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Aanwezig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

mw. I. Cortenbach
dhr. S. Adriaansen
dhr. J.W. Reiling
dhr. T. Sanders
mw. D. da Cruz – Blaha
dhr. A Uijtdehaag
dhr. J. Leenknecht
dhr. A. Kaarsmaker
dhr. D. Verburg
dhr. A. Kools
ltkol P. Hardenbol
maj. A. Waarheid
mw. C. de Groen
mw. R. Broeren
dhr. M. Huijbregts
dhr. M. Vervoorn
mw. F. Dingemans
ltkol F. van der Linde
P. de Brie

lid/ vz.
lid/plv. vz.

Provincie Noord-Brabant
Gemeente Woensdrecht
Provincie Noord-Brabant
Omwonende gemeente Woensdrecht
Provincie Zeeland
Omwonende gemeente Roosendaal
Gemeente Bergen op Zoom
Omwonende gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Reimerswaal
Omwonende gemeente Reimerswaal
CLSK/DO/C4ISR/HBGZR
CLSK/H-Luchtverkeersleiding
CLSK/KMSL/HPBVtvsCS
CLSK/KMSL/HPBVtvsCS
Rijksvastgoedbedrijf
Fokker Techniek bv
Brabantse Milieufederatie
CLSK/KMSL/C-KMSL H-Ops
BN De Stem

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
secr.
lid
lid
lid

Afwezig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dhr. A.A.B. Theunis
dhr. B. Jacobs
dhr. G. van Tichelt
dhr. P. de Smedt
dhr. C. Krooshof
dhr. T. Liebregts

lid
lid
lid
lid
lid
lid

Gemeente Roosendaal
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Essen (B)
Omwonenden gemeente Essen (B)
Min. I&M, Directie Luchthavens
Min. I&M, ILT

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Ingekomen/ uitgaande stukken
Verslag bijeenkomst d.d. 1 oktober 2020
Klachtenoverzichten
Jaarrapportages
Luchthavenbesluit
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

- ter kennisneming
- ter vaststelling
- ter kennisneming
- ter vaststelling
- ter bespreking
- ter bespreking
- ter bespreking
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1. Opening en mededelingen

- ter kennisneming

De voorzitter opent de digitale vergadering. De vergadering is digitaal via MS Teams vanwege de
aangescherpte regels tegen het Covid-19 virus (red.: er is voor gekozen om de vergadering dit
keer niet via Webex te doen, omdat vorige vergadering niet iedereen kon inloggen).
De commandant van Vliegbasis Woensdrecht mevrouw kolonel E. Meeuwsen – Scholten laat zich
vervangen door de heer overste F. van der Linde.
De heer Theunis heeft zich afgemeld en de heer Jakobs laat zich vervangen door de heer J.
Leenknecht.
2. Vaststellen agenda

- ter vaststelling

Er wordt besloten om vanaf volgende vergadering een agendapunt toe te voegen, te weten
‘mededelingen commandant Vliegbasis’. De agenda wordt voor de rest ongewijzigd
vastgesteld.
3. Ingekomen/ uitgaande stukken
-

- ter kennisneming

COVM Rapportages september 2020 t/m maart 2021
Jaarrapportage meldingen geluidshinder militaire vliegoperaties 2020
Jaarrapportage geluidbelasting rondom Vliegbasis Woensdrecht 2020
Vliegbaanregistratie 2020
Voorbeeld kwartaalrapportage meldingen geluidhinder
Beeld vliegbewegingen Rilland 24-03-2020 en 26-03-2020 n.a.v. vragen over klachten 8
en 9 Maart 2020.
Aanbiedingsbrief en Nota Staatssecretaris van Defensie n.a.v. verslag wetsvoorstel 35674
(aanwijzing militaire luchtvaartterreinen)

Alle ingekomen stukken komen later terug op de agenda.
4. Verslag bijeenkomst d.d. 1 oktober 2020

- ter vaststelling

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Openstaand actiepunten:
- Er is per e-mail een reactie gestuurd over klacht 8 en 9 in maart 2020. Alle
vliegbewegingen waren binnen de geldende normen. De beelden worden nog bij
de agendastukken geplaatst op covm.nl
- Er zou in samenspraak gekeken worden naar de leesbaarheid van de
maandrapportage. Overste Hardenbol heeft zelf een voorzet gedaan om het
klachtenoverzicht aan te passen om de gebruiksvriendelijkheid en duidelijkheid te
verhogen. Uitgangspunt is om vanaf volgende vergadering de rapportage in het
nieuwe format aan te leveren.
5. Klachtenoverzichten

- ter bespreking

Er zijn geen vragen gesteld over de ingediende klachten.
6. Jaarrapportages

- ter bespreking

De jaarrapportages zijn nagezonden en de Vliegbaanregistratie 2020 was nog niet
toegezonden. De vergadering krijgt enige tijd om de jaarrapportage alsnog te bekijken. De
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rapportages geven geen aanleiding tot het stellen van vragen. Het complete overzicht aan
jaarrapportages zal worden aangevuld op covm.nl bij de agendastukken.

7. Luchthavenbesluit

- ter bespreking

Overste Hardenbol geeft aan dat het Luchthavenbesluit is uitgesteld en heeft hierover de
Kamerbrief met de Nota van de Staatssecretaris nagezonden. Wanneer er een nieuwe Wet
natuurbeschermingsvergunning is voor de Vliegbasis, dan kan het Luchthavenbesluit verder
worden opgepakt.
De heer Kaarsmaker wil graag weten of de F35 motorentestcel op de locatie komt van de F16
motorentestcel. Overste Van der Linde geeft aan dat de F35 motorentestcel wordt gebouwd in
hetzelfde gebied als de F16 motorentestcel.
De heer Sanders wil graag weten voor welke nieuwe activiteiten er een nieuwe Wet
Natuurbeschermingsvergunning nodig is en waarom deze nodig zijn. Overste Van der Linde
zal na de vergadering in het verslag het antwoord op de vragen terugkoppelen.
Antwoord Vliegbasis Woensdrecht
Voor vliegbasis Woensdrecht wordt een vergunningaanvraag ten aanzien van voorgenomen
activiteiten op grond van de Wet natuurbescherming voorbereid. Deze aanvraag heeft
betrekking op een uitbreiding van het aantal tests (120 in plaats van de nu vergunde 30
tests) in de motorentestcel en op nieuwe activiteiten die nog op de vliegbasis Woensdrecht
moeten worden ondergebracht.
Wat is de reden om het aantal tests uit te breiden van 30 naar 120?
In de nabije toekomst gaat het Logistiek Centrum Woensdrecht onderhoud uitvoeren aan
motoren van F-35 vliegtuigen. Het testen van de motoren is een noodzakelijk onderdeel van
de geplande Depot Level Maintenance onderhoudsactiviteiten. Het onderhoud wordt
uitgevoerd aan de eigen F-35’s. Daarnaast wordt geanticipeerd op het uitvoeren van
motorenonderhoud voor Europese partnerlanden die eveneens de F-35 gebruiken. Het aantal
van 120 is nodig om de geprognotiseerde werklast aan de gezamenlijke motoren te kunnen
accommoderen.
De vliegbasis Woensdrecht heeft, net als ieder gezond bedrijf, een ontwikkel- en groei ambitie.
De bedrijfsactiviteiten die dat met zich meebrengt zijn nog niet strak omlijnd. Wel zijn er
gerichte plannen de civiele samenwerking op opleidingen te versterken, zijn er kansen
Amerikaanse oefeningen in Europa met Host Nation Support te ondersteunen en vergt de
ambitie van BPA aanpassingen aan de vliegveld infrastructuur. Ook de plannen voor
vernieuwing en verduurzaming van de bestaande infrastructuur dicteren voorafgaande
vergunningsaanvragen. Het bovenstaande verwijst naar de ‘nieuwe activiteiten’ zoals in de
nota Stas aangehaald.
8. Wat verder ter tafel komt
Door Overste Van der Linde wordt aangekondigd geven dat vanaf september eenmaal per
week in de avonduren tot 10 uur lokale tijd gevlogen gaat worden met Chinooks. De start en
landingsbaan van de vliegbasis heeft de status overloopveld voor andere vliegbasissen.
Vanwege de beperkingen van geluid op Gilze Rijen wordt om die reden tijdelijk vanaf
september geoefend.
De heer Adriaansen vraagt tot wanneer er gevlogen gaat worden?, waar er geoefend gaat
worden? en hoe de communicatie richting de inwoners gaat worden opgepakt?
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Door Overste Van der Linde wordt over de einddatum aangegeven dat er nog geen einddatum
is bepaald. Door majoor Waarheid wordt aangevuld dat de oefeningen zullen plaatsvinden
boven de landingsbaan en direct ten noorden en zuiden hiervan. Voor wat betreft de
communicatie wordt mevrouw Groen aangegeven dat er regionale aandacht zal worden
geschonken aan de communicatie door bijvoorbeeld een interview met de commandant in de
krant met het verhaal achter deze oefeningen. Daarnaast zal er via de sociale media ook
gecommuniceerd worden wanneer er gevlogen gaat worden. De heer Adriaansen geeft aan
dat de gemeente graag goed betrokken wordt bij de communicatie.
De heer Kaarsmaker vraagt of het vliegen met de Chinook leidt tot een uitbreiding van de
geluidbelasting. Overste Van der Linde geeft aan dat de komst van de Chinook leidt tot extra
geluidbelasting maar wel binnen de geldende geluidsruimte.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10. Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.
De volgende vergadering is op 7 oktober om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente
Woensdrecht.
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