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Aandachtspunten i.v.m. hoorzitting klacht Min. I en M, vliegtuigoverlast Eijsden 31-10-2016. 
 
 

1. Grondwet art.1 inzake discriminatie: “Discriminatie op 

basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht, of op welke andere grond dan ook, is verboden. De woorden 
of op welke grond dan ook breiden het verbod van discriminatie tot 
andere dan de in dit artikel genoemde discriminatiegronden uit. 
“Wij wórden gediscrimineerd: Nergens in Nederland 
worden nachtvluchten toegestaan m.u.v. zuidelijk Zuid-
Limburg, met als gevolg een ongelijke behandeling t.a.v. 
de negatieve gevolgen van nachtvluchten zoals verstoorde 
nachtrust, stress en gevolgen op de volksgezondheid. 

2. Het Ministerie van I en M neemt de belangen van de 
burger niet serieus. Uit de antwoorden onlangs gegeven 
aan Van Helvert (TK) blijkt dat het ministerie van mening 
is dat wij ‘geduld moeten hebben’. Dit probleem speelt al 
sinds april 2013 zonder dat er voor ons ook maar enige 
merkbare vorderingen zijn gemaakt. 

3. Het ministerie van M en I maakt gebruik van het 
Flight Analysis and Monitoring System (FAMOS). (1) In eerste 
instantie werden alleen de aanvliegende toestellen op 
Bierset meegenomen waardoor de overlast meteen 
gehalveerd werd in de analyses. Later is toegezegd, na 
herhaaldelijk vragen, zowel aanvliegend als stijgend 
vliegverkeer mee te nemen. Dat is welgeteld één keer 
gebeurd met een verdubbeling van de overlast als gevolg. 
Later hebben wij nooit meer gegevens ontvangen/gezien 
waarin zowel dalend áls stijgend verkeer waren 
opgenomen. (2) Het gemonitorde deel van Zuid-Limburg 
betreft een heel klein stukje van zuidelijk Zuid-Limburg. 
Ook na herhaaldelijk vragen weigerde het ministerie om 
dit gebied uit te breiden naar heel zuidelijk Zuid-Limburg. 
Burgers in o.a. Mheer en Noorbeek klagen herhaaldelijk 
maar zonder resultaat. (3) Afgesproken is dat de Belgen 
niet onder de 4000 Feet over Eijsden zouden vliegen. Het 
ministerie constateerde meermaals een ‘verbetering’ daar 
waar wij in de praktijk (en controleerbaar via internet 
(flightradar24.com)) constateren dat er zowel in de nacht 
als overdag het ene laagterecord na het andere wordt 
gebroken. Onze mening is dan ook dat de FAMOS-
gegevens van het ministerie niet juist zijn of verkeerd 
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worden geanalyseerd, iets anders kunnen wij niet 
concluderen. (4) Het ministerie weigerde, ondanks 
herhaaldelijke verzoeker de vliegbewegingen op 
Maastricht-Aachen airport mee te nemen. Inmiddels zijn 
er door ons diverse vliegbewegingen op zeer lage hoogte 
richting MAA waargenomen. Als MAA meer vliegverkeer 
gaat genereren zal de overlast boven Eijsden-Noord, 
Gronsveld, en Maastricht-Oost gigantisch toenemen. 
Waarom vliegverkeer van en naar MAA uitgesloten wordt 
van monitoring is ons een raadsel of het moet zijn omdat 
MAA de aanvrager is van de luchtruimwijziging? (5) De 
luchtruimwijziging werd gemotiveerd met één bijna 
ongeluk tussen een burger-vliegtuig en militaire 
straaljager.  Ondertussen neemt het aantal ‘motivaties’ 
door ‘bijna ongelukken’ jaarlijks toe. Het ministerie neemt 
geen militair vliegverkeer mee in haar analyses maar wij 
nemen wel wekelijks militair vliegverkeer waar in de 
ruimte die voor MAA of Bierset gereserveerd is wegens 
‘veiligheidsredenen’. 

4. Het Ministerie van I en M maakt en maakte, 
vrijblijvende afspraken met Belgocom. Omdat de 
afspraken niet afdwingbaar zijn constateren wij dat de 
Belgen hier volledig vrijblijvend mee omgaan. Zelfs bij een 
leeg luchtruim wordt er over Eijsden gevlogen, al dan niet 
op zeer lage hoogte. Het  ministerie lijkt op geen enkele 
manier vat te krijgen op de Waalse en dus uitsluitend 
Franstalige luchtverkeersleiding. Als ervaringsdeskundige 
grensbewoners verwonderd dat ons niets. In Nederland 
kennen we geen taalstrijd zoals die in België helaas wel 
aan de orde is. Wij zijn van mening dat vrijwillige 
afspraken maken nooit of te nimmer een oplossing zullen 
bieden daar we afhankelijk zijn van willekeur van 
Belgocontrol. Het herstellen van ‘het foutje’ van het 
ministerie door, dwars door zuidelijk Zuid-Limburg een 
streep te trekken, kent volgens ons dan ook maar één 
oplossing: terugdraaien van het weggeven van Nederlands 
luchtruim aan België. 

5. Het tijdspad om de verandering ‘aanvaardbaar te 
maken’ duurt te lang.  In April 2013 werd er door het 
ministerie een ‘inschattingsfout gemaakt’. Sindsdien 
probeert het ministerie de fout te herstellen door af en toe 
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te overleggen met Belgocontrol met bovengenoemde 
‘vrijwillige afspraken’ als gevolg. Het bijstellen en 
monitoren van de afspraken gebeurt met intervallen van 
ongeveer een half jaar. Wij constateren tijdrekken in 
plaats van verbeteringen. Wij constateren het verzamelen 
van ‘motivaties’ in plaats van het zoeken naar echte 
oplossingen. Wij constateren het ‘dienen van meerdere 
heren’ in plaats van het herstellen van de door het 
ministerie toegeven ‘foutje’. Wij constateren alleen maar 
tijdrekken waarbij Belgocontrol als lachende derde 
ervandoor gaat met extra luchtgebied boven de buren hun 
grondgebied.  Noord België is het ministerie dankbaar 
want daar zijn de klachten sinds april 2013 afgenomen. 
Wij geloven niet meer in ‘geduld’ en ‘nog meer tijd nodig’. 
Er is een vergissing gemaakt en die moet door middel van 
daadkracht gerepareerd worden en niet op basis van 
‘vrijwilligheid’. 

6. Het ministerie is verzocht om de klacht ingediend bij 
het ‘klachten informaties centrum luchtverkeer’ 
(KICL) koppelbaar te maken aan FAMOS. Tot op 
heden is deze koppeling er niet evenals er geen 
rapportage is van het laatste kwartaal zoals wel beloofd is 
door het ministerie, althans, dit is niet bekend bij ons. Het 
aantal klachten blijft maar groeien en de overlast zou 
minder worden? Wij geloven er niet meer in en nog 
minder geloven wij dat het ministerie bezig is met de 
‘belangen van de burger’, waarbij we denken aan rust, 
nachtrust , uitlaatsgassen en fijnstof-uitstoot door laag 
overvliegende vrachtvliegtuigen van de buren.  

7. De gemaakte afspraken door het ministerie worden 
niet of zelden nagekomen. Er is ons toegezegd dat de 
gemeente per kwartaal een overzicht zou krijgen van het 
ministerie. Wij hebben deze gegevens alleen op de 
informatieavonden waar het ministerie aanwezig was 
ontvangen. Daarna hebben wij nooit meer 
monitorgegevens of andere informatie ontvangen waaruit 
wij zouden kunnen opmaken dat er vooruitgang zou zijn 
geboekt. Het gebrek aan informatievoorziening heeft ons 
wantrouwen doen groeien. De informatie die wij wel via de 
pers en kamervragen zagen voedde dit wantrouwen nog 
meer. De pasgegeven antwoorden aan van Helvert (TK) 
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lijken nauwelijks af te wijken van de antwoorden die wij 
ontvingen tijdens de laatste informatiebijeenkomsten in 
Eijsden de afgelopen jaren. Vreemd als je inmiddels 
álweer een jaar verder bent! 

8. Het ministerie is niet transparant over de gemaakte 
afspraken, bijeenkomsten met Belgocontrol, 
belangenverstrengeling en afspraken die gemaakt 
zijn. Dit wekt de schijn van ‘achterkamertjespolitiek’. Wij 
verwachten van een overheidsorgaan ,tot op zekere 
hoogte, transparantie, te meer omdat datzelfde ministerie 
door een zelf gemaakte inschattingsfout de veroorzaker is 
van het probleem. Hoe moeten wij ‘geduldig blijven’ als de 
veroorzaker geen openheid van zaken geeft, zelf aangeeft 
‘meerdere belangen te dienen’ en dan ook nog eens jaren 
doet over het oplossen van het probleem? 

9. Het ministerie mist de aansluiting met de 
werkelijkheid en de actualiteit. Met alleen 
monitorgegevens en af en toe een gesprekje met de 
Belgen geeft het ministerie duidelijk aan niet 
geïnteresseerd te zijn in de ervaringen van de getroffen 
burgers. Wij wonen in zuidelijk Zuid-Limburg en ervaren 
de werkelijke overlast. Wij liggen wakker en ademen de 
rotzooi in die de vliegtuigen over onze hoofden uitstrooien. 
Door met ons, het Milieu front Eijsden, contact te houden 
hadden wij in ieder geval ‘de lijnen kort kunnen houden’. 
Het ministerie heeft er echter doelbewust op enig moment 
voor gekozen niet meer ‘rechtstreeks in contact te treden 
met actiegroepen’. Dat is jammer want wij zijn de 
slechtsten niet. Inmiddels heeft ook de gemeente Eijsden-
Margraten bij u ministerie een klacht ingediend. De 
gemeente heeft wel gekozen voor een open communicatie 
met ons. Wij verwijten het ministerie dan ook alle 
bovenstaande zaken ten zeerste en verzoeken dringend 
om te komen met een snelle en afdwingbare oplossing die 
voor ons niet anders kan zijn dan de controle boven ons 
Nederlands grondgebied onvoorwaardelijk terug te geven 
aan de Nederlands luchtverkeersleiding. Uw ministerie kan 
daarvoor zorgen en daarmee verdwijnen alle klachten als 
een vrachtvliegtuig voor de zon! 

 
Dank voor uw aandacht.  


