhoven voorstander van het invoeren van het Aireas-systeem. Mevrouw Schreurs zou 

niet alleen aan de minister willen vragen om met een oplossing te komen, maar stelt voor om ook 

zelf met oplossingen te komen.  

Mevrouw Sjouw voegt nog toe dat het hier gaat over milieuhygiëne, over geluid, uitstoot van fijnstof 

en over haar burgers en de leefbaarheid. Deze rijkheid aan aspecten moet terugkomen in de reactie 

aan de minister. Daarnaast vraagt mevrouw Sjouw zich af hoe de groei van de luchthaven zich 

verhoudt tot de fijnstofproblematiek wat speelt binnen de provincie. Voorzitter zal nagaan of deze 

groei een zogeheten prioritair project is. [actiepunt]  

Voorzitter stelt voor om op basis van wat hier is aangegeven een conceptadvies op te stellen, waarbij 

tijdens de volgende vergadering reacties vanuit het Aldersadvies gevoegd kan worden. De brief zal 

primair gericht worden aan de minister van Defensie en in afschrift worden gestuurd naar de 

staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Hierdoor krijgt het advies wel een breder karakter. 

[actiepunt] 

Mevrouw Ramaekers stelt voor om in eerste instantie te beperken tot de scope van de COVM, omdat 

dan de kans groter is om een eenduidige reactie op te kunnen stellen.  



 
 

6 
 

 

6. Stand van zaken werkgroep ‘Verbetering klachtenprocedure’ 

De heer Verhoeven geeft een korte toelichting. Een aantal aandachtspunten is inmiddels uitgevoerd. 

Het auditsysteem en –commissie was in maart nog niet ingevuld. Dit is inmiddels gebeurd, ook heeft 

in april een eerste introductiebijeenkomst plaatsgevonden van de auditcommissie. Onlangs heeft een 

eerste audit plaatsgevonden op het gebied van het proces ‘meldingen’.  

Tijdens de volgende vergadering in september zal de auditcommissie een toelichting komen geven 

op haar bevindingen van deze audit.  

7. Concept jaarrapportage 2014 

De heer Van Soest geeft een korte toelichting. De jaarrapportage 2014 is in de nieuwe stijl opgesteld, 

wat voorziet in een betere informatiebehoefte. Wat de heer Van Soest nog steeds opvalt is dat een 

klein aantal personen zorgt voor een groot aantal meldingen; 10% van het aantal personen is 

verantwoordelijk voor 85% van het aantal meldingen. Ook is opmerkelijk dat het belevingsonderzoek 

spreekt over ongeveer 20.000 ernstig gehinderden, terwijl in 2014 in totaal 750 personen een 

melding hebben ingediend. Hoe verhoudt zich dit met elkaar.  

Mevrouw Ramaekers wil graag aangeven blij te zijn met de nieuwe rapportage. De nieuwe opzet ziet 

er helder en overzichtelijk uit, het leest prettig.  

8. Rapportage 1e kwartaal geluidhinder 2015 vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport 

Ook deze rapportage is in de nieuwe opzet gepubliceerd. De heer Van Soest bedankt iedereen die 

hieraan heeft meegewerkt. In vergelijking tot het 1e kwartaal van 2014 is hier sprake van een 

behoorlijke toename van het aantal meldingen. In 2014 was er sprake van –afgerond- 200 melders, in 

2015 was er in hetzelfde kwartaal sprake van iets meer dan 400 melders. Ook hier is te zien dat een 

groot aantal meldingen wordt ingediend door een klein aantal personen.  

Mevrouw Sjouw vindt de rapportage er goed uitzien, maar dit is stap 1. De vraag is wat de volgende 

stap is. De heer Van Soest antwoord dat hij probeert te doen wat hij kan doen, zoals bij het groot 

aantal meldingen in de ochtend juist het baanvegen in de ochtend wat later te laten plaatsvinden. 

Mevrouw Sjouw begrijpt dat de heer Van Soest niet kan zorgen dat de luchthaven stil wordt, maar is 

van mening dat nu ook een vervolgstap gemaakt moet worden. De meldingen analyseren en een plan 

van aanpak maken. Voorzitter vraag zich af wie een antwoord zou kunnen hebben op deze vraag.  

De heer Van Hoof geeft aan dat de meldingen eerst geanalyseerd moeten worden, zoals mevrouw 

Sjouw zojuist heeft aangegeven. Zoals het aantal meldingen wat gerelateerd is aan het laagvliegen 

door helikopters.  

Voorzitter concludeert dat mevrouw Sjouw en de heer Van Hoof wat meer kwalitatieve diepgang in 

de rapportage willen en dat er behoefte is aan een vervolgstap; wat gaat er nu gedaan worden met 
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deze rapportage. Voorzitter stelt voor om dit tijdens de volgende vergadering te agenderen en vraagt 

aan ieder lid om dan met vragen en ideeën betreffende dit onderwerp te komen.  

De heer Hardenbol geeft aan dat juist een projectgroep is opgericht om ook te kijken naar deze 

vervolgstap. De eerste stap, de manier van rapporteren, is nu gemaakt. De werkgroep moet nu de 

tijd krijgen om het proces uit te bouwen met een vervolgstap. Input van de leden is hierbij altijd 

welkom. Wellicht kan de werkgroep in de eerstvolgende bijeenkomst aangeven in hoeverre hier 

richting aan gegeven kan worden, dan wel in gang is gezet.  

Voorzitter stelt naar aanleiding van de opmerking van de heer Hardenbol voor om in de 

eerstvolgende bijeenkomst de stand van zaken vanuit de werkgroep te vernemen. [actiepunt] 

De heer Van Soest vult aan dat het goed is om in dit verband te kijken naar andere vliegvelden en wil 

deze suggestie graag aan de werkgroep meegeven. De heer De Jonge merkt op dat het duidelijk is dat 

het aantal meldingen toeneemt, omdat het aantal vluchten in de vroege ochtend en in de late avond 

toenemen.  

9. Mededeling Commandant Vliegbasis / Directeur Eindhoven Airport 

Er zijn geen mededelingen.  

10. Rondvraag  

Er zijn geen vragen. 

11. 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)  

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

Wassenberg  

8juli15 Nagaan of uitbreiding civiele vluchten ihkv  
de PAS-regeling een prioritair project is 

Voorzitter  

8juli15 Conceptadvies opstellen groei 2e fase  Secretaris   

8juli15 Stand van zaken werkgroep ‘verbetering 
klachtenprocedure’; volgende stap in proces? 

Verhoeven  
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Aanwezigen 

 


