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Eijsden-Margraten: 21 december 2021

Onderwerp: Antwoorden art. vragen Bierset (VVD)

Geachte heer Willems,

Op 22 november 2021 stelde u art. 36 vragen over Bierset. Bijgaand treft u de 
antwoorden op uw vragen:

Vraag 1: Kunnen de metingen inzake geluidsoverlast openbaar worden 
gemaakt en wat doen we met die metingen?

U stelt dat er 24/7 aan de grens van Eijsden de geluidsoverlast van vooral de 
nachtvluchten Luik-Bierset gemeten wordt. Op dit moment wordt er niet 24/7 gemeten. 
Wellicht bedoelt u de Sensornet metingen van Augustus 2018 tot Oktober 2019. Deze 
metingen zijn openbaar. De metingen zijn en worden gebruikt om de ervaren overlast te 
duiden.

Vraag 2: Is er sindsdien vanuit het Ministerie nog overleg geweest met de 
Belgische collega’s en wat zijn de vorderingen?

Naar ons weten is sinds april 2021 geen overleg meer geweest tussen het Ministerie en 
de Belgische collega’s. De verwachting van de Minister dat geborgd zal worden dat een 
uitbreiding van Luik-Bierset niet zal leiden tot een toename van de geluidshinder boven 
Zuid-Limburg is naar onze mening een utopie. Alle ICAO lidstaten (Nederland en België 
horen daar ook toe) zijn verplicht om het luchtverkeer in elkaars luchtruim toe te laten, 
behalve indien de afhandeling van het eigen luchtverkeer dat niet toestaat of in het geval 
van oorlog.

Vraag 3: Hoe vaak is de expertgroep bijeen geweest en wat zijn de 
vorderingen tot dusver? Zijn er gespreksverslagen/notulen 
openbaar?

Een fysieke bijeenkomst heeft slechts één keer plaats gevonden en dat was in januari 
2020. Deze bijeenkomst op Zaventem had een verkennend karakter. Vervolgens brak de 
coronapandemie uit en was fysiek overleg niet meer mogelijk. Later dat jaar is nog één 
keer een videoconferentie georganiseerd. Die ging over het maken van een planning 
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voor toekomstige videoconferenties. Vervolgens heeft er een inhoudelijke 
videoconferentie plaats gevonden in Januari 2021 en nog één vlak voor de zomer.

Ondanks dat er herhaaldelijk om notulen van de beide videoconferenties is gevraagd  
hebben wij die notulen nooit gekregen. Het moge duidelijk zijn dat wij de hele voortgang 
met deze expertgroep erg onbevredigend vinden. Wij zijn voornemens om het ministerie 
hierover aan te spreken. Hierover zullen wij de Raad tijdig informeren.

De gemeente Eijsden-Margraten bundelt met o.a. de Provincie Limburg en de gemeente 
Maastricht de krachten. Gezamenlijk denken wij een stevigere inbreng te hebben en 
kunnen wij gebruik maken van onze gezamenlijke kennis/expertise.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox


