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Secretariaat 

Provincie Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC Den Bosch 

 
 
Datum overleg: 9 december 2020 
Tijdstip: 16:00-18:00 uur 
Locatie: digitaal overleg Microsoft Teams 
 
Besprekingsverslag CROSE – Breda International Airport 
 

Aanwezig 

naam functie namens 
mevrouw Joyce Willems-Kardol voorzitter onafhankelijk 
de heer Jan Doggen lid vertegenwoordiger omwonenden Roosendaal 
de heer Koen van Polanen lid vertegenwoordiger omwonenden Etten-Leur 
de heer Peter Timmerman          lid vertegenwoordiger omwonenden Rucphen  
de heer Kees van Aert lid wethouder gemeente Etten-Leur 
de heer René Lazeroms lid wethouder gemeente Rucphen 
de heer Jan Voeten lid exploitant Breda International Airport (BIA) 
de heer Herman Hendriks lid vertegenwoordiger gebruikersvereniging BIA 
mevrouw Ans Harthoorn secretaris onafhankelijk 
de heer Jan-Willem Reiling gast Provincie Noord-Brabant 
 
Afwezig 

mevrouw Mattie Dams lid vertegenwoordiger omwonenden Halderberge 
de heer Hans Wierikx               lid               wethouder gemeente Halderberge 
mevrouw Femke Dingemans lid BMF 

 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter heeft iedereen welkom. De voorzitter licht toe dat ze het belangrijk vond om dit jaar nog 
bij elkaar te komen, daarom vindt het overleg digitaal plaats. De regels voor digitaal overleg worden 
toegelicht. Bericht van verhindering ontvangen van bovengenoemde personen. Secretaris Ron Broeren 
is afwezig door familieomstandigheden en wordt vervangen door Ans Harthoorn. De voorzitter vraagt 
of iedereen kan instemmen met de agenda; dit is zo.  

 
2.  Mededelingen/ingekomen stukken  

De voorzitter stelt zich voor, omdat ze voor de leden van de vergadering een nieuw gezicht is. Verder 
stelt de voorzitter vast dat de leden elkaar al allemaal kennen. De voorzitter is sinds dit jaar door 
Provinciale Staten als voorzitter benoemd. Als achtergrond is zij luchtmachtofficier geweest en inmiddels 
werkzaam bij de politie, daarbij vooral bezig met innovatieve en complexe projecten. Afgelopen acht 
jaar als lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant mogen acteren en voorzitter geweest van een 
tweetal Statencommissies. De voorzitter heeft er veel zin in om samen met de leden dit overleg verder 
vorm te geven.  
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Volgende punt is het verzoek van BMF om agenda-lid te zijn. BMF is deze en de vorige vergadering 
afwezig, en heeft aangegeven dat komend jaar deze vergaderingen ook geen prioriteit krijgen, omdat 
geluid geen speerpunt is en ze door capaciteitsknelpunten keuzes moeten maken. Vooralsnog is het 
voorstel om BMF als agenda-lid toe te laten, want in de verordening CROSE staat dat de BMF een rol 
heeft in dit overleg. Wellicht kunnen we in de loop van het jaar kijken of deze rol ook ingevuld kan 
worden door een andere rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisatie. De voorzitter stelt voor om 
samen met de secretaris voor het volgend overleg een verzoek voor te bereiden. De leden kunnen zich 
hierin vinden. 

  
Ø Actie: BMF toevoegen als agenda-lid en kijken wat een mogelijke vervanging kan zijn 

(voorzitter & secretaris) 
 

3. Concept-verslag en actielijst (5 min) 
De voorzitter loopt het conceptverslag per pagina door, per abuis is dit het voorlaatste verslag. Door 
de leden zijn geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld. Op de actielijst staan een 
aantal punten. Actie 17.01 blijft geparkeerd. De andere acties zijn afgehandeld. 

 
4. Aanpassen entrypoint zuidkant 
Dhr. Lazeroms licht toe dat in de tussentijd dhr. Voeten en de beleidsmedewerker verkeer en vervoer 
van de gemeente Rucphen en hijzelf rond de tafel hebben gezeten om te kijken hoe ze de 
voorkeursroute op de kaart kunnen krijgen. Dhr. Voeten zou uitzoeken of hiervoor een 
vergunningsprocedure moet worden gevolgd. Bedoeling is dat de piloot verplicht is om aan de toren te 
melden op het moment dat hij de markering passeert. De gemeente is bereid om in overleg met dhr. 
Voeten een markering te plaatsen ten behoeve van de voorkeursaanvliegroute, en is volgend in deze.  
 
Dhr. Voeten pakt op vanaf de notulen van de vorige vergadering. Toen was het wachten op de 
bevestiging van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat deze geen problemen had om de pijl 
ca 15 graden te draaien. De ILT heeft inmiddels laten weten dat ze hieraan meewerken. Binnen het 
veiligheidsoverleg van de luchthaven is besproken om een verplicht meldingspunt in te richten om te 
voorkomen dat de bebouwde kom van Rucphen wordt overvlogen. Dit geeft ook een stuk meer 
veiligheid in het lokale veiligheidsgebied, omdat dit een voorwaarschuwing is voor vliegers die in het 
lokale verkeersgebied zitten dat een toestel voornemens is om in te voegen in het verkeer. Toelichting: 
in de procedures wordt altijd een melding gemaakt als je binnenvliegt van buiten ‘approaching entry 
point’, maar dat is een rekbaar begrip. Deze melding kun je namelijk zowel veraf (bij Breda) als 
dichtbij het entry point doen.  
 
Zoals bekend wordt in Rucphen een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Deze ligt recht ten zuiden van de 
nieuwe woonwijk die eerder is ontwikkeld. De pijl op de kaart suggereert dat je over die wijk en over 
de nieuwe wijk moet vliegen om bij het entry point te komen. Suggestie is nu om de pijl een beetje te 
draaien zodat je vanaf de zijkant van de bebouwde kom moet aanvliegen. En als we tussen de 
bebouwde kom en de camping een verplicht meldingspunt maken, dan heb je ongeveer 40 seconden 
voordat je invoegt een melding. Dan is voor het lokale verkeer een stuk overzichtelijker waar iemand 
zit. Bijkomend voordeel is dat mensen meer aandacht besteden aan een verplicht meldingspunt. Dit 
maakt ook dat je secuurder aanvliegt, ook als onbekenden binnenkomen. Een verplicht meldingspunt 
zal zeker bevorderen dat je de route ook volgt en zo ook de bebouwde kom vermijdt. Resultaat zou 
moeten zijn dat we dat op de kaart kunnen aanpassen en dat we de bebouwde kom van Rucphen 
kunnen arceren met het verzoek om deze niet te overvliegen. Dat zou een stukje helpen bij het 
verminderen van overlast die wordt ervaren. Daar is een procedure 5.11 voor nodig; dit is een manual 
van 44 pagina’s. We hebben nu dus een concept-schets. We zullen nog even om tafel gaan om dat te 
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verfijnen en definitief te maken. Daarna zullen we de procedure 5.11 opstarten en terug rapporteren 
aan CROSE. 

 
De voorzitter dankt voor de toelichting. De voorzitter constateert dat dhr. Voeten aangeeft terug te 
komen naar CROSE en vraagt naar een indicatie qua timing.   
 
Dhr. Voeten licht toe dat binnen de procedure een voorziening is dat je consultatie doet met de 
omgeving. Hij denkt dat we de intentie ook moeten delen met de omwonenden als zodanig. Voorstel is 
om eerst te kijken hoe het lokaal valt en dan terugschakelen met CROSE. Dus dhr. Voeten gaat een 
concept-5.11 opstellen, dan samen met dhr. Lazeroms naar omgeving, en als daar een positieve 
intentie op is komen we terug naar CROSE. 

 
Dhr. Timmerman heeft een vraag voor dhr. Voeten. Hij hoort zonet dat de approach aan de kant van 
Rucphen plaats moet vinden. Is het zo dat alle toestellen die de luchthaven benaderen de approach 
via Rucphen doen, of zijn er ook nog andere procedures?   
 
Dhr. Voeten licht toe dat dit formeel de benadering van het vliegveld is. Dit is een standaard. Het kan 
weleens zo zijn dat er direct wordt aangevlogen, dat geeft veel meer overlast. Soms zijn er oefeningen 
om een noodlanding te maken, dan wordt niet aangevlogen via Rucphen. Dat gebeurt alleen als 
rekening gehouden wordt met al het andere lokale verkeer.  
 
Ø Actie: aanpassen entry point agenderen voor een volgend overleg (dhr Voeten, dhr Lazeroms) 

 
5. Contouren aanpassing luchthavenbesluit  

Dhr. Reiling vraagt of hij dit agendapunt iets ruimer in mag vullen. Het gaat nu over het 
luchthavenbesluit en de geluidscontour. Hij wil ook graag iets vragen over de verordening die de basis 
vormt voor deze commissie. Dhr. Reiling licht toe dat de provincie Noord-Brabant al enige tijd bezig is 
met het voorbereiden van een nieuw luchthavenbesluit voor Seppe. De aanleiding is de evaluatie die 
eerder door NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaarcentrum) is uitgevoerd. Uit de evaluatie van NLR 
kwam de conclusie dat de externe veiligheidscontouren niet meer aansloten bij de vigerende 
rekenvoorschriften. We hebben toen gezegd dat we ook breder wilden gaan kijken naar de 
geluidscontouren om deze beter te laten aansluiten bij het verkeersbeeld. Daar zijn we vol goede moed 
mee begonnen, maar de praktijk bleek wat weerbarstiger dan we verwacht hadden. Dat komt 
voornamelijk door de helikopterbewegingen.  
 
We hebben het NLR een opdracht gegeven om een aantal dingen opnieuw te berekenen. Het NLR kan 
nu –en dat is nieuw- gebruik maken van radartracks. Dat betekent dat ze de verkeersbewegingen die 
de laatste jaren bij Seppe zijn geweest kunnen uitlezen en daar maken ze een soort gemiddelde van. 
Dat gebruiken ze als de basis voor de berekening van de nieuwe geluidscontour. Eerder gebeurde dat 
altijd op basis van een modelmatige aanname. Dat betekent dat we gewoon bedachten hoe de 
helikopters en de vliegtuigen bewogen en op basis daarvan een geluidscontour maakten. Nu hebben 
we op basis van de gegevens die we uit de radartracks kunnen halen de contouren laten berekenen. 
Dat sluit aan bij de ambitie om het beter te laten aansluiten bij het verkeersbeeld. Het enige probleem 
waar we toen tegenaan liepen is dat de manier waarop met name de landingen van helikopters zijn 
ingetekend heel anders zijn dan in de praktijk. In mijn eigen woorden gingen ze ervan uit dat de 
helikopters heel lang hoog bleven en opeens verticaal naar beneden gingen, terwijl in de praktijk blijkt 
dat eerder sprake is van een soort glijvluchtbeweging. Toen hebben we gezegd als we dit concluderen, 
dan moeten we ook dit stukje aanpassen in het luchthavenbesluit. Alleen dat betekent dat een nieuwe 
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berekening gemaakt moest worden wat dit betekent voor het geluid van de helikopters. Dat heeft NLR 
gedaan en heeft langer geduurd.  
 
Nu waren we zover dat we dachten dat het rapport opgeleverd is en dat we het luchthavenbesluit in 
procedure kunnen brengen. Alleen de nieuwe vliegbewegingen van de helikopters moet ook worden 
opgenomen in de zogenaamde appendices bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Het 
nieuwe model moet daar worden opgenomen, en dat hebben we nodig voor de handhaving. Het was 
het voornemen dat het dit jaar nog door I&W zou worden opgenomen. Vorige week kregen we het 
bericht dat het dit jaar niet meer bij I&W ging lukken. Dit zorgt opnieuw voor enige vertraging, 
waardoor het een stuk langer duurt dan we hadden gehoopt. Weet dat we ermee bezig zijn en dat de 
berekeningen zover klaar zijn. Zodra we groen licht hebben van I&W zullen we het luchthavenbesluit in 
procedure gaan brengen. Dat betekent dat we kiezen voor een procedure waarbij er ook een 
zienswijzetermijn komt, waarin iedereen een zienswijze kan indienen op het nieuwe luchthavenbesluit. 
Vragen tot dusver? 

 
Dhr. Timmerman geeft aan dat hij begrijpt dat procedures gevolgd moeten worden en daar tijd 
overheen gaat. Kan dhr. Reiling aangeven wanneer we inzage krijgen in de onderliggende stukken die 
bij het luchthavenbesluit horen? Daarnaast moet een indicatieve toets plaatsvinden volgens hem, daar 
zien we niets van terug.  

 
Dhr. Reiling: als eerste had hij gehoopt vandaag contact te hebben met I&W, deze afspraak is verzet 
naar morgen. Het is zijn streven om het luchthavenbesluit in procedure brengen zelfs als het nog niet 
opgenomen is in de appendices, dan zou je er een besluit onder voorbehoud van maken. Wanneer het 
niet opgenomen is in de appendices kunnen we er niet op handhaven, dat is een hele lastige. Hij moet 
nog met I&W en de juristen checken of dat juridisch houdbaar is. Mocht dat zo zijn dan verwachten wij 
dat in januari/februari 2021 een ontwerpbesluit van GS liggen dat ter inzage gaat. Mocht dit niet zo 
zijn, dan laat ik nieuwe planning weten via de secretaris aan de CROSE en probeer ik daar een nieuwe 
planning bij te maken. Het probleem is dus dat we enigszins afhankelijk zijn geworden van I&W.   

 
Dhr. Timmerman geeft aan dat het helder is. Voor hem is van belang dat we de stukken kunnen inzien 
en dat afspraken uit het verleden daarin recht doen. En belangrijk om daar een termijn aan te hangen, 
zodat we weten waaraan we toe zijn, omdat het al best lang loopt. Als toelichting op de tweede vraag: 
volgens de Natuurbeschermingswet zou een indicatieve toets moeten plaatsvinden. 
 
Dhr. Reiling geeft aan dat een onderzoekje uitgezet is bij NLR, en daaruit is gebleken dat bij Seppe 
geen milieuvergunning nodig is, dat stuk is af gekaart. Ter verduidelijking: in de breedte van de 
stikstofdiscussie is in de breedte gekeken bij de provincie of bij bedrijven aanvullende milieuvergunning 
nodig was. Daarbij zijn ook de twee regionale luchthavens meegenomen. Daaruit is de conclusie 
gekomen dat het voor Seppe niet nodig is, en voor Luchthaven Budel – Kempen Airport misschien wel.  
 
De voorzitter vraagt of de uitslag van de indicatieve toets gedeeld kan worden met CROSE? 
 
Dhr. Reiling geeft aan dat dit niet kan. Hij heeft dit destijds gevraagd, het is met een hele lijst gegaan, 
en de bedrijven een aanvulling nodig hebben worden aangeschreven en de overige niet. Hij had het 
ook graag anders gezien, maar dat is niet formeel gecommuniceerd.  

 
De voorzitter concludeert dat dit betekent dat hij terugkomt in CROSE voor een inhoudelijke toelichting 
en dat CROSE een advies kan uitbrengen in januari dan wel februari. Als dat niet mocht lukken laat 
dhr. Reiling de aangepaste planning weten.  
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Dhr. Reiling licht toe dat we een verordening ‘Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven 
Seppe Noord-Brabant´ hebben die de basis is voor deze commissie. Deze is door Provinciale Staten in 
2011 vastgesteld. We kwamen erachter dat er een aantal verwijzingen niet meer kloppen. Op de 
eerste plaats ziet er een vergoedingsregeling achter voor sommige leden die verwijst naar een niet meer 
bestaand achterliggend artikel., kleine technische aanpassing. Daarnaast zijn er een aantal termijnen 
gesteld voor de leden van de commissie. Dat zou onder meer betekenen dat de exploitant van de 
luchthaven na twee termijnen van vier jaar het CRO zou moeten verlaten. Dat is niet wenselijk, omdat je 
natuurlijk de exploitant altijd aan tafel wil hebben. Dat is voor ons aanleiding om er iets meer in de 
breedte doorheen te kijken, of er misschien nog andere dingen in de verordening staan die we willen 
wijzigen. Hij wil een concept dat we maken gewoon voorleggen aan de CROSE. Een aantal dingen wil 
hij alvast checken. Hij wil de naam aanpassen zodat de naam Breda International Airport in terugkomt. 
Dat sluit wat meer aan bij de praktijk. Daarnaast is de vraag of de leden de verplichting tot een jaarlijks 
werkplan en jaarverslag in de verordening willen houden, of dat we zeggen dat dit niet aansluit bij de 
praktijk. 
 
De voorzitter vult aan dat dit het in de communicatie naar geïnteresseerden ook makkelijker maakt. 
Daarnaast is de genoemde termijn ook opgenomen voor de wethouders, terwijl de rol van de 
wethouders in dit gremium bij hun functie hoort en dus niet specifiek aan de vier jaar die genoemd 
worden. Dit zijn suggesties aan de voorkant. De volgende CROSE-vergadering komt de concept-
verordening op de agenda en dan kunnen jullie hier, ongeacht wat jullie nu adviseren, tijdig over 
nadenken en kijken hoe je het anders wil. Overigens besluit Provinciale Staten hoe de verordening 
eruitziet en de CROSE mag hiervoor een voorstel doen. Toen ze deze functie accepteerde heeft ze 
bekeken wat is er aan jaarplannen en dergelijke, en ze kon ze online niet goed vinden. Dus wellicht 
communicatie kunnen we nog verbeteren in dit overleg. Vraag is willen we wel een werkplan opmaken 
en jaarlijks een jaarverslag. De vraag is kunnen jullie ermee instemmen als we het werkplan en 
jaarverslag eruit halen. 
 
Dhr. Lazeroms heeft er geen problemen mee als we dat eruit halen. Hij zit hier nu een drietal jaren in en 
heeft nooit aan de hand van een werkplan of jaarverslag gewerkt. Onnodige ballast graag uit het 
vliegtuig gooien. 
 
Dhr. Timmerman snapt de opmerking van dhr. Lazeroms en dat het soms als ballast ervaren wordt. Aan 
de andere kant moeten we toch transparant zijn en moeten we aan de omgeving laten zien wat we 
besluiten en hoe we besluiten. In die zin zou hij toch graag een kleine bijdrage van wat we in die twee 
sessies per jaar doen zien, dat kan in een half A4. Hij zag ergens een website voorbijkomen; als we 
dan toch communiceren, dan kan dat ook via de website.  
 
Dhr. Reiling geeft aan dat hij het hiermee helemaal eens is. Dat we iets opnemen van het publiceren op 
de website en dat kan ook het zijn van vergaderverslagen. Nu is het best wel gericht aan Provinciale 
Staten terwijl het wel een onafhankelijke commissie is en zou je het meer inrichten dat je wat meer 
informatie richting de omgeving wil ontsluiten. Dan zou je het in die geest op gaan schrijven. Je zou het 
formele werkplan en jaarverslag vervangen door die website en daar de besluiten op plaatsen.  
 
Dhr. Timmerman lijkt dat voor de hand liggend. Dat hoeven geen langdradige documenten te zijn, 
maar gewoon hetgeen dat we besluiten, met een paar woordjes verduidelijken richting de omgeving. 
 
De voorzitter geeft voor de beeldvorming aan dat wel het voornemen is om dit jaar een jaarverslag te 
maken, omdat het in de verordening staat. Dat kan 1 a 2 pagina’s zijn. Als wij de volgende 
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vergadering besluiten om iets anders voor te stellen, dan moeten we dat wel nog aan PS voorleggen en 
die moeten daar mee instemmen.  
 
Dhr. Reiling heeft nog een aantal kleinere dingen. Dat gaat over dat niet bepaald is hoeveel leden 
aanwezig moeten zijn of welke vervanging mogelijk is. Een interessant punt is wel nog dat er nu een 
agendacommissie is benoemd. Vraag is of het bij Seppe wel goed is om de voorbereidingscommissie of 
agendacommissie te houden. Dat check ik graag bij jullie leden.  
 
De voorzitter vraagt of in het verleden een agendacommissie is geweest, en wie daarin zit.  
 
Dhr. Timmerman geeft aan dat hij in de agendacommissie zat samen met dhr. Jacobs (voorganger dhr. 
Voeten) en als wethouder dhr. Wierikx. Dat is destijds zo tot stand gekomen, in de periode dat veel 
documentatie over en weer gingen en we wat zaken mochten stroomlijnen. Of dat nu nog noodzakelijk 
is weet hij niet. Dat hangt een beetje af hoe we de commissie handen en voeten gaan geven.  
 
De voorzitter geeft excuses dat de agendacommissie aan de voorkant niet heeft plaatsgevonden. We 
zullen zorgen dat deze bij de volgende CROSE-vergadering wel ingepland wordt. Verder stelt ze voor 
dat we in de volgende vergadering bij de verordening zullen kijken hoe we daarmee willen omgaan. 
De voorzitter dankt dhr. Reiling voor de toelichting op de verordening en het luchthavenbesluit.  
 
Ø Actie: Agendacommissie – Peter Timmerman, Hans Wierikx, Jan Voeten - inschakelen bij 

voorbereiding agenda volgende vergadering (voorzitter & secretaris). 
Ø Actie: het luchthavenbesluit komt de volgende vergadering in januari / februari terug in CROSE 

voor een inhoudelijke toelichting. Als dat niet mocht lukken laat dhr. Reiling de aangepaste 
planning weten (dhr. Reiling). 

Ø Actie: de Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Budel Noord-Brabant´ 
CROSE komt de volgende vergadering terug voor inhoudelijke bespreking (secretaris i.s.m. 
voorzitter en dhr. Reiling). 

 
6. Geluidsrapportage  

Dhr. Voeten licht toe dat de cijfers er niet om liegen. Als hij terugkijkt naar de rapportage van een 
jaar geleden dan zaten we vorig jaar op ongeveer 41.500 bewegingen en dat is nu 35.000 
bewegingen geworden, dat is geen verrassing. Vanaf maart is Corona over ons heen gekomen, 
waardoor het verkeer duidelijk is afgenomen. Hetzelfde zie je bij de helikopters, van 766 
bewegingen naar 705. Dat zie je ook weer terug in de vullingsgraden en handhavingspunten, die 
scoren ook allemaal beduidend lager. Het aantal circuitvluchten, dat zijn vluchten alleen in het 
lokale verkeersgebied, is afgenomen van 24.000 naar 20.000. Het aantal klasse-8-vluchten, dat is 
de laagste geluidsklasse, was 20.000 vorig jaar. Dat betekent dat de helft van de bewegingen 
worden gemaakt in de laagste geluidsklasse., dat is nu 16.000 geweest. De verhoudingen 
kloppen ongeveer, het is op alle vlakken gekrompen. Dat resulteert uiteindelijk in een veel lagere 
geluidsproductie. Ook bij inspectievluchten zien we een daling. Wel zien we een toename van 
ambulancevluchten te melden, maar dat is niet heel veel in absolute zin.  
 
De voorzitter dankt voor de rapportage. Het ziet er heel uitgebreid uit. Ze moet eerlijk zeggen dat 
de kennis op het gebied van geluidsbelasting nog te wensen overlaat, en dat ze op deze tabellen 
en berekeningen niet de expert is. Boven de tabel staat dat ‘in de tabel is uitsluitend verkeer 
opgenomen dat onderdeel uitmaakt van de berekening’. Kun je uitleggen wat dit betekent? 
Betekent dit dat er ook vluchten zijn geweest die niet worden meegenomen, of hoe moet ze dit 
interpreteren? Het gaat om tabel 2, 3, 4. 
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Dhr. Voeten geeft aan dat alle verkeer wordt geregistreerd, alle bewegingen. Dat wordt ingevoerd 
in de programmatuur. Het is een standaardprogramma dat op meerdere vliegvelden wordt 
gebruikt. Misschien is er op een ander vliegveld een afwijkende situatie. Maar hier geldt, wat hier 
staat is wat er is.  
 
De voorzitter geeft aan dat het antwoord helder is. Tweede vraag is dat bij tabel 6 staat ‘niet te 
verwerken’. Betekent dit dat daar iets is geweest dat buiten de berekeningen wordt gehouden? 
Voor een leek op dit gebied is dit niet heel helder. Ik hoopte dat dhr. Voeten ons kon meenemen in 
hoe we deze tabellen kunnen interpreteren.  
 
Dhr. Voeten geeft aan dat het na drie jaar ook nog niet helemaal helder is wat in deze tabellen 
staat. Daar kan hij zo geen antwoord op geven, en daarvoor moet hij bij zijn voorganger te rade 
gaan, die kan hier waarschijnlijk wel een antwoord op geven. Hij verwijst wel naar tabel 8. Als je 
in tabel 8 zie je de verkeersaantallen voor een bepaalde correctiefactor. Het kan zijn dat dit te 
maken heeft met verkeer wat in tabel 12a staat, want dat is verkeer waar we op dat moment geen 
geluidscertificaat voor hadden. Dan worden ze in de programmatuur meegenomen onder de 
gemiddelde geluidsbelasting. De meeste worden dan hoger meegenomen. Het kan zijn dat dit die 
correctie is. Maar dit mag op de actielijst en dan probeert hij er volgende keer op terug te komen.  
 
De voorzitter geeft aan dat ze een leeswijzer miste.  
 
Dhr. Timmerman heeft een aantal vragen over de geluidsrapportage. Als eerste zou hij graag iets 
willen weten over de gyrocopters, gezien dat die in tabel 6 zijn meegenomen. Mijn vraag is hoe is 
dat geclassificeerd in de Lden-tool, volgens mij was daar toentertijd nog geen geluidsklasse 
bekend. Hoe vindt dan de berekening plaats als er geen classificatie voor is? 
 
Dhr. Voeten geeft aan dat dit punt een jaar of vier geleden heeft gespeeld. Dat was net voor zijn 
tijd en toen was de discussie waar gyrocopters nu bij horen. Gyrocopters horen bij vliegtuigen, en 
gyrocopters hebben ook een geluidsklasse als zodanig zijn ze in de berekening opgenomen. Dat 
is wat hij ervan weet.  
 
Dhr. Timmerman geeft aan dat ze dan ook in de appendices moeten terugkomen. Hij kan ze daar 
niet meer vinden.  
 
Dhr. Voeten stelt voor deze vraag even te parkeren voor de actielijst.  
 
Dhr. Timmerman heeft nog twee vragen. Onafhankelijk van of de gyrocopters in de appendices 
staan, vindt hij dat we hier ook naar moeten kijken vanuit de externe veiligheid. Want die 
toestellen die gaan nu ook lesvliegen en dat is een andere veiligheidsfactor. Hij vindt dat we 
kritisch moeten kijken hoe we daar mee omgaan en hoe dat zich verhoudt tot de externe 
veiligheid. Het NLR zal daar iets van moeten vinden denkt hij, want zij zullen de data moeten 
ophoesten hoe die zaken geclassificeerd zijn.  
Dan nog een vraag over het militair medegebruik. Wij zien en horen dat er ook militaire 
vliegtuigen geweest zijn in het afgelopen gebruiksjaar. Dat vinden we op zich wel vreemd, want 
dat zouden niet-geoormerkte vluchten zijn terwijl het eigenlijk geoormerkte vluchten toegestaan 
zijn. Ik vind dat wel vreemd, we moeten ze toch terugvinden in de geluidsrapportage.  
 
Dhr. Voeten geeft aan dat we militaire bewegingen hebben gemaximeerd op 30 bewegingen per 
jaar. Dat zijn 15 landingen per jaar, als het al 15 landingen zouden zijn. Wat hij het afgelopen 
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jaar ziet, af en toe komt er een Apache of een Cougar aan, maken soms niet eens een landing, is 
op een hand te tellen, is heel erg weinig.  
 
Dhr. Timmerman geeft aan dat militair medegebruik is geoorloofd. Op het moment dat de Minister 
van Defensie toestemming vraagt om deze luchthaven te gebruiken, dan hebben we daar 30 
vluchten voor beschikbaar. Als de minister dat vraagt, dan moeten we dat faciliteren, dat is 
afgesproken in het luchthavenbesluit. Zijn vraag is, als die vluchten plaatsvinden, is er dan ook een 
verzoek van de minister geweest? 
 
Dhr Voeten kan daar geen antwoord op geven. Voor zover bekend is voor 30 vluchten toegestaan 
en that’s it. Dat is een heel beperkt aantal. Ik kan er niet op vertrouwen dat de minister voor iedere 
vlucht een brief gaat sturen. Dat verwacht hij niet. Als er iets is, dan bellen ze wel van de basis of 
het ok is.  
 
Dhr. Timmerman vindt het antwoord niet voldoende. Hij wil duidelijk hebben wat geoormerkte en 
niet-geoormerkte vluchten zijn, en hoe we daar mee om moeten gaan. Als we 11 keer van de 
basis een vraag krijgen of ze even kunnen aanvliegen, dan ziet hij een bepaalde wildgroei 
ontstaan. Hij denkt dat we dat niet moeten willen.  
 
Dhr. Reiling geeft aan dat de provincie daar in het kader van het luchthavenbesluit ook mee bezig 
is. Volgens hem is het zo dat per jaar 900 helikoptervluchten zijn toegestaan in de zwaarste 
categorie, en daarbovenop 30 incidentele militaire vluchten zijn toegestaan die buiten het 
vergunde aantal van 900 vallen. Op het moment dat je de 900 niet overschrijdt, dan is er geen 
aanleiding om die militaire vluchten aan te tonen, omdat die militaire vluchten in de zwaarste 
geluidscategorie helikopters vallen.  
 
De voorzitter geeft aan dat ze dhr. Timmerman bedenkelijk ziet kijken. Ze vraagt hem om een 
eventuele vraag heel concreet te stellen, zodat deze ook beantwoord kan worden. Ze hoorde ook 
nog een vraag over de veiligheid bij gyrocopters.  
 
Dhr Timmerman zegt dat hij het voorgaande betwijfelt. Over de gyrocopters heeft hij een vraag 
aan de provincie. Als de gyrocopter niet in de appendices staat, en er wordt wel mee gevlogen. 
Hoe verhoudt zich dat tot de externe veiligheid, hoe wordt dat rekensommetje gemaakt? 
 
Dhr Reiling geeft aan dat hij de aanname dat de gyrocopters niet in de appendices zitten niet zo 
durft te zeggen. Hij geeft aan dat hij dit nagaat bij NLR, is een actiepunt. Los van de vraag van nu 
is dat iets dat ook in het nieuwe luchthavenbesluit goed geregeld moet zijn. Hij snapt de vraag 
wel. 
 
Dhr. Lazeroms geeft aan dat hij het met de voorzitter eens is dat als we zo’n stuk krijgen, dat we 
daar dan een klein beetje toelichting bij krijgen. De rapportage is heel technisch gemaakt, en hij is 
ook niet onderlegd om alle gegevens die erin staan  op te nemen en te kunnen duiden. Misschien 
dat we in het vervolg een verbeterslag kunnen maken met elkaar. De tabellen zullen  zo moeten, 
maar  de begeleidende brief vindt hij belangrijker. Verder zag hij nogal wat afkortingen 
(OG/FGB). Aandacht daarvoor voor de volgende keer. Hij heeft verder nog een vraag ten 
aanzien van de gyrocopter, ofwel de vliegende auto. Hij krijgt de laatste tijd wel wat vragen van 
de inwoners. Zo’n vliegende auto die vanuit Seppe een testvlucht maakt, of lesvlucht en boven een 
of meerdere van onze dorpen cirkelt, die dingen vliegen lager dan normale vliegtuigjes heeft hij 
het gevoel. We zijn al een hele stap dat normale vliegtuigjes stiller worden. Nu krijgen we de slag 
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met de vliegende auto en dan krijg je weer extra geluid. Hij heeft ze zelf nog niet waargenomen 
omdat hij in het buitengebied woont, maar krijgt er wel vanuit omwoners over te horen. Misschien 
dat daar een korte toelichting op kan komen.  
 
Dhr. Hermans geeft aan dat de gyrocopter een voorbereiding is voor de vliegende auto. De 
gyrocopter is een vliegtuig in de nationale vliegtuigklasse (MLA’s). Het is een vliegtuigje dat 
gewoon voldoet aan de normale wet- en regelgeving en alle veiligheidsnormen. De gyrocopter 
vliegt op de dezelfde hoogte als normale vliegtuigen. Het kan anders ervaren worden omdat het 
een ronddraaiende vleugel is. Het wordt ook weleens vergeleken met een helikopter. Het ding 
maakt 67,9 dB volgens het geluidscertificaat, dat is een normale geluidscategorie. Tot op heden 
wordt er gewoon mee getraind en worden er lesinstructeurs mee opgeleid om de vliegende 
autokopers straks op te leiden. Dat is het opleidingsniveau voor de lessen die nu plaatsvinden. 
Verder zal de gyrocopter ingezet worden voor de early buyers van de vliegende auto. Als de 
vliegende auto is gecertificeerd dan gaan we er pas mee vliegen. Dat zal op zijn vroegst in 2022 
zijn. Wat het geluid daarvan wordt dat weet hij momenteel niet. Daarnaast kijken we, omdat we 
best een druk vliegveld hebben hier, om een deel te verplaatsen naar vliegveld Midden-Zeeland 
om ook de geluidsbelasting voor de omwonenden aan te passen. Veiligheidstechnisch ziet hij 
vooralsnog geen enkel probleem. Dat kan weleens anders ervaren worden omdat mensen het niet 
gewend zijn, maar dat is het enige. Als er vragen over zijn dan hoort hij het graag.  
 
Dhr. Timmerman geeft aan dat dit voor nu voldoende antwoord is. Het is een ervaring natuurlijk, 
en dat is ook bij gemeentelijke zaken, als je daar iets verandert dan krijg je ook meteen reactie. Hij 
wacht het even af en mocht hij er toch meer vragen of opmerkingen over krijgen, dan komt hij er 
gewoon op terug.  
 
De voorzitter oppert dat we bij CROSE kunnen kijken hoe we in de communicatie de omwonenden 
mee kunnen nemen om eventuele zorgen weg te nemen, of deze nu terecht zijn of niet. Over de 
leeswijzer: mag ze bij dhr. Voeten het aanbod doen of we de geluidsrapportage met afkortingen 
zo kunnen maken dat de voorzitter zelf hem ook begrijpt? 
 
Dhr. Voeten geeft aan de stukken die er nu zijn ontwikkeld worden door een stuk programmatuur, 
daar kunnen we niet zo gek veel in veranderen denkt hij. Hij gaat dit telefonisch na. Het meest 
gemakkelijke lijkt hem om daarbovenop een vertaling van de cijfers te maken die relevant zijn. Er 
wordt op dit moment alweer naar nieuwe geluidsberekeningsmethodieken gekeken, daar wordt al 
aan gewerkt. Dan komt weer een nieuw verhaal. Hij gaat kijken of hij een soort leeswijzer kan 
vinden dat het huidige document toegankelijker maakt.  
 
De voorzitter geeft aan dat dit heel fijn is en helpt daar graag bij.  

 
Dhr. Doggen fietste een week eerder langs het vliegveld en zag een raar vliegtuig. In BN de Stem 
stond de volgende dag dat de commando’s op Seppe aan het oefenen waren. Vraag aan dhr. 
Voeten is of hij daar nog wat uitleg over kan geven. Hij had een zeer interessant zicht op para’s 
die aan het afspringen waren.  
 
Dhr. Voeten geeft aan dat ze op facebook een uitgebreid verhaal hebben gezet over hoe en wat.  
Kort samengevat worden deze trainingen normaal in Amerika uitgevoerd, waarschijnlijk ook omdat 
het beter weer is in bepaalde gebieden. Door COVID kon dit geen doorgang vinden. Volgens 
hem was het alternatief Spanje, maar dat is natuurlijk hetzelfde verhaal. Toen is Defensie gaan 
kijken hoe houden we de oefentijd van de manschappen op peil. Toen zijn ze bij Seppe 
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uitgekomen om 3 weken lang training te doen. Formeel is dat voortgezette opleiding, in de zomer 
hebben ze in Teuge al de eerste opleiding gedaan plus dat er nog een aantal routinezaken zijn. 
Omdat ze daar vaak met Hercules-vliegtuigen vliegen, zijn er nu vliegtuigen die er een beetje 
uitzien als Hercules, waar je ook zo naar buiten kunt wandelen, uit Oostenrijk. Die doen dat soort 
dingen door heel Europa. Ze zijn nu drie weken hier. Vrijdag is de laatste dag. Ze hebben niet zo 
heel vaak kunnen vliegen, ze hebben 7 dagen kunnen vliegen tot nu toe en de rest was het slecht 
weer, maar dat is te verwachten in deze tijd van het jaar. Hij denkt dat ze deze week niet meer 
kunnen vliegen vanwege het weer en dan is het einde oefening. Donderdag is een 
evaluatieoverleg met KCT en Defensie hoe het gelopen is. Er zijn allerlei omstandigheden 
waardoor ze zeggen dat dit de ideale plek is. Een daarvan is dat landen op een weiland dat geeft 
minder letsel dan landen op de hei. De springbak is vrij dichtbij, dus de logistiek is supergoed. Er 
zit hier een voorziening voor parachutespringen, dat betekent dat er i.v.m. het grote verkeer 
rekening mee gehouden kan worden. Het was een alternatief vanwege het hele COVID-gebeuren. 
 
De voorzitter vraagt aan dhr Doggen of dit voldoende toelichting is op wat er op militair gebied 
gebeurt. Dhr. Doggen knikt instemmend.  
 
Dhr. Timmerman geeft aan dat ook hem dit enigszins verbaasd, dat dit militair medegebruik 
gebeurt.  Ik snap dat de krijgsmacht moet oefenen en dat het nodig is om deze jongens te trainen. 
Maar deze vliegende schoenendoos heeft in juni op Gilze-Rijen gevlogen wat wel een militaire 
luchthaven was. We hebben vier militaire luchthavens in de provincie Noord-Brabant. Dan vraagt 
hij zich af: waarom op een burgerluchthaven? Dat is een vraag aan de provincie, zijn die vragen 
weggelegd bij Gedeputeerde Staten en is Provinciale Staten daarover geïnformeerd, of moeten we 
in de krant lezen dat de gemeente Halderberge bevoegd gezag is. Dat is niet aan de orde, hij 
denkt dat GS en PS bevoegd gezag zijn. 
 
Dhr. Voeten geeft aan dat ze toen die aanvraag kwam overleg gehad hebben met de gemeente, 
met verzoek om contact met andere omliggende gemeentes. Omdat het anders is dan anders, dan 
hebben mensen vragen. De vraag waarom gaan ze niet op vliegbasis Gilze-Rijen of op vliegbasis 
Woensdrecht of een militaire basis zitten. En die reden heeft hij net nog aangegeven. De hele 
logistiek als ze op een basis gaan zitten met aanrijden duurt 1-1.5 uur, en het risico op letsel is 
groter. En luchtkolom daarboven is beschikbaar. Als je vanaf Gilze-Rijen gaat vliegen, dan zit je al 
gauw met verkeer vanaf Eindhoven Airport in de knoop, dat is gewoon niet handig. Wat ze wel 
op vliegbasis Gilze-Rijen doen zijn nachtsprongen, dat kan bij ons niet, omdat het vliegveld die 
faciliteiten niet heeft. Dat is het eigenlijk een beetje in een nutshell waarom het hier is en niet op 
vliegbasis Gilze-Rijen. 
 
Dhr. Reiling geeft aan dat het heel kort gaat over de bevoegdheden die we hebben. Wij 
vergunnen een geluidsruimte aan de luchthaven. Als de luchthaven binnen de geluidsruimte blijft, is 
er voor de luchthaven geen reden om bij ons een aanvraag te doen voor militair medegebruik.  
 
De voorzitter constateert dat ze merkt dat bij dhr. Timmerman vragen leven op het gebied van 
militair medegebruik en vraagt zich af of het handig is hem buiten de vergadering over te 
informeren? De voorzitter vraagt zich af of zijn vragen op deze manier voldoende worden 
beantwoord.  
 
Dhr. Timmerman geeft aan dat hij gewoon wil weten in hoeverre is militair medegebruik toegestaan 
binnen het luchthavenbesluit? We hebben een verordening waar het instaat en daar staat militair 
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medegebruik niet in. Het is een burgerluchthaven. Daar moeten wij heel duidelijk over zijn, wat we 
van elkaar verwachten en ook richting de toekomst.  
 
Dhr. Reiling geeft aan dat hij het er morgen met NLR over gaat hebben. Het is natuurlijk ook een 
punt van aandacht in het nieuwe luchthavenbesluit. Om te voorkomen dat ik dingen ga zeggen, is 
het voorstel om dit te parkeren tot het nieuwe luchthavenbesluit, dan zal hij er extra aandacht aan 
besteden in de toelichting. 
 
Dhr. Voeten geeft aan dat hij het probleem niet helemaal begrijpt. We zijn een openbare 
luchthaven. Net als de A58, daar rijden ook militaire auto’s op, dat is ook militair medegebruik 
zou je kunnen zeggen. We hebben het hier daarnaast ook over civiele vliegtuigen van een bedrijf 
dat diensten verleent aan Defensie, er staat een burgerkenteken op en ze betalen landingsgelden 
en de brandstof die ze gebruiken. Daarmee is het voor ons business as usual. We vullen gewoon 
de functie in die we doen. De hele discussie van militair medegebruik. Het is natuurlijk een hele 
rare tijd, dus dan begin je je af te vragen welk probleem past bij deze oplossing. 
 
De voorzitter geeft aan dat bij dit punt een aantal actiepunten zijn geformuleerd, waarop volgende 
keer terug wordt gekomen. 
 
Ø Uitzoeken wat het betekent dat bij tabel 6 staat ‘niet te verwerken’. Betekent dit dat daar 

iets is geweest dat buiten de berekeningen wordt gehouden? (dhr. Voeten) 
Ø Uitzoeken hoe gyrocopters geclassificeerd zijn in de Lden-tool, en of ze opgenomen zijn in 

de appendices (dhr. Voeten) 
Ø Communicatie naar omwonenden over veiligheid gyrocopters verbeteren. (secretaris i.c.m. 

dhr. Hendriks) 
Ø Uitzoeken of het klopt dat de gyrocopter niet in de appendices staat. Daarnaast, hoe 

verhoudt zich dat tot de externe veiligheid, hoe wordt dat rekensommetje gemaakt (dhr. 
Reiling) 

Ø Bij luchthavenbesluit separate toelichting maken over militair gebruik. (dhr. Reiling) 
Ø Kijken of hij een soort leeswijzer kan vinden of maken die de geluidsrapportage 

toegankelijker maakt met uitleg van de gebruikte afkortingen (dhr. Voeten i.s.m. 
voorzitter/secretaris)). 

 
7. Klachtenoverzicht  

De voorzitter geeft weer het woord aan dhr. Voeten. Over de klachten op Bosschenhoofd, of hij 
daar iets op kan toelichten, aangezien die meermaals voorkomen.  
 
Dhr. Voeten geeft aan dat de registratie van klachten van omwonenden zich niet niet alleen 
beperkt tot Bosschenhoofd, dit zit soms in de buurten van Lage Zwaluwe, of Fijnaart of elders. Dat 
wordt geregistreerd. Zoals je in het overzicht kunt zien, zijn in het vorige gebruiksjaar 11 klachten 
geregistreerd, waarvan 5 hetzelfde euvel betreft en gekoppeld is aan dezelfde klager. De 
reclamevlucht over Breda dat was de reclamevlucht ‘Breda Airport dankt de zorg’ , dus zo zie je 
maar weer. Er zitten vier klachten over een paravliegtuig bij Hoeven in en dit is ook van één 
klager. Dan is er nog een losse klacht over het overvliegen van een paardenweide, maar met die 
mensen hebben we contact en proberen we zoveel mogelijk te schikken en te doen zodat we 
minimaal overlast verzorgen. 
 
De voorzitter heeft wel nog een vraag. Dit is de registratie klachten die binnengekomen zijn bij 
Breda International Airport, maar je hebt natuurlijk ook nog de klachten die ingediend kunnen 
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worden bij het omgevingsloket, en die staan hier nu niet bij. Kunnen we voor de volledigheid die 
de volgende keer ook meenemen, want er zijn twee loketten om klachten voor geluid te melden. 
 
Dhr. Voeten geeft aan dat we in het verleden een overzicht kregen van de klachten die bij de 
provincie binnenkwamen. Dat hebben we al een jaar of twee niet meer gezien.  
 
De voorzitter ziet een oproep aan de secretaris dat de secretaris de volgende keer ook zorgt dat 
de klachtenregistratie van de provincie ook wordt toegevoegd aan de stukken. Wellicht kunnen we 
deze ook als nazending doen, dat die alvast binnen is.  
 
Ø De klachtenregistratie van de provincie wordt de volgende keer ook toegevoegd aan de 

stukken, en wellicht is een nazending al mogelijk (secretaris). 
 

8. Overzicht incidenten  
Dhr. Voeten geeft aan dat het afgelopen gebruikersjaar 9 stuks zijn gelogd. Gelukkig geen 
bijzondere dingen. Wat een terugkerend punt is, is conflicterend verkeer in het lokale 
verkeersgebied. Dan haakt hij terug op de intentie om een verplicht meldingspunt in te voegen, 
zodat er een betere voorwaarschuwing en een betere wederzijde ontdekking van elkaar 
gerealiseerd kan worden. Er is eens een klapband, op de hoek van het museum leverde alleen een 
gebroken regenpijp op en bij het taxiën heeft een propeller met wat oneffenheden wat straatstenen 
geraakt. Voor de rest zijn het zaken die goed op het netvlies staan van het veiligheidsoverleg, 
want het zijn zorgen van alle tijden met de mate van lesverkeer die we hier hebben. Dat er 
weleens momenten zijn dat je elkaar wat later ziet dan je zou willen, en daar wordt ook aan 
gewerkt om de gemeenschap op te voeden.  
 
Dhr. Lazeroms vraagt stel dat iemand regelmatig fouten maakt, of dat het echt niet door de beugel 
kan. Zijn er dan ook nog represaillemaatregelen? 
 
Dhr. Voeten geeft aan dat dit een verkorte samenvatting is van de incidentenregistratie. In feite 
zitten er veel meer kolommen in, inclusief privacygevoelige gegevens die we gewoon niet willen 
delen, en ook wat onze opvolging daarbij is. Dat neemt hij mee naar het veiligheidsoverleg lokaal, 
moet naar de luchtvaartpolitie en de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid), en naar het ABL. Het 
ABL is het analysebureau luchtvaartvoorvallen, dat zijn richtlijnen vanuit Europa, dat alle voorvallen 
gemeld moeten worden. Ook een vogel die tegen een ruit vliegt, dat moeten wij melden. Het is 
een Europese richtlijn dat we alles waar een vlieger van schrikt of wat eventueel kan leiden tot 
ongeval, dat moet je melden. Waarom? Dat staat in de database landelijk, dan proberen ze 
trends te ontdekken en kunnen ze sturen en een pro-actievere houding hebben binnen de 
luchtvaart. Bij incidenten wordt reactief gereageerd, en gaan we commissies instellen. Proberen we 
voor te zijn. Dat is ook de kracht van ons eigen veiligheidsoverleg, dat we met een aantal 
deskundigen aan tafel zitten die direct betrokken zijn en ideeën hebben hoe dat zou moeten. 
Terugkomend op de recidivisten. Als iemand iets doet wat niet klopt, dan volgt altijd even een 
praatje. Als er tussen twee partijen ongenoegen is dan wordt gepoogd wederzijds te debriefen. 
Als het vaker gebeurt, schakelen we met mensen als dhr. Hendriks. Hij verhuurt vliegtuigen aan de 
mensen, en ziet ze aan het eind van de dag liever heel terug dan met een deuk erin. Zo simpel is 
het. Het hele besef om je spullen heel te houden en de jongens die gewoon terug in beeld komen 
worden daarop aangesproken. Ze worden eventueel nog met de instructeur terug in de cockpit 
gestuurd om het allemaal nog eens op een rijtje te krijgen. Als ze echt eigenwijs zijn, dan zeggen 
we misschien moet je maar ergens anders naartoe gaan. 
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9. Ontwikkelingen BIA in 2020 en verder  
Dhr. Voeten geeft aan dat hij normaliter het plan schrijft voor het volgende jaar, maar daar is hij 
om diverse redenen nog niet aan toegekomen. Sinds de laatste keer dat we bij elkaar hebben 
gezeten zijn er infrastructureel nogal wat aanpassingen geweest. We hebben de fase2-
ontwikkeling gehad, 6 hangars en 4 kantoortorens zijn opgeleverd in december. In februari/maart 
hebben we de taxibaan op Zuid opgeleverd. We staan nu op het punt om hangar 1 op noord op 
te leveren. Dit was de op een na oudste hanger, die is gesloopt en is herbouwd.  En onze eigen 
onderhoudsloods zijn we aan het herbouwen in grotere vorm, zodat we wat toekomst-robuuster 
zijn. Zodat we als we de vervanging van de brandweerauto hebben, dat die ook in het gebouw 
past.  
 
We hebben nog wel meer planontwikkeling, maar dat hangt samen met nieuwe luchtvaartnota, die 
net goedgekeurd is en waarin in feite vier speerpunten zitten in den lande. Dat is de algehele 
verdeling van de capaciteit, hoe gaan we alle capaciteit verdelen over Nederland voor de 
toekomst, voor de komende 30 jaar. Daar zit een heel speerpunt in voor veiligheid. Daar zit een 
stukje in de omgeving, dat gaat CROSE ook raken, mogelijkheid om het functioneren te verbeteren. 
En er zit een stukje duurzaamheid in. Dat zijn dingen daar zijn we met de Nederlandse vereniging 
van luchthavens volop mee bezig hoe we dat in gaan vullen en dat betekent waarschijnlijk dat we 
dat met een heel luchthavensysteem gaan doen. Dat is in feite elkaar aanvullen en ondersteunen in 
een aantal zaken. Een voorbeeld is als iemand een droneschool wil beginnen op Schiphol, dat zal 
niet succesvol zijn. Maar een luchthaven als Twente of een andere waar ze veel ruimte hebben, 
die zegt dat kan bij ons wel geaccommodeerd worden. Hij zou niet vooraan in de rij staan, want 
hier hebben we daar niet de ruimte voor. Zo heb je allemaal dingen zodat je een soepeler systeem 
landelijk krijgt. Dat betekent dat er een aantal actiepunten uit voort gaan komen waar hij nu nog 
niet helemaal zicht op heeft. Op duurzaamheid hebben we een ‘letter of intent’ getekend met een 
grote ontwikkelaar van zonne-energie. Daar zijn we nu aan het kijken wat de mogelijkheden zijn 
op het vliegveld om meer energie op te gaan wekken. Hij heeft bij de gemeente wel eens een 
balletje opgegooid of we geen koude-warmte kunnen opslaan, dan kunnen we de hele buurt gaan 
voorzien als we van het gas afgaan. Dan beginnen ze wat zuinig te kijken, dat zijn ze nog niet 
gewend hoe dat ingevuld gaat worden. De komende tijd gaan we daarnaast beginnen aan de 
procedure 5.11 voor het entry point, en er moet nog een 5.11-procedure afgerond worden voor 
de vertrekprocedure van baan 25. We gaan een klein slingertje maken om directe buren te ontzien 
met overvliegen van het huis. Dat was een samenvatting wat de komende maanden ons te wachten 
staat.  
 

10. Nieuwe website CROSE  
De voorzitter geeft aan dat op agenda een link stond naar de testwebsite, en vraagt of iedereen in 
gelegenheid is geweest om daarnaar te kijken. De intentie is eigenlijk dat ze merkte bij het inlezen 
op functie dat het lastig is om informatie te vinden als je meer wil weten over CROSE: wat zijn de 
verslagen, verordening, wanneer is een volgende vergadering etc. De Brabant-website is in een 
bepaald format gegoten, dus deze kent beperkingen in wat we daarop kunnen communiceren. 
Daarom hebben we gekeken wat de mogelijkheden zijn om buiten de provinciale website een 
website in te richten en meer informatie te delen. Ze is benieuwd wat de reactie is om dit op een 
website te doen, en wat missen de leden eventueel nog. Ze vraagt of dhr. Reiling nog een andere 
toelichting kan geven waarom buiten de provinciale website gekeken wordt.  

 
Dhr. Reiling geeft een korte aanvulling. Het aantal documenten op de provinciale website is 
beperkt. Omdat we momenteel onderdeel zijn van de provinciale website moeten we ons houden 
aan de regels die daar gelden en die zijn beperkt om te voorkomen dat de hele provinciale 
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website een archief wordt. Dat was de eerste reden om te kijken naar eigen website. Bovendien is 
CROSE een onafhankelijke commissie. Ook voor de uitstraling is een eigen website goed, in plaats 
van dat je een plekje hebt op de provinciale website. Bovendien hopen we dat het wat makkelijker 
vindbaar wordt voor de omgeving. Dus eigenlijk die drie redenen.  
 
Dhr. Lazeroms heeft de link even bekeken. Hij is blij om te constateren dat we hiermee een 
verbeterslag gaan maken. Dat we ons richting omgeving hiermee op een juiste manier presenteren, 
dat we openheid en transparantie nastreven. Zodat we onze stukken daar goed kunnen 
weergeven en dat mensen die geïnteresseerd zijn dit allemaal kunnen volgen. Hij is er blij mee. 
Dan is het aan betrokken partners om een link te maken naar deze website. Dat is een volgende 
stap. Alleen maar goed.   

 
Dhr. Timmerman geeft aan dat het een goed idee is in het kader van de transparantie en 
communicatie. Volgens hem is de provincie nu ook bezig voor de verordening. Misschien moet het 
nu ook zo zijn dat we moeten kijken hoe we de website in de lucht gaan houden qua betalen. 
 
De voorzitter geeft aan dat dit een goede vraag is. Het antwoord is de provincie. Die heeft hier 
financiële middelen ter beschikking voor. 
 
Dhr. Reiling geeft aan dat ze de financiering een plekje willen geven in de verordening, omdat we 
onszelf dan ook vastleggen op dat we de website in de lucht houden. Maar het is inderdaad de 
bedoeling dat de website vanuit de provincie wordt bekostigd.   
 
De voorzitter is blij te vernemen dat de leden de ontwikkeling ‘website’ een goede zaak vinden. 
Zelf vindt ze het heel fijn dat alle informatie op een plek staat en dat we beter kunnen gaan 
communiceren naar omwonenden. Zelf vond ze het persoonlijk lastig om alle informatie over de 
CROSE te vinden, en wellicht anderen met haar.   
 
Ø Doorontwikkelen en live zetten van de website (secretaris). 

 
11. Rondvraag en sluiting (5 min) 

Agenda volgende vergadering o.a.: 
- Luchthavenbesluit 
- Aanpassing Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Seppe Noord-Brabant´ & 

huishoudelijk reglement 
 

De voorzitter geeft aan dat de datum voor de volgende vergadering in januari/februari worden, 
afhankelijk van het luchthavenbesluit. Ze weet niet of we dan al volgende stappen in de website 
kunnen zetten.  
 
De secretaris vult aan dat het eerder februari/maart wordt, omdat je ook de leden leestijd wil 
geven als het luchthavenbesluit gepubliceerd is.  

 
De voorzitter onderstreept het belang van leestijd. Aan dhr. Reiling de taak om goed zicht te geven 
op de planning, zodat we voldoende tijd hebben om de stukken te lezen en tegelijkertijd 
voldoende tijd hebben om een degelijk advies uit te brengen. En de verordening zal de volgende 
keer op de agenda staan. Er is verder nog voldoende gelegenheid om aanvullende agendapunten 
op te nemen. Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering en geeft 
aan het heel fijn te vinden om de vergadering digitaal te doen. Ze kan niet uitsluiten dat dit begin 
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volgend jaar ook gebeurt, maar volgens haar werkt dit prima en ziet ze dit niet meer als een 
beperking.   


