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De Commissie Vierhout (CV) is aangewezen door de CRO-vergadering van 30/10/2020 met 

voorzitter dhr. Vierhout, secretaris dhr. Rockx en leden mevr. de Kok, de heren Bouma, 

Hilhorst, Belderok, Voorwerk en Naudts. 

De CV heeft virtueel vergaderd op 4/02/20221, 1/4/2021 en op 18/05/2021. Dit is een 

tussentijds samenvattend verslag dat is besproken tijdens de CRO-vergadering op 

18/06/2021 en dat is aangepast op basis van de discussies in deze CRO vergadering over de 

bevindingen en aanbevelingen voor het afhandelen van aan vliegverkeer gerelateerde 

klachten. 

Dit verslag doet een voorstel voor een structurele verbetering van de klachtenafhandeling 

van hinder veroorzaakt door vliegverkeer boven het gehele grondgebied van de Provincie 

Zeeland. 

Dit verslag maakt ook een eerste schets voor de procedure voor de klachtenafhandeling en 

stelt voor de regelmatig terugkerende klachten van hinder boven het gebied Oranjeplaat als 

gevolg van vliegbewegingen van en naar Vliegveld Midden-Zeeland (EHMZ) zo snel als 

mogelijk en als pilot via deze nieuwe procedure te gaan behandelen. 
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1 Klachtenafhandeling Hinder Vliegverkeer Provincie Zeeland 

1.1  Probleemstelling  

Melding van klachten over hinder veroorzaakt door vliegverkeer in Zeeland (geluid, 

veiligheidsrisico’s) is deels onbekend, deels niet voldoende toegankelijk en is niet 

transparant georganiseerd. Dit is een breed gedeelde observatie en dit leidt tot een “van 

het kastje naar de muur” gevoel bij veel klagers en tot veel onopgeloste of onbehandelde 

klachten. Dit probleem zal alleen maar groter worden omdat het vliegverkeer boven 

Zeeland en kustwateren toe zal nemen. Vliegveld Midden Zeeland wordt vaak met deze 

klachten belast maar kan hier formeel weinig tot niets uitrichten. Zeker niet als de klachten 

van buiten de directe omgeving van het vliegveld komen. 

1.2  Vereiste voor effectieve Klachtenafhandeling  

Om klachten serieus te kunnen behandelen, piloten te kunnen aanspreken of regelgeving te 

kunnen aanpassen is er een centrale klachtenafhandeling nodig voor Zeeland met de 

volgende kenmerken; 

1) Iedere klacht is reëel en de klager staat centraal, is geen expert en voelt zich 

gehoord. 

2) Eén “Loket” (het front-office) of wel één punt waar de klacht ingediend wordt over 

hinder van vliegverkeer in de provincie Zeeland. (Vliegveld Midden Zeeland is niet dit 

loket). 

3) Laagdrempelig, herkenbaar, bereikbaar 24/7 en eenvoudig bereikbaar met een goed 

gecommuniceerd en bekend telefoonnummer en e-mailadres. 

4) Een back-office met toegang tot relevante expertise en een duidelijk mandaat voor 

klachtenafhandeling. 

5) Transparante terugkoppeling naar klager en met trendanalyses naar autoriteiten 

(incl. CRO). 

6) De procedure heeft een realistisch plan voor budget, personeel en handhaving. 

1.3  Obstakels voor een effectieve klachtenafhandeling.  

De bestaande procedure voor afhandeling voor milieuklachten in de Provincie Zeeland 

(uitvoerder RUD) kent de intentie van bovenstaande vereisten maar heeft één groot hiaat. 

De provincie heeft slechts bevoegdheid over hinder die wordt veroorzaakt op het vliegveld 

terrein zelf en geen bevoegdheid voor het be- en afhandelen van klachten over vliegverkeer 

dat zich in het luchtruim bevindt. Deze bevoegdheid ligt bij de nationale Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) en is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW) en bij de Luchtvaart Politie een onderdeel van de Nationale Politie. 

De afbakening van de bevoegdheden en taken tussen Provincie en ILT / Luchtvaartpolitie is 

niet duidelijk. 
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Dit is een nationaal probleem en er is nationaal overleg gaande. De doelstelling van dit 

overleg en de tijdlijn voor een geïmplementeerde oplossing zijn onduidelijk. 

Ondanks deze obstakels zien we mogelijkheden voor een betere afhandeling van klachten 

over hinder in Zeeland. Deze worden hieronder beschreven. 

1.4  Structuur voor Procedure Klachtenafhandeling Vliegverkeer  

In paragraaf 1.2 zijn zes vereisten gedefinieerd waaraan een provincie wijd 

klachtenafhandlingssysteem moet voldoen. Op basis van historische data is bekend dat een 

groot deel van de huidige vliegverkeerklachten betrekking hebben op geluidshinder en een 

verhoogt gevoel van onveiligheid van bewoners en recreanten in het gebied Oranjeplaat. 

Hiervoor is reeds een informele en voor omwonende en Vliegveld Midden-Zeeland goed 

werkende klachtenlijn opgezet inclusief regelmatig overleg. Dit houdt de consequenties van 

de dubbelzinnigheid in geldende voorschriften (zie bijlage 1) voor beide partijen werkbaar 

en aanvaardbaar. 

Deze bestaande en werkende communicatiemethode voor klachten uit het gebied 

Oranjeplaat kan worden aangepast aan de minimum eisen zoals verwoord onder paragraaf 

1.5. Hierbij is het belangrijk dat klachten registratie en bevestiging van terugkoppeling naar 

klager plaats vindt in de door RUD op te zetten datastructuur en dat de directe 

communicatie lijn voor gebied Oranjeplaat en Vliegveld Midden-Zeeland gehandhaafd blijft. 

Men kan hier bijvoorbeeld denken aan de keuzemenu’s gebruikt bij vele instanties; “bevindt 

U zich in Gebied Oranjeplaat? Toets 2” . 

1.5  Aanbevelingen voor Klachtenafhandeling Hinder Vliegverkeer Zeeland;  

Definieer en implementeer zo spoedig mogelijk een aanpassing van de Milieuklachten 

procedure Zeeland zodat de intentie van rapportage, behandeling en terugkoppeling van 

alle (ook hinder door vliegtuigen) milieuklachten in heel Zeeland gehaald wordt. 

Hiervoor zijn de volgende actiepunten essentieel; 

1. RUD laten vaststellen en inrichten als één loket (front office en back-office) voor 

klachten over luchtverkeer. 

2. Brede communicatie over dit loket, de procedure en de beperkingen ervan (cq. Geen 

bevoegdheid van de provincie in het luchtruim, maar alleen op het vliegveld zelf). 

3. Optimalisering van de communicatie naar de klager. 

4. Implementeer aangepaste Milieuklachten procedure Zeeland met een pilot op basis 

van regelmatig terugkerende klachten uit gebied Oranjeplaat met een eerste 

evaluatie 12 maanden na start van de pilot. 

5. Meer aandacht geven (o.a. van de CRO) aan de klachtenrapportages. 

6. De beperkte regionale handhavingsmogelijkheden bespreken in de kerngroep 

luchtvaart Zeeland en deze actief landelijk onder de aandacht brengen. 
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1.6  Toelichting   

1. RUD laten vaststellen en inrichten als één loket voor klachten over luchtverkeer 

De RUD is nu al door de Provincie aangewezen als het formele adres voor klachten 

over vliegverkeer in Zeeland. Onderzocht moet worden wat de gevolgen zijn als de 

RUD de rol gaat vervullen zoals onder 1.2. verwoord. Het gaat dan vooral om de 

aspecten personeel, communicatie, handhaving en financiën voor klacht 

afhandeling). Op basis van dit onderzoek kan GS een besluit nemen over de 

aangescherpte rol van de RUD. 

2. Brede communicatie over nieuwe procedure en de beperkingen ervan 

Ook op dit moment weten (te) weinig mensen dat de RUD het loket is voor klachten 

en wordt EHMZ benaderd met allerlei grieven, ook van ver buiten de directe 

omgeving van het vliegveld. Ook is onvoldoende helder dat er vanuit Zeeland op dit 

moment niet of nauwelijks gevolg gegeven kan worden aan klachten omdat noch de 

provincie, noch de RUD, noch Vliegveld Midden Zeeland hierin bevoegd is. Dit vergt 

brede, planmatige en permanente communicatie aan de hand van een 

communicatieplan. 

3. Optimalisering van de communicatie naar de klager 

Aanleiding voor de instelling van de CV vormde de gebrekkige communicatie naar de 

klagers over de oplossing van hun klacht, de (on) mogelijkheden om hun klacht op te 

lossen en vooral het verwijsgedrag. 

Belangrijk deel van de nieuwe procedure via de front-office functie van de RUD is dat 

de klager met zijn/haar klacht daar terecht kan en een serieus en eerlijk antwoord 

krijgt. Daarnaast moet de procedure ertoe leiden dat de provincie Zeeland de 

beschikking krijgt over heldere en eenduidige informatie over dit onderdeel van het 

milieubeleid. 

4. Blijvend aandacht geven (o.a. van de CRO) aan de klachtenrapportages 

Momenteel ligt er eens per jaar een overzicht van klachten in de CRO. Voor zover 

bekend is dit de enige plek waar dit besproken wordt. Het is wenselijk om deze 

bespreking te intensiveren en breder te trekken dan de CRO. Hoe en wat kan 

uitgewerkt worden door de CRO als vervolg op deze nota van de cie. Vierhout. 

5. De beperkte regionale handhavingsmogelijkheden bespreken in de kerngroep 

luchtvaart Zeeland en deze actief landelijk onder de aandacht brengen als onderdeel 

van het Inter Provinciaal overleg (IPO). Inclusief het raakvlak tussen provinciale en 

landelijke bevoegdheden (Ministerie IenW en ILT) 

Sinds eind 2019 fungeert er in Zeeland een kerngroep luchtvaart, met als voorzitter 

de Gedeputeerde voor verkeer. Het is gewenst om in deze kerngroep de beperkte 

regionale handhavingsmogelijkheden en de belangen van de klager te bespreken, 

deze landelijk onder de aandacht te brengen en naar oplossingen te zoeken. 
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2 Bijlage 1 Problematiek Gebied Oranjeplaat 

2.1   Probleemstelling  

Vliegverkeer boven het gebied Oranjeplaat (Haven, Villapark Oranjeplaat, Waterpark Veerse 

Meer, Veerse Wende en een gedeelte van het Veerse Meer) vindt plaats binnen de 

beperkings- en geluidszone van het Luchthavenbesluit Vliegveld Midden Zeeland (LHB)en 

de aanvliegroutes als aangegeven door de Luchtverkeersleiding Nederland (LvNL). 

De aanwijzingen in het LHB en LvNL zijn dubbelzinnig en bieden geen houvast voor 

afwijkingen bij de opvolging van deze voorschriften. Ook leiden ze niet tot een transparante 

rapportage over de werkelijk ondergane geluidsbelasting en werkelijke blootstelling aan 

veiligheidsrisico’s voor vaste bewoners en recreanten in het gebied Oranjeplaat. Deze 

onduidelijkheid leidt tot onvoldoende reactie op klachten uit het gebied Oranjeplaat. 

2.2   Werkelijke en berekende geluidsbelasting   

In het LHB is de aanvliegroute een kromme baan precies midden over de verbindingslijn 

tussen het Fletcher hotel en Restaurant Oranjeplaat en is opgenomen in het huidige LHB 

2014 als basis voor de berekening en vastlegging van veiligheid- en geluidszones. Deze route 

is ook de aanbevolen route van het LvNL. 

Hetzelfde LHB 2014 bepaalt dat op regelmatige intervallen de werkelijke geluidsbelasting 

moet worden bepaald aan de hand van de werkelijk gevlogen vliegroutes. Deze 

geluidsbelasting moet bepaald worden voor 4 in het LHB aangegeven handhavingspunten. 

De LvNL geeft een drietal bewoonde gebieden die vermeden dienen te worden ter 

voorkoming van hinder (geluid, vlieghoogte) door vliegverkeer in deze gebieden. 

Rapportage over de werkelijke geluidsbelasting vindt plaats op basis van; - de werkelijk 

gemaakte vluchten, - het geluidsprofiel van het gebruikte vliegtuig en - de 

weersomstandigheden van het moment, maar niet op basis van de werkelijk gevolgde route 

(X, Y coördinaten en hoogte). Hierdoor is slechts bij benadering vast te stellen of de extra 

geluidsbelasting van de in het LvNL toegestane veiligheidsroute over de bebouwing van de 

Oranjeplaat leidt tot een geluidsbelasting die hoger is dan de limiet opgenomen in LHB en 

die volgens de rapportage en handhavingsparagraaf in he LHB wel regelmatig bepaald en 

gerapporteerd zou moeten worden. 

2.3   Communicatie met Vliegveld en Gebied Oranjeplaat  

De inconsistentie in de voorschriften en de afwezigheid van een rapportage over de 

werkelijke geluidsbelasting boven het gebied Oranjeplaat hebben geleid tot regelmatig 

telefonisch contact tussen Vliegveld Midden-Zeeland en bewoners in het gebied Oranjeplaat 

om deze overlast situatie door het gebruik van de LvNL-veiligheidsroute over de bebouwing 

van het gebied Oranjeplaat zoveel mogelijk te beperken en te verminderen . 
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Deze constructieve en een regelmatige dialoog, tussen bewoners, verkeersleiding en piloten 

om de bestaande inconsistentie in de instructies van LvNL en die van het luchtvaart besluit 

binnen voor alle partijen aanvaardbare grenzen te kunnen managen werkt voor alle partijen 

naar wens. 

De snelle en regelmatige terugkoppeling naar verkeersleiding EHMZ is belangrijk want 

specifieke aanvliegroute en vlieghoogte zijn geen deel van de standaard vluchtregistratie. 

Ook de mogelijkheid om landende en vertrekkende piloten aan te spreken moet op dezelfde 

dag (zelfde uur) en plaats benut worden anders is corrigerend optreden bijna onmogelijk. 
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