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Verslag plenaire vergadering COVM Woensdrecht d.d. 31 mei 2018  
 

 
 
Aanwezig: 
 
1 dhr. S. Adriaansen  lid/plv. vz Gemeente Woensdrecht 
2 dhr. T. Sanders   lid  Omwonende gemeente Woensdrecht 
3 dhr. A Uijtdehaag  lid  Omwonende gemeente Roosendaal 
4 dhr. A. Kaarsmaker  plv. lid  Omwonende gemeente Bergen op Zoom 
5 dhr. R. Frederickx  lid  Omwonende gemeente Essen 
6 ltkol P. Hardenbol  lid  CLSK/DO/C4ISR/HBGZR 
7 kol B. Kamstra   lid  CLSK/L-KMSL/WDT 
8 maj M.J. van Dam  lid  CLSK/H-Luchtverkeersleiding 
9 mevr. kap A. Gros  ov. aanw. Hoofd communicatie Vliegbasis Woensdrecht 
10 mevr. L. Brand   ov. aanw. Communicatie Vliegbasis Woensdrecht 
11 dhr. B. Stegmann  ov. aanw. LCW / Hoofd Bedrijfsvoering 
12 dhr. R. v.d. Brand  ov. aanw. Omwonende gemeente Bergen op zoom 
13 dhr. J. Nuijten   ov. aanw. Heimolen comité 
14 dhr. D. van Schijndel  ov. aanw. Provincie Noord-Brabant 
15 dhr. M. Bervoets  secretaris Rijksvastgoedbedrijf  
 
 
Afwezig: 
 
Dhr. B. Pauli    lid/vz  Gedeputeerde provincie Noord-Brabant 
dhr. B. Maring    lid  RUD Zeeland 
dhr. C. Krooshof   lid  Min. I&M, Directie Luchthavens 
dhr. T. Liebregts   lid  Min. I&M, ILT 
dhr. P. van der Velden   lid  Gemeente Bergen op Zoom 
dhr. I. Vogelaar    lid  Gemeente Reimerswaal 
dhr. R. Mol    lid  Omwonende gemeente Bergen op Zoom 
dhr. G. van Tichelt   lid  Gemeente Essen 
dhr. T. Theunis    lid  Gemeente Roosendaal 
dhr. M. Visser    lid  Brabantse Milieufederatie 
dhr. E. Poldermans   lid  Fokker Techniek BV 
 
 
Agenda 
1 Opening en mededelingen 
2 Ingekomen / uitgaande stukken 
3 Verslag vergadering d.d. 5 oktober 2017 
4 Klachtenoverzichten 
5 Jaarrapportages 2017 
6 Rondvraag 
7 Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

1 Opening en mededelingen 
 
Bij afwezigheid van de voorzitter, de heer Pauli, heet de plaatsvervangend voorzitter, de heer 
Adriaansen, alle aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
 
Vooraf aan de vergadering heeft Vliegbasis Woensdrecht een rondleiding verzorgd op het terrein voor 
de COVM leden. Hierbij is een toelichting gegeven op de actuele ontwikkelingen en antwoord 
gegeven op de vragen van de leden. De ontwikkelingen gaan zeer snel, het is daarom goed om een 
scherp beeld te hebben bij hetgeen er nu speelt. 
 
De voorzitter meld dat er twee extra vertegenwoordigers aanwezig zijn namens de omwonenden van 
de gemeente Bergen op Zoom, de heer Van den Brand en de heer Nuijten, aangezien vooraf 
onduidelijk was of zowel het lid als het plaatsvervangend lid aanwezig konden zijn. 
 
 
Vervolgens vermeldt de voorzitter de afmeldingen voor deze vergadering: 
 
De heer P. van der Velden Gemeente Bergen op Zoom, wordt definitief vervangen door de nieuwe 

wethouder, de heer B. Jacobs  
De heer E. Poldermans Fokker Techniek BV 
De heer R. Mol Omwonende gemeente Bergen op Zoom  
De heer G. van Tichelt  Burgemeester gemeente Essen 
De heer B. Maring  RUD Zeeland 
De heer M. Visser  Brabantse Milieufederatie 
 
 
Definitieve vervanging: 
 
De heer J. Dankers van de provincie Noord-Brabant is vervangen door de heer D.van Schijndel. 
Er is nog geen nieuwe vertegenwoordiger gevonden voor de omwonenden van de gemeente 
Reimerswaal. 
 
 
2 Ingekomen / uitgegane stukken 
 
Deze stukken worden doorgenomen, waarbij verder geen opmerkingen worden gemaakt. 
 
 
3 Verslag vergadering d.d. 5 oktober 2017 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Toelichting op actiepunt 1: 
Contact opnemen met de inwoner van Bergen op Zoom die verantwoordelijk was voor meer dan 
tachtig klachten in een relatief kort tijdsbestek.  
 
Kolonel Kamstra geeft aan dat meerdere malen contact is gezocht met de betreffende persoon. Deze 
heeft aangegeven geen huisbezoek te willen ontvangen maar is wel bereid om telefonisch en per mail 
contact te hebben met de Vliegbasis. Dit contact is er inmiddels en daar moet het voorlopig dan ook bij 
blijven volgens de betrokkene. 
 
Toelichting op actiepunt 3: 
Buiten het COVM om wordt een extra bijeenkomst gepland wanneer het concept Luchthavenbesluit 
en de bijbehorende MER beschikbaar zijn. 
 
Ondanks dat de deadline voor het Luchthavenbesluit met drie jaar is opgeschoven, is nog steeds het 
streven om 1 november 2018 een Luchthavenbesluit voor Vliegbasis Woensdrecht vastgesteld te 
hebben. Op dit moment vinden er herberekeningen plaats voor wat betreft de MER, hetgeen te maken 
heeft met onder andere stikstof waarbij met de meest recente gegevens gerekend dient te worden. 
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Daarnaast is er nog een issue met de BMF betreffende Markiezaat, maar de verwachting is dat op 
relatief korte termijn de MER kan worden afgerond. 
 
 
Tot slot wordt het uitgaande stuk aangehaald (COVM-WDT-18-001) waar ook nog een actie aan 
gekoppeld was, namelijk het inzichtelijk maken van de gegevens met betrekking tot wanneer welk type 
vliegtuig heeft gevlogen vanaf 2016. De heer Hardenbol geeft aan dat een poging is gedaan de 
informatie in de jaarrapportage te zetten, waarbij het aantal vliegbewegingen zoveel mogelijk zijn 
gesplitst in typen. Als een andere presentatie gewenst is of meer informatie dan is dat zeker 
bespreekbaar. 
 
De heer Kaarsmaker geeft aan dat het overzicht nog niet helemaal is zoals zij dat graag hadden 
gezien, het is niet te achterhalen welk type vliegtuig er op welk moment heeft gevlogen. De heer 
Hardenbol geeft aan om hier met hem en de heer Mol een keer een afspraak voor in te plannen om te 
bespreken hoe de gegevens gepresenteerd kunnen worden. Het COVM wordt van deze uitkomst op 
de hoogte gesteld. 
 
 
4 Klachtenoverzichten 
 
Ten aanzien van het klachtenoverzicht van oktober 2017 tot en met april 2018 worden de volgende 
vragen besproken: 
 
Vraag:  de heer Nuijten, buurtcomité Heimolen 
Waarom staan de klachten niet chronologisch in het overzicht opgenomen?  
 
Antwoord: de heer Hardenbol, CLSK/DO/C4ISR/HBGZR 
Dit is de manier die overeen is gekomen met het COVM om het klachtenoverzicht te presenteren. 
Indien er een wens bestaat om de klachten op een andere wijze te presenteren dan is dat 
bespreekbaar. De lijst is voor het COVM Woensdrecht wel werkbaar en geeft voor nu geen aanleiding 
om een andere werkwijze te hanteren. 
 
Vraag: de heer Uijtdehaag, omwonende gemeente Roosendaal 
Waar staat de zogenaamde Statuscode voor in het klachtenoverzicht? En wat is de betekenis van de 
factor “Politiek incorrect”? 
 
Antwoord: de heer Hardenbol, CLSK/DO/C4ISR/HBGZR 
De statuscode is voor intern gebruik en had niet op het klachtenoverzicht mogen staan. Deze wordt er 
dus de volgende keer afgehaald om verwarring te voorkomen. In de kolom met Factoren wordt een 
indeling gemaakt op basis van de reden/aanleiding van de klachten. Met de factor “Politiek incorrect” 
wordt bedoeld dat de klager in dit geval veelal de schuld in de schoenen schuift van de politiek en de 
klacht verder gaat dan alleen overlast van geluid. 
 
5 Jaarrapportages 2017 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de Jaarrapportages 2017.  
 
 
6 Rondvraag 
 
Geen vragen voor de rondvraag. 
 
 
8 Sluiting 
 
De vergadering wordt door de voorzitter om 17:17 uur gesloten. 
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 Actie Door 

1 Afspraak met de heren Mol en Kaarsmaker met betrekking 
tot de presentatie van de vliegbewegingen en typen 
toestellen. 

De heer Hardenbol, 
CLSK/DO/C4ISR/HBGZR 

 
 
 
 


