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1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering om 16.00 uur. Er is een afzegging 
gekomen van mevrouw Dams. Zij heeft een nieuwe baan en kon geen vrij krijgen. Hij heeft zojuist 
gehoord dat de heer Timmerman en de heer Visser vijf minuten verlaat zijn. Dat is nu ongeveer. 
Mevrouw Matthijssen heeft aangegeven later te komen maar heeft niet aangegeven hoeveel zij verlaat 
is. Zij komt in ieder geval wel. Van de heer Dujardin weet hij het niet. De secretaris heeft ook niets van 
hem gehoord. De voorzitter gaat ervan uit dat deze leden nog komen en bij de vergadering aansluiten. 
Men kan een kwartier wachten maar dat is niet zijn stijl. Hij wil gewoon op tijd beginnen. De 
voorzitter meldt dat de heer Dujardin zojuist binnenkomt. De voorzitter zegt dat de vergadering 
zojuist is begonnen. Bij deze meldt hij dat de heren Timmerman en Visser aanwezig zijn. Daarmee is 
de vergadering geopend. Iedereen heeft de conceptagenda gekregen. Kan iedereen zich daarin 
vinden? Tenzij er nog punten gewijzigd moeten worden? 
 
De heer Wierikx reageert ten aanzien van agendapunt 6 Entry-Point. Hij begreep dat er ook een 
presentatie zou kunnen zijn of een verbeelding van de heer Voeten. De vraag is even waar men dat in 
de agenda kan inpassen. 
 
De voorzitter antwoordt dat het zijn voornemen is mevrouw Matthijssen op dit punt het woord te 
geven omdat de gemeente Rucphen daarbij betrokken is en aansluitend daarop de heer Voeten het 
woord te geven. 
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De heer Wierikx antwoordt bevestigend. 
 
De voorzitter vraagt of de andere leden hiermee ook akkoord gaan. Dat is het geval. Dan punt 2 de 
mededelingen. 
 
2. Mededelingen 
Vacature vertegenwoordiger omwonenden Roosendaal 
De voorzitter zegt dat er twee aandachtspunten vermeld staan. De eerste is de vacature 
vertegenwoordiger omwonenden Roosendaal. Hij heeft zojuist een gesprek gehad met de heer Jan 
Doggen. Die is kandidaat voor deze commissiefunctie. Het was een prima gesprek. Men gaat daarover 
positief adviseren. De heer Doggen zal dan de volgende vergadering aanwezig zijn namens de 
omwonenden van Roosendaal. Die procedure loopt dus nog.  
 
Verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Seppe door Vos & Vennoten 
De voorzitter gaat over naar het verzoek wijziging Luchthavenbesluit, een brief van Vos & Vennoten. 
Hij zegt dat de brief gericht is aan het college van Gedeputeerde Staten. Hij denkt dat de commissie de 
brief voor kennisgeving kan aannemen. De provincie moet reageren. Ja? Aldus besloten. Zijn er nog 
andere mededelingen? Die zijn er niet. Dan komt punt 3 aan de orde. 
  
3. Verslag bijeenkomst CROSE van 08 februari 2018 
De voorzitter komt bij het verslag van de vorige vergadering en stelt voor het verslag paginagewijs te 
doorlopen. Hij loopt het verslag per vijf pagina’s door. Zijn er opmerkingen op pagina 1 tot en met 5, 
pagina 6 tot en met 10 en 11? Er zijn geen opmerkingen. Dan wordt geconcludeerd dat het verslag 
daarmee is vastgesteld met dank voor de verslaglegging.  
 
4. Actiepuntenlijst 
De voorzitter: Dan is de actiepuntenlijst aan de orde. Als het goed is heeft iedereen de actiepuntenlijst 
voor zich.  
1) Plan van aanpak Vervolg Onderzoek naar de juistheid van de geluidsituatie. Dit betreft 

agendapunt 7. 
2) Melding incidentenbeoordeling niet meer op de actielijst maar als refererend agendapunt. Dat is 

een repeterend punt dat als vast agendapunt is ingepland.  
3) Huishoudelijk Reglement bezien op mogelijkheid insprekers later van antwoord te voorzien. Dit 

punt staat als agendapunt 5 op de agenda. 
4) Voorstel her-bespreking besluit onderzoek Entry-point. Ook dit punt staat op de agenda. Daar 

staan de namen van mevrouw Matthijssen en de heer Voeten bij vermeld. Die wil de voorzitter 
bij dit punt het woord geven om een toelichting te geven over de status. 

5) Volgende vergadering op Airport Seppe. Men zit hier in een mooie omgeving. Heel bijzonder.  
 
De voorzitter zegt dat daarmee de actiepuntenlijst behandeld is. Dan komt agendapunt 5 aan de orde. 
 
5. Gewijzigd (artikel 6, lid 3) Huishoudelijk Reglement vaststellen 
De voorzitter zegt dat over dit agendapunt Gewijzigd Huishoudelijk Reglement in de vorige 
vergadering is gesproken. De commissie heeft toen besloten te kiezen uit twee opties: het in het 
Reglement opnemen of het iedere keer apart toelichten aan insprekers. Het is opgenomen in het 
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Reglement. Dit is dus een hamerstuk mits iedereen daarmee instemt. Alle aanwezigen zijn het hiermee 
eens. Aldus besloten. Dan agendapunt 6. 
 
6. Voorstel onderzoeksvraag Locatie Entry-Point (Mevr. Matthijssen) 
De voorzitter zegt dat aangezien mevrouw Matthijssen er nog niet is hij voorstelt de punten 6 en 7 om 
te wisselen. Iedereen stemt daarmee in. Dan volgt eerst de behandeling van agendapunt 7.  
 
De voorzitter behandelt agendapunt 6 als laatste. Men heeft enkele stukken ontvangen. Hij heeft ook 
een brief gezien van de gemeente Rucphen waarin men voorstander is van een vooronderzoek om het 
Entry-Point te verleggen of in ieder geval een ander Entry-Point te benoemen. De commissie zou een 
besluit moeten nemen over het voorstel daarvoor een werkgroep te formeren. Hij heeft begrepen dat 
de werkgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiging van de bewoners en de luchthaven. Tenminste 
als hij het goed gelezen heeft.  
 
De heer Voeten heeft begrepen dat het vertegenwoordigers zijn van de gemeenten, de betrokken 
wethouders en de luchthaven. 
 
De voorzitter geeft aan dat men de commissie op dit punt nog een toelichting zou geven.  
 
De heer Voeten zegt dat deze notitie is ingebracht door mevrouw Mathijssen. Als hij de notitie leest, 
kan hij daar volledig achterstaan. Het is goed alle feiten en voor- en nadelen in kaart te brengen van 
datgene wat er op het gehele vlak gebeurt. Misschien dat hij daarover nog nadere duiding kan geven 
bij zijn toelichting over de luchtruimtestructuur rondom het vliegveld. Hij vindt het belangrijk zaken 
voor eens en altijd goed op een rij te krijgen. Wat gaat er gebeuren als dingen veranderen? En als men 
dingen verandert wat zijn daar de voor- en nadelen en de consequenties van? Eerlijk gezegd moet men 
een invoegpunt hebben waar men het circuit inkomt. Waar men dat legt, heeft zijn eigen dynamiek en 
voor- en nadelen. Hij vindt het terecht dat het op een rij wordt gezet en dat daarop een vervolg wordt 
geformuleerd in de vorm van een advies om zaken aan te passen, te veranderen of juist om het te 
laten. Op een goed afgewogen manier kijken naar wat wel en niet mogelijk is. 
 
De voorzitter vraagt of dat betekent dat de commissie CROSE kan instemmen met het 
inventariserend onderzoek waarbij een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten 
en de luchthaven dat vooronderzoek doet?  
 
De heer Voeten neemt vooral deel voor de techniek. Hij kan alleen de bestaande situatie toelichten. 
De gemeenten hebben eigen ideeën en plannen voor de komende twintig tot dertig jaar. Dat wil men 
misschien niet nu al ventileren omdat het daarvoor nog te vroeg is. Maar men moet wel in het 
masterplan van de omgeving na gaan denken wat men kan en moet doen.  
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Wierikx. 
 
De heer Wierikx vindt het goed om over de samenstelling na te denken. Inwoners en bestuurders zijn 
goed. Hij denkt dat in ieder geval de bestuurders van Halderberge en Rucphen aan tafel zitten als men 
kijkt naar de situatie zoals die nu is met een vertegenwoordiging vanuit de inwoners. Hij pleit voor een 
onafhankelijk voorzitterschap van het team. Dus niet een voorzitter afkomstig uit die twee gemeenten. 
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Dit omdat er mogelijk belangen zijn die men beter onafhankelijk kan vaststellen om 
belangenverstrengeling te voorkomen. 
 
De voorzitter vraagt of hij de heer Wierikx hoort zeggen dat er in ieder geval een vertegenwoordiger 
van de twee gemeenten en een van de bewoners zouden moeten deelnemen? Dan wordt de club wel 
erg groot. Of niet? 
 
De heer Wierikx zegt dat er twee gemeenten zijn die op dit moment betrokken zijn bij het Entry-Point. 
Bij de gemeente Rucphen ligt nu het Entry-Point. Daar kan hij helder over zijn. Als men kijkt naar de 
mogelijke varianten of opties, dan zijn er aan de noord- en aan de zuidkant twee gemeenten 
Halderberge en Rucphen die sowieso deel moeten nemen. Hij leest trouwens dat het onderzoeksteam 
zal bestaan uit leden van CROSE, zoals men nu aan tafel zit. Dan praat men over vier personen plus 
de luchthaven dat is vijf. En dan eventueel een voorzitter. 
 
De voorzitter antwoordt dat men het beperkt tot die twee gemeenten.  
 
De heer Wierikx vindt dat dit een voorstel zou kunnen zijn. Dat wil hij op tafel leggen met de vraag of 
dat de juiste weg is.  
 
De voorzitter vindt het prima.  
 
De heer Voeten antwoordt dat alle gevraagde en ongevraagde input welkom is. Daarmee bedoelt hij 
alle belanghebbenden, zodat iedereen toch zoveel mogelijk kan inbrengen. Zodat er een zo breed 
mogelijk palet van scenario’s en mogelijkheden ligt.  
 
De voorzitter vraagt of de commissie daarmee instemt. 
 
De heer Visser reageert. Het is een inventariserend onderzoek. Dat gaat erover of er feiten en andere 
zaken zijn die van invloed zijn op de uitkomst van een vervolgonderzoek. Hij weet niet wat de 
onderzoeksvraag dan is. Misschien kan de onderzoeksvraag nog eens herschreven worden zodat men 
het wel begrijpt? 
 
De heer Wierikx antwoordt dat men die vraag bij de verantwoordelijke wethouder, mevrouw 
Matthijssen, moet neerleggen. 
 
De voorzitter zegt dat dit de handicap is die men nu heeft. Mevrouw Matthijssen heeft dit voorstel 
gedaan en zij is er nu niet bij. Dat maakt het lastig. 
 
De heer Visser stelt voor dat bij de volgende vergadering te doen. 
 
De heer Dujardin wil pragmatisch toch een afspraak hebben gemaakt over het andere onderwerp en 
dat ook daarin meenemen. Het is al besproken. Iedereen kan erover nadenken. Hij stelt voor om het 
dan in ieder geval in mei te bespreken. Hij vindt het verstandig dat mevrouw Mathijssen erbij is of een 
vertegenwoordiger van het bestuur van Rucphen. Dan kan de commissie pas een definitief besluit 
nemen. Hij denkt dat het goed is het op deze manier te doen, anders passeert men de wethouder. Dat 
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lijkt hem niet verstandig. 
 
De voorzitter vindt dat een goed voorstel. 
 
De heer Voeten stelt voor dat men, hangende de volgende vergadering in mei, al begint met de 
inventarisatie. 
 
De heer Dujardin denkt dat alle input die er dan ligt het makkelijker maakt om met de werkgroep, in 
welke samenstelling dan ook, aan de slag te gaan. Hij vindt het goed de inventarisatie die al gemaakt 
kan worden alvast te doen en het voor te leggen.   
 
De heer Voeten heeft het gevoel dat men vrij snel kan komen tot scenario’s en de vaststelling van voor- 
en nadelen. Dan kan men meters maken. De vorige keer dat het Entry-Point is vastgesteld, is dat een 
heel traject geweest. Een traject met de Raad van State, met beroepen en toestanden. Als men op 
korte termijn weet wat wel en niet kan en hoe men daar op een pragmatische manier oplossingen voor 
kan vinden die dat soort langdurige toestanden vermijden, heeft men veel eerder resultaat.  
 
De heer Dujardin denkt dat het de snelheid alleen maar ten goede komen. 
 
De voorzitter vindt dat een goede suggestie. 
 
De heer Timmerman denkt dat de onderzoeksvraag in eerste instantie was of men zou kunnen 
uitzoeken of de huidige plek de juiste plek was? Meer was het toch niet? 
 
De heer Voeten denkt dat dit de lading dekt. Dat is ook zijn perceptie. Wat zijn de scenario’s, wat zijn 
de mogelijkheden, wat zijn voor- en nadelen en is het verstandig om er wel of niet iets aan te doen? Als 
men er iets mee doet, wat kan men dan doen?  
 
De voorzitter voegt toe dat ook bepaalt moeten worden wat de consequenties daarvan zijn. 
 
De heer Timmerman vindt dat men dan al een stap verder is. Hij vindt dat men eerst moet uitzoeken 
of het nog steeds de juiste plek is daar. Pas als dat niet zo is of wel zo is, kan men vervolgstappen 
ondernemen. 
 
De heer Voeten denkt dat men het sneller kan doen. Voordat hij wist dat hij vandaag hier zou zitten, 
was hij bij Charles Jacobs. Die deelde hem de acties van de werkgroep Rucphen Vliegroutevrij mee. 
De heer Voeten heeft het initiatief genomen een e-mail te sturen naar de diverse clubs op het vliegveld. 
Als men 100 meter naar links gaat en de bebouwde vermijdt, dan helpt dat al een beetje. Dat is een 
informele communicatie onderling met de vraag zoveel mogelijk te ontzien. Dat men daarin niet 
iedereen kan meenemen die van buiten komt, is een feit. Hij vindt het goed vliegerschap te proberen 
de bebouwde zoveel mogelijk te vermijden. Als hij terugkijkt naar de verkiezing op 21 maart werd hij 
’s-ochtends gebeld door een verontruste meneer uit Rucphen. Die was erg geschrokken van een geluid 
dat hij hoorde. Dat was een reclamevliegtuig van een niet nader te noemen partij. Die man was er een 
beetje van overstuur. Hij heeft met meneer gesproken en aangegeven dat de luchthaven daar wettelijk 
niets aan kan doen want de vlieger doet zijn ding binnen de wetten. De luchthaven kan hem niet 
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controleren maar men was het wel met meneer eens. Daarmee was de discussie afgelopen. De 
conclusie die hij daaruit trekt is dat als niemand uit de kern van Rucphen daarvan schrikt en hierdoor 
van de kook is, betekent dat in feite dat in de praktijk die bebouwde kom al goed vermeden wordt. 
Men vliegt niet dwars over Rucphen maar vliegt eromheen. En ja, ergens moet men aansluiten op het 
circuit. Over het zoeken naar het beste punt om aan te sluiten, kan men het nog eens hebben. Hij 
denkt dat de commissie in vrij korte slagen op een rijtje krijgt wat verstandig is en wat niet. 
 
De voorzitter vindt het goed als er vooraf al het een en ander uitgezocht kan worden. 
 
De heer Voeten denkt dat het vooral terechtkomt op het boerenverstand en de ambities die de 
gemeenten zelf hebben in de verdere ontwikkeling in de komende tientallen jaren. 
 
De voorzitter antwoordt dat nu voldoende afgetast is hoe het allemaal zou kunnen. Het wordt de 
volgende keer weer op de agenda gezet. De commissie neemt daar dan een definitief besluit over, 
zodat de kleine werkgroep aan de slag kan. Hij hoorde de heer Wierikx opperen dat een 
onafhankelijke iemand de werkgroep zou moeten voorzitten. 
 
De heer Wierikx zegt dat dit een overweging is. Wellicht kan men de volgende vergadering de 
structuur gezamenlijk afhechten.  
 
De voorzitter reageert bevestigend. 
 
De heer Voeten reageert op de opmerking van heer Wierikx. Een onafhankelijke voorzitter helpt 
enorm als men een verschil van mening heeft. Maar als men in de eerste ronde de scenario’s al kan 
bepalen en kan aangeven welk scenario de voorkeur heeft en de commissie daarmee kan leven, dan is 
dat niet nodig. Dan heeft men zo snel mogelijk de beste oplossing paraat.  
 
De voorzitter dankt voor de laatste toelichting. Hij gaat over tot de rondvraag. 
 
7. Vervolg Onafhankelijk onderzoek geluidssituatie luchthaven Seppe (Dhr. H. 

Wierikx) 
Evaluatie luchthavenbesluit door provincie 
De voorzitter wil eerst de heer Wierikx het woord geven. De commissie heeft overigens een brief gehad 
van de heer Timmerman die bij dit punt behandeld kan worden. Hij wil de heer Wierikx als eerste het 
woord geven om de stand van zaken toe te lichten. Daarna staat ook de evaluatie van het 
luchthavenbesluit geagendeerd. Daarvoor is de heer Deon van Schijndel namens de provincie 
aanwezig. Hij geeft hierop zo dadelijk een korte toelichting. De voorzitter vindt dat de heer Van 
Schijndel aan de vergadertafel kan plaatsnemen voor dit punt. Het woord is aan de heer Wierikx. 
 
De heer Wierikx dankt de voorzitter. Bij de vorige vergadering is een verzoek gedaan extra tijd te 
vragen en nader te kijken naar de onderzoeksvraag die de commissie zich heeft opgelegd en 
geformuleerd. Dat ging met name over het type helikopters dat men in beeld zou willen brengen om 
uiteindelijk een berekening te kunnen maken voor de geluidscategorieën op basis van historisch 
gebruik, actueel gebruik en toekomstig gebruik. Toen heeft de commissie ook geconcludeerd dat er 
voor met name de informatie over het historisch gebruik die nodig is om de berekening op een juiste 
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wijze te kunnen maken naar zijn mening als voorzitter, meer tijd nodig is. De heer Voeten heeft 
aangegeven dat hij dacht nog met informatie te kunnen komen. Inmiddels kan hij vertellen dat er 
diverse keren onderling afstemming heeft plaatsgevonden. Eigenlijk is de conclusie tot op heden dat de 
werkgroep de nadere informatie niet heeft op het niveau dat nodig is om te kunnen verwerken en 
antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Er is wel enige informatie beschikbaar, maar niet 
op het niveau dat nodig is. Het is een notitie die de werkgroep aan de commissie heeft doen toekomen. 
Het is allereerst naar de werkgroepleden gestuurd om aan te geven wat hij als voorzitter constateert. 
Daarbij spelen twee zaken.  
 
De voorzitter interrumpeert. Hij vraagt of de notitie waar de heer Wierikx over praat naar iedereen 
verzonden is. Hij heeft het niet paraat. 
 
De heer Wierikx antwoordt dat het in ieder geval naar de werkgroepleden van CROSE is gestuurd. 
Dat is een notitie die via de heer Willemsen is verzonden.  
 
De voorzitter heeft de notitie niet gezien.  
 
De heer Wierikx antwoordt dat het niet naar alle CROSE-leden, maar alleen naar de werkgroepleden 
is gestuurd. Daarop heeft de heer Timmerman inderdaad een reactie gegeven. Die stukken zijn wel bij 
de vergaderstukken gevoegd. Hij denkt het goed is te duiden wat er in die notitie staat, zodat men er 
kennis van kan nemen. Met de inleiding zoals hij die zojuist aangaf, begint de notitie. Er is aangegeven 
dat de heer Voeten gekeken heeft of de benodigde informatie beschikbaar is. Dat is dus niet het geval. 
Voorgesteld wordt CROSE een voorstel te doen om een advies uit te brengen waarbij het vraagstuk 
over de helikopterbeweging expliciet in de evaluatie van het luchthavenbesluit 2018 door de provincie 
meegenomen wordt. De voorzitter van de werkgroep, ondergetekende, kan de overdracht doen aan de 
provincie. Dat is eigenlijk het advies. Dat advies is medegevormd doordat men heeft geconstateerd dat 
er een aantal zaken speelt rondom de luchthaven. Onder andere over de geluidsproductie van de 
helikopterbewegingen en het helikopterverkeer. Inmiddels is er ook een brief gekomen, die de 
voorzitter zojuist bij de inleiding benoemde, vanuit het platform Behoud Natuur en Milieu die min of 
meer hetzelfde verzoekt aan de provincie om het in een bredere dialoog te bekijken. Dit om het 
vraagstuk gezamenlijk te kunnen oplossen. Dat is zijn interpretatie als voorzitter van de werkgroep. 
Men is dan wellicht op twee terreinen bezig min of meer hetzelfde te doen. Is het verstandig dit 
uiteindelijk te bundelen? Dat is het advies dat hij als voorzitter van de werkgroep over wil brengen 
richting CROSE. Om dat advies als zodanig over te brengen richting de provincie. Tot zover. 
 
De voorzitter denkt dat het goed is als hij naar de heer Van Schijndel gaat om aan te geven hoe de 
provincie hierin staat.  
 
De heer Van Schijndel antwoordt dat hij kort iets wil zeggen over de evaluatie. Men gaat in tweede 
helft van dit jaar de evaluatie uitvoeren, zoals dat wettelijk verplicht is. In principe is dat wettelijk 
verplicht op het gebied van externe veiligheid. De provincie wil daarin ook beleidsaspecten 
meenemen. Dus zullen zij het luchthavenbesluit evalueren. Hij moet erbij zeggen dat de provincie 
Noord-Brabant als eerste in Nederland aan de slag gaan met de evaluatie. Zij hebben de NLR 
gevraagd een offerte en een plan van aanpak daarvoor uit te brengen. Hij had het plan van aanpak 
graag vandaag gehad, zoals ook de planning was. Door ziekte bij de adviseur heeft men nog geen plan 
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van aanpak. Dan zou hij het gedetailleerder kunnen toelichten. Men gaat in ieder geval in de tweede 
helft van dit jaar met de evaluatie aan de slag. Het uitgangspunt daarbij is om dat op een transparante 
manier te doen en als men het plan van aanpak heeft het in ieder geval voor te leggen aan CROSE 
voor advies, zodat zaken nog meegenomen kunnen worden. Maar ook bij de luchthaven. Hij moet 
nog wel met de adviseur afspreken wanneer dat kan. Hij komt er in deze commissie op terug. De 
provincie zal het plan van aanpak voorleggen. Alle suggesties zijn natuurlijk welkom. Dit is ook een 
suggestie die men meeneemt. Ook de brief van het platform die zojuist genoemd is, wordt 
meegenomen in de evaluatie. Er wordt bekeken wat men daarmee kan. Alle suggesties zijn welkom, 
maar dat wil niet zeggen dat alles meegenomen kan worden in die evaluatie. Als iets niet meegenomen 
kan worden, zal men uitleggen waarom dat niet kan. Dat volgt de komende maanden. Als er vooraf 
suggesties zijn of als er een advies komt vanuit CROSE om het op te nemen in de evaluatie neemt hij 
dat mee naar de adviseur. Men zal dan een reactie geven of het haalbaar is. Hij kan nu nog niet 
toezeggen wat meegenomen kan worden en wat niet. Het lijkt hem de beste afspraak als er suggesties 
zijn deze te delen met provincie. De provincie toetst met de adviseur wat in de evaluatie opgenomen 
kan worden. Een reactie op de suggesties volgt. Is dat zo voldoende? Zijn er vragen over? 
 
De voorzitter geeft de heer Wierikx het woord. 
 
De heer Wierikx wil een toelichting geven. Hij gaf in zijn inleiding aan dat hij bereid is vanuit de 
werkgroep die binnen CROSE met dit vraagstuk bezig is geweest de overdracht en de informatie voor 
zover nu beschikbaar aan de heer Van Schijndel over te dragen. Die inbreng kan hij zeker doen. 
 
De voorzitter zegt dat het betekent dat het voorstel dat de heer Wierikx doet door de provincie in feite 
wordt overgenomen. 
 
De heer Van Schijndel doet dit onder enig voorbehoud dat het inpasbaar is in de evaluatie. Daarvoor 
moet hij wel met de adviseur overleggen. Zijn gevoel zegt dat het een van de zaken is die in de 
evaluatie thuishoren, maar hij moet dat wel toetsen voordat hij een toezegging doet. Daar komt hij zo 
snel mogelijk op terug. 
 
De voorzitter vindt het een helder verhaal. Nog anderen? De heer Timmerman. 
 
De heer Timmerman vindt het mooi te zien dat er geëvalueerd wordt, maar hij vraagt zich af of de 
evaluatie zoals men die voor ogen heeft gaat leiden tot het resultaat dat men wil. Voor een evaluatie 
zijn gegevens nodig. De luchthaven kan deze niet aanleveren en ook de provincie kan die niet 
aanleveren. Hij heeft twijfels over de mededeling dat er geen informatie is. Hij heeft de naam NLR 
weer gehoord. Ook die heeft deze informatie niet boven tafel gekregen. Dat vindt hij een beetje raar. 
Hij heeft namelijk een rapport van Adecs. Provinciale Staten heeft het niet en CRO heeft het niet. 
Waarom heeft hij het wel? Hij heeft het opgevraagd met de Wet Openbaarheid van Bestuur. In dat 
rapport vraagt Adecs of men moet inzoomen op het wensscenario van de luchthaven. Kortom, men 
mag stellen dat de luchthaven bevooroordeeld wordt. In januari 2015 heeft hij de commissie al 
gewaarschuwd en gezegd dat het luchthavenbesluit niet klopt. Men is een onafhankelijk onderzoek 
gestart met de NLR. Tijdens dit onderzoek komt een tweede rapport boven tafel. Dat is dit rapport. 
Daarin staan de rekengegevens waarop het gewijzigd vastgesteld luchthavenbesluit is vastgesteld. Dit 
rapport is niet ter inzage gelegd bij de stukken van het luchthavenbesluit. Ook dit rapport is zonder 
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openbaar gemaakt te zijn, gebruikt om de milieugebruiksruimte van de luchthaven te bepalen. Hier 
aan tafel zitten volksvertegenwoordigers van burgervertegenwoordigers. Iedereen van hen kent de 
Algemene wet bestuursrecht. Een bestuursorgaan dient zijn besluiten zorgvuldig te nemen en voor te 
bereiden en alle relevante informatie aan te leveren voor het nemen van besluiten. Hij concludeert dat 
dit dus niet gebeurd is. Bovendien ziet hij allerlei zaken die naar zijn mening niet kies zijn gegaan bij 
het vaststellen van het luchthavenbesluit. Zeker als hij de jurisprudentie van het aanwijzingsbesluit 
erop naleest. Hij ziet dat het beloofde trendvolgende beleid niet is geleverd. Maar het is aan de leden 
van de commissie als volksvertegenwoordigers en burgervertegenwoordigers te beslissen of men deze 
informatie gaat evalueren of dat men toch een andere weg moet kiezen en een bestuursrechtelijk pad 
moet inslaan. Zijn advies zou in ieder geval dat laatste zijn.  
 
De voorzitter dankt voor de inbreng. De heer Dujardin wil hierop reageren. 
 
De heer Dujardin wil een vraag stellen, want hier zit een toonzetting van wantrouwen en dergelijke in. 
Er volgt een plan van aanpak van de provincie, zoals hij zojuist heeft begrepen, over hoe die evaluatie 
gaat plaatsvinden. Het lijkt hem heel erg vroeg nu al te gaan dreigen met een bestuurlijk traject, terwijl 
er een plan van aanpak komt op welke basis en met welke feiten men dat onderzoek wil doen. Hij wil 
zeggen: neem deze suggesties mee, weet dat deze stukken er liggen en neem dat mee in het plan van 
aanpak. Dat vindt hij een reëlere en eerlijkere manier dan bij voorbaat te gaan schieten op iets wat 
men nog niet gezien heeft. Hij weet nog niet hoe dat plan van aanpak eruitziet. Hij vindt dat men 
pragmatisch gezien de goede stappen op de juiste manier moet nemen. Als er een evaluatie en plan 
van aanpak is waar een heleboel stukken of uitgangspunten niet inzitten dan kan men als CROSE 
daar iets van vinden, maar dan kan men ook zeggen dat men iets anders gaat doen, mocht de 
provincie er niets mee doen. Hij vindt het nu in ieder geval te vroeg. 
 
De voorzitter vindt dat een heldere opvatting. Anderen die daarop willen reageren? De heer Van 
Polanen. 
 
De heer Van Polanen wil de vraag stellen welke bestuursrechtelijke stappen men dan zou kunnen 
zetten. De heer Timmerman zal er vast over nagedacht hebben.  
 
De heer Timmerman denkt dat er vast wel een expert te vinden is, een professor in het bestuursrecht 
bijvoorbeeld, die geïnteresseerd is het dossier eens door te spitten. Daar zal echt wel iemand voor te 
vinden zijn. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Visser. 
 
De heer Visser geeft aan dat hij begrip heeft dat door de omwonenden geconcludeerd wordt dat men 
nu drie jaar bezig is en het resultaat heel teleurstellend is. Waar dat nu precies in zit, moet een ander 
maar zeggen. Hij vindt het heel constructief dat zij voorstellen een bestuurlijk juridische expert te 
vragen om te helpen om tot een oplossing te komen. Hij vindt het niet praktisch voor te stellen dat 
deze commissie daarbij de regie neemt. Dan krijgt men weer een volgende discussie wat de opdracht 
is, wie dat begeleidt en waar het geld is. Dan is het toch wel verstandig voor te stellen om de gang van 
zaken niet alleen cijfermatig door de NLR te laten toetsen om te kijken hoe het is gegaan met de 
besluiten. Dat heeft de commissie voor een aanzienlijk deel gedaan. Ook de commissie kwam tot de 
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conclusie dat het bestuursrechtelijk eigenlijk niet goed zit. De persoon die bij dit onderzoek betrokken 
was, kon dat niet verder analyseren. Toen had de commissie ook in beeld waar een mogelijk vervolg 
zou kunnen zitten om het op te lossen. Als men er gezamenlijk vertrouwen in kan hebben dat de 
provincie dat in haar evaluatie een plaats geeft, dan moet men dat gaan proberen. Men moet dan wel 
afspreken wanneer dat gebeurt. Hij begrijpt dat de commissie niet tegen de provincie kan zeggen dat 
het voor Sinterklaas klaar moet zijn, maar hij vindt wel dat men niet weer een open eind kan creëren.  
 
De voorzitter vat samen. De heer Visser steunt het voorstel met de nodige mitsen en maren. 
 
De heer Visser hoort geen beter voorstel. Ja. Het voorstel dat gedaan wordt om bestuurlijk juridisch 
goed te kijken en dat niet te doen vanuit het oogpunt dat de provincie haar eigen vlees keurt. Er moet 
dus wel een onafhankelijkheid plaatsvinden. Als eerste: is er iets fout gegaan? Ten tweede: hoe valt dat 
te repareren? Men moet dan niet uitweiden hoe het repareren moet. 
 
De voorzitter zegt dat het betekent dat de commissie een heel duidelijk plan van aanpak moet zien. En 
dat er ook een duidelijk spoorboekje bij zit in tijd wanneer iets opgeleverd wordt, zodat er resultaat 
komt. Dat zijn dan twee harde voorwaarden voor de evaluatie. 
 
De heer Visser antwoordt bevestigend. Dat probeert men aan de provincie mee te geven, zodat men 
kan kijken of men nog kan accommoderen in de invulling ervan. Hij weet geen andere weg.  
 
De voorzitter vraagt of er nog anderen zijn die willen reageren. De heer Wierikx. 
 
De heer Wierikx wil kort reageren. Hij hoort wat er gezegd wordt. Hij had als voorzitter van de 
werkgroep zelf ook gehoopt dat men een bepaalde eindstap en eindfase had kunnen behalen. Alleen 
moet men wel goed kijken naar de context van waaruit men spreekt. Destijds is gezamenlijk een 
onderzoeksopdracht gedefinieerd, namelijk dat de NLR een vervolgonderzoek gaat doen. Hij zegt dat 
de commissie heeft afgehecht dat het laat zien dat het op een heleboel aspecten in lijn is met 
uitzondering van één aspect. Zo vertaalt hij het voor zichzelf. Los van hoe zaken juridisch tot stand 
zijn gekomen. De uitkomst van dat onderzoek was in ieder geval heel helder om in te zoomen op het 
geluid van de helikopters. Daar is vervolgens de opdracht weer op ingezoomd. Daarvan blijkt nu dat 
die uitkomst helaas onbevredigend is. Dat is het plaatje. Dat wil niet zeggen dat men daarna niet iets 
additioneel kan doen. Dat wil hij absoluut onderschrijven. Men doet dat meestal wel op een 
zorgvuldige en slimme manier en legt het daar neer waar het uiteindelijk de meeste kans van slagen 
heeft. Hij denkt dat het daarop neerkomt. Dat men een beeld krijgt hoe het al dan niet zit. In ieder 
geval dat er helderheid komt.  
 
De voorzitter vraagt of er nog anderen willen reageren. De heer Van Polanen. 
 
De heer Van Polanen vraagt of de provincie kan aangeven dat dit op korte termijn in het plan van 
aanpak meegenomen wordt. Als de commissie aan het einde van het jaar weer bij elkaar is en dan 
hoort dat het niet in het plan van aanpak meegenomen kon worden, is men wederom een half jaar 
verder. Dat lijkt hem niet wenselijk. 
 
De voorzitter bevestigt dat dit niet wenselijk is. Vandaar dat hij iedereen de gelegenheid geeft zijn 
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mening te geven en als laatste de provincie het woord wil geven. Kan de provincie ten aanzien van de 
opmerkingen die gemaakt zijn garanties geven dat er in ieder geval een plan van aanpak in de 
commissie goed bekeken kan worden en dat er een duidelijk tijdpad komt? Dat zijn de vragen die er 
nu liggen. 
 
De heer Van Schijndel zegt dat het om een juridische toetsing gaat.  
 
De voorzitter snapt dat men nog niet over het eindresultaat kan praten. Dat lijkt hem ook niet nodig. 
 
De heer Van Schijndel antwoordt dat de uitvoering in het derde en vierde kwartaal 2018 gepland is 
met een kleine uitloop voor de rapportage naar de eerste maand 2019. Afspraak is dat het dit jaar zo 
goed als afgerond is. Hij verwacht het plan van aanpak binnen nu en twee weken. Dan moet er voor 
de zomer duidelijkheid zijn over de aanpak van de evaluatie. Men moet er in die periode voor zorgen 
dat erop gereageerd kan worden. Hij weet niet hoe dat qua doorlooptijd van CROSE gaat. Als de 
provincie het plan aanbiedt, dan moet men reacties kunnen verwachten. Vervolgens moet hij die 
reacties weer bespreken. Dan moet wel duidelijk zijn dat het een evaluatie is die de provincie vanuit 
het bevoegd gezag verplicht is uit te voeren en die men dus ook wil uitvoeren. Men staat open voor alle 
suggesties die gedaan worden, maar dat wil niet zeggen dat alles ook opgenomen kan worden in de 
evaluatie. Hij moet met de adviseur bespreken wat wel en wat niet kan. Hij zal aangeven wat men niet 
meeneemt en waarom dat niet wordt gedaan. Uiteindelijk is het wel het bevoegd gezag die de scoop 
van de evaluatie moet bepalen. 
 
De heer Voeten neemt aan dat er een traject komt dat het plan van aanpak aan de CROSE-leden 
wordt voorgelegd. En dat er dan een termijn is om te reageren. 
 
De heer Van Schijndel bevestigt dat. Hij wil dat voor de zomerperiode afgerond hebben. Anders kan 
men na de zomerperiode niet met de uitvoering van het plan van aanpak aan de slag. 
 
De voorzitter zegt dat de commissie met een praktisch probleem te maken heeft. 4 oktober aanstaande 
is de volgende geplande vergadering. Dat is voor dit onderwerp te laat. 
 
De heer Dujardin vindt dat de commissie pragmatisch moet denken en een tussenvergadering gepland 
moet worden. Hij denkt niet dat dit schriftelijk behandeld moet worden. Dan krijgt men te veel 
verschillende meningen. De commissie moet daarover gezamenlijk een besluit nemen. 
 
De voorzitter zegt dat dit ook zijn punt van aandacht was. Men zou individueel schriftelijk kunnen 
reageren, maar hij denkt niet dat het werkt. Aan het einde van deze vergadering moet een nieuwe 
datum worden bepaald, zodat dit in CROSE behandeld kan worden.  
 
De heer Van Schijndel wil graag alle suggesties die er nu zijn schriftelijk ontvangen, zodat hij die al 
kan meenemen en met de adviseur kan bespreken. Niet dat de discussie anders weer van voren af aan 
begint. 
 
De heer Wierikx zegt dat er uit de afgelopen tijd voldoende documentatie beschikbaar is die gedeeld 
kan worden. Hij denkt dat het goed is de informatie ‘warm’ over te dragen en daarover contact te 
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hebben. Het verzoek vanuit het platform aan Provinciale Staten zal ook binnen een bepaalde termijn, 
de wettelijke termijn, beantwoord worden. Wellicht dat er ergens een kruisverband kan zijn ten 
aanzien van de koppeling wat men gaat doen binnen de herziening. Misschien is het goed dat te 
zwaluwstaarten.  
 
De heer Van Schijndel neemt de suggestie mee.  
 
De voorzitter geeft de heer Visser het woord. 
 
De heer Visser hoort het niemand noemen, maar een bestuurlijk juridische toetsing hoe zaken zijn 
gegaan, lijkt hem iets wat men heel serieus moet doen. Hij wil hierover niet nog een jaar discussiëren. 
Hij denk dat men zich moet realiseren dat het ertoe zou kunnen leiden dat de provincie constateert dat 
er iets niet goed gegaan is op het Provinciehuis in de vorm van het genomen besluit. Dan gaat men 
over consequenties praten. Hij zit ermee dat de provincie nu zelf iemand moet aantrekken die een 
kritische toetsing moet doen waarbij de provincie zelf de dupe kan worden van het resultaat. Hij 
waarschuwt dat men hierin een vorm van onafhankelijkheid moet creëren, zodat niemand later kan 
zeggen dat het is weggeschreven. 
 
De heer Van Schijndel snapt de suggestie van de bestuurlijk juridische toetsing. In principe wordt het 
luchthavenbesluit an sich geëvalueerd. Hij moet bekijken hoe hij dat traject daarin kan passen. 
 
De heer Visser zegt dat het kan betekenen dat men op een mogelijke koers terechtkomt die men niet 
wil. Voorheen is een te groot deel geluidsruimte voor helikopters toegekend als men het bestuurlijk 
juridische traject bekijkt. Dat is feitelijk gebeurd. Het is onherroepelijk. Er ligt nu wel een verzoek dat 
aan te passen. Dan zal de luchthaven zeggen dat men benadeeld wordt als dat deel aangepast wordt. 
Dat zal er bij de provincie toe leiden dat men dat niet zomaar aanpast. Daarom maakte hij een 
scheiding. Men moet de toetsing objectief doen. Als ergens iets geregeld moet worden waar partijen 
schade van kunnen hebben, dan moet daar ook een traject voor komen. Hoe lang mag dat duren? 
Men moet met elkaar benoemen wat in het spel zit. Men kan het er vooraf over hebben hoe men het 
kan oplossen in plaats van achteraf constateren dat dingen niet goed zijn gedaan. Hij constateert dat 
de omwonenden ook zeggen dat zij nu al schade lijden, althans in potentie, want de vluchten met 
zware helikopter zijn er niet. Maar wel in potentie. Men moet zich dat realiseren en er open over 
communiceren hoe het zo opgezet kan worden dat niet achteraf dit soort zaken geconstateerd worden. 
Hij zegt dat Pieter van Geel kan helpen dit te doen. 
 
De heer Timmerman zegt dat de heer Brenninkmeijer dat ook zou kunnen. 
 
De heer Visser zegt dat er misschien nog anderen zijn. De heer Van Geel kan dat doen vanuit zijn 
functie. Hij is voorzitter van de Raad van de Leefomgeving. Het kunnen natuurlijk ook heel andere 
namen zijn, maar iemand moet dat doen. 
 
De heer Van Schijndel neemt de suggestie mee en bekijkt in hoeverre het in deze evaluatie past. Daar 
komt hij nog op terug. 
 
De heer Voeten gaat mee met wat de heer Visser zegt want de consequenties kunnen een groot gevolg 
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hebben. Met name voor de operatie van de luchthaven. Hij heeft een bedrijf dat tien jaar geleden 
geprivatiseerd is. Daarbij is aangegeven dat er niet méér gevlogen mocht worden en hij een 
toegevoegde waarde moest creëren. Dat betekent dat het economisch kapitaal in feite zit in de 
geluidsruimte die de luchthaven heeft. Daarop heeft iedereen investeringen ingepland en de 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling bepaald. Men is nu bezig met de eerste fase, maar men 
probeert er onder dynamisch management een economisch maar ook voor de omgeving aantrekkelijke 
luchthaven van te maken waar iedereen plezier van kan hebben. Als dat dan weer anders wordt, dan 
gaan er heel veel panelen schuiven. Men is onder bepaalde toezeggingen aan dit avontuur begonnen. 
Dat wil hij wel met succes volbrengen. Maar niet ten koste van alles. Dat wil hij in ieder geval 
aangeven. 
 
De voorzitter zegt samenvattend dat het plan van aanpak in CROSE besproken wordt. Dat men de 
lijn volgt die de heer Dujardin als eerste opmerkte. Eerst een plan van aanpak afwachten. Daarbij 
moet een duidelijk tijdsschema komen, zodat men weet wanneer er resultaten zijn. Misschien is het 
praktisch nu direct de volgende vergadering in te plannen. Of moet men dat laten afhangen van? De 
heer Van Schijndel zei net het plan van aanpak binnen twee weken te verwachten. 
 
De heer Van Schijndel verwacht het plan van aanpak inderdaad binnen twee weken.  
 
De heer Van Polanen geeft aan dat het plan van aanpak niets zegt over het bestuurlijk juridisch 
oordeel op dit moment.  
 
De voorzitter antwoordt dat dit er wel in moet komen. 
 
De heer Van Schijndel heeft al gezegd dat het er in zoverre in moet dat men moet bekijken of het in 
deze evaluatie past. Hij neemt het mee en het bespreekt het, maar hij kan nu niet zeggen dat dit traject 
ook daadwerkelijk in de evaluatie past. Daar komt hij nader op terug. 
 
De heer Van Polanen zegt dat dan de tweede vraag is wat de provincie dan wel wil, mocht het niet in 
deze evaluatie passen. Er ligt nu een duidelijk verzoek vanuit CROSE. Daarop moet de provincie 
reageren. 
 
De heer Van Schijndel antwoordt bevestigend en zegt dat de provincie daarop een antwoord moet 
geven. 
 
De voorzitter zegt dat dit correct is. Hij geeft het woord aan de heer Timmerman. 
 
De heer Timmerman vraagt of hij daaruit mag concluderen dat de commissie het erover eens is dat als 
de provincie de evaluatie aanbiedt en men het er niet over eens is, de commissie dan uiteindelijk alsnog 
een ongevraagd advies aan Provinciale Staten kan doen.  
 
De voorzitter antwoordt dat men dat inderdaad kan doen als de commissie dat vindt. CROSE kan 
gevraagd en ongevraagd adviezen aan PS uitbrengen. Als de commissiemeerderheid vindt dat het op 
dit punt zou moeten, dan gaat dat gebeuren. Zo zijn de spelregels. Dus is het antwoord daarop ja. Is 
dit zo voldoende besproken? 
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De heer Visser wil nog een suggestie doen. Misschien is het een idee om met het platform contact op te 
nemen om aan te geven dat er een ander spoor is als het niet in de evaluatie wordt opgenomen. Men 
kan het platform voorleggen of zij daarbinnen een bijdrage willen leveren. 
 
De voorzitter zegt dat het binnen de provincie moet plaatsvinden, aangezien de brief aan de provincie 
is gericht. Hij vraagt wat men met de datum van de vergadering wil. Hij probeert er een beetje tempo 
in te houden.  
 
De heer Van Schijndel zegt dat het in de tweede helft van de maand mei altijd moet lukken. Hij meent 
dat eind mei een datum voor overleg geprikt kan worden. 
 
De voorzitter wil proberen eind mei op een donderdag nog even op dit punt bijeen te komen. Kan dat 
op 24 mei? 
 
De heer Wierikx merkt op dat hij als bestuurder demissionair aan tafel zit. Dat geldt ook voor zijn 
collega de heer Dujardin. Men kan wel een datum prikken, maar dan zal er wellicht een stukje 
overdracht moeten worden meegenomen. 
 
De voorzitter zegt dat dit een correcte opmerking is. Hij neemt aan dat de coalitieonderhandelingen 
wel afgerond zijn op 24 mei. Maar men weet het nooit.  
 
De heer Wierikx zegt dat het net zou kunnen lukken. 
 
De voorzitter wil een reële datum bepalen. Hij kan de vergadering altijd annuleren, maar hij wil 
voorkomen dat men geen stukken beschikbaar heeft. Dinsdag 22 mei of 29 mei? Woensdag 23 mei 
aan het einde van de dag om 17.00 uur?  
 
De heer Voeten zegt dat hij dan niet beschikbaar is, aangezien hij op Schiphol vergadert. 
 
De voorzitter oppert dinsdag 22 mei om 17.00 uur. Men heeft dan een beperkte agenda. De locatie 
volgt. Daarmee is dit punt besproken. Hij heeft de agendapunten 6 en 7 omgewisseld, maar mevrouw 
Matthijssen is nog niet aanwezig. Hij stelt voor gewoon met de agenda door te gaan. Dan volgt punt 8.   
 
8. Geluidsrapportage BIA 
De voorzitter geeft aan dat het hierbij om de geluidsrapportage BIA gaat. De rapportage is verspreid 
met een schriftelijke toelichting van de heer Voeten.  
 
De heer Voeten zegt dat hij alles op volgorde heeft gelegd. Hij heeft een poging gedaan toelichting te 
geven naar aanleiding van het eerdere verzoek van de commissie. Het is misschien een klein 
amateuristisch begin, maar hij moet het allemaal wel uit kunnen leggen. Als hij naar de cijfers kijkt, 
kan hij daaruit een aantal conclusies trekken. Hij heeft geprobeerd deze samen te vatten. 
Populairwetenschappelijk in dit geval. 
 
De voorzitter bevestigt dit. Zijn daar nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden over? Of is het 
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populairwetenschappelijk zo goed vertaald dat iedereen het begrijpt? Het is helder? Aldus besloten.  
 
9. Klachtenoverzicht (onder voorbehoud schriftelijk stuk Dhr. Voeten) 
De voorzitter behandelt punt 9 het klachtenoverzicht. Ook daar is een overzicht van meegestuurd. In 
eerste instantie onder voorbehoud. Dit is nu het definitieve overzicht.  
 
De heer Voeten zegt dat dit het overzicht van het eerste kwartaal is. Hij weet niet of het voorheen 
gebruikelijk was dat het vanaf 1 oktober 2017 cumulatief wordt samengesteld of dat men het per 
kwartaal of per periode deed. De volgende keer is het 31 mei of in ieder geval eind mei opgesteld. 
 
De heer Timmerman zegt dat de commissie vroeger maar een vergadering per jaar had. 
 
De heer Voeten zegt dat als hij 31 maart afsluit en er op 2 april nog een klacht binnenkomt, hij die 
nog kan toevoegen. 
 
De voorzitter adviseert de volgende vergadering niet te veel te belasten en het overzicht in de volgende 
reguliere vergadering aan te bieden. Als men de volgende vergadering begint, is het onderzoek een 
belangrijk onderwerp. De agenda moet niet te vol worden als men om 18:00 uur klaar moet zijn.  
 
De heer Voeten zegt dat men zich dan beter kan concentreren op het punt van het onderzoek. 
 
De voorzitter vindt dat prima. Het komt op de reguliere vergadering weer aan de orde. Opmerkingen? 
Ja, de heer Wierikx. 
 
De heer Wierikx ziet een aantal keren een soortgelijke klacht staan: ‘het niet aanhouden van track 240 
na opstijgen baan 50’. Dat zegt hem helemaal niets. Kan de heer Voeten toelichten wat er dan 
gebeurt en waarom die klacht herhaaldelijk voorbijkomt. Is dat toeval of structureel? 
 
De heer Hendriks wil reageren. Dit is een klacht die herhaaldelijk terugkomt. Bij het vliegen heeft men 
te maken met windomstandigheden, weersomstandigheden en met leerlingen. Dat is een dubbele 
factor. Leerlingen die moeten leren, moet men ergens op wijzen. Dat is hetzelfde als met autorijden. 
Als de instructeur zegt dat men moet fileparkeren, dan zit de leerling eerst ook twee keer op de stoep. 
Dat is bij vliegen hetzelfde. Als wordt gezegd dat men naar de zendmast van Roosendaal moet vliegen, 
dan vraagt de leerling naar welke zendmast want er staat er nog een dichtbij. Voordat de leerling het 
in de gaten heeft, is hij van zijn track af. Een track is een grondtrack over de grond. Dat ligt iets links 
van de track die men normaal volgt na vertrek. Het punt waar men hen naartoe wijst, is op zich goed. 
Als men dan een heel sterke zuidenwind heeft, wat niet geheel onwaarschijnlijk is, kan het zijn dat het 
toestel alsnog weggezet wordt. Dan moeten men de leerling weer vertellen rekening te houden met de 
wind. Zo is men hele dagen bezig. Er zijn 7 leerlingen. Dat komt dus 7 keer per dag terug. Dat met 2 
of 3 instructeurs. Dan komt dat dus 21 keer op een dag terug. Dan nog met een hoeveelheid van 8 
circuits per leerling. Men kan het vermenigvuldigen. Dan kan het voorkomen dat men een aantal 
keren naast track vliegt. Dat is mogelijk. In feite is het hele gebied waar men mag opstijgen en landen 
bekend. Men doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat men dat zo goed mogelijk vasthoudt. 
Maar men heeft uiteindelijk ook te maken met leerlingen, met vliegers of met gebrevetteerde. Men 
komt de snelweg natuurlijk ook tegen. Niet iedereen houdt zich helemaal aan de wet. Wie heeft daar 
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invloed op? De havendienst kan alleen melden. Voor de rest is dit het geval.  
 
De heer Voeten reageert hierop en zegt dat men wel probeert proactief hierop te sturen. Als er een 
telefonische klacht komt, neemt men sowieso contact op met vlieger en wordt de vlieger hierop 
gewezen. Als de luchthaven het zelf ziet, doet men dat ook. Maar er zijn twee kanten. Vliegtuigen 
komen binnen aan de ene kant en vertrekken aan de andere kant. Meestal constateert men wat er bij 
de landing gebeurt en dat soort dingen. De luchthaven heeft ook nog andere taken die in de gaten 
gehouden worden. Dus ziet men het niet altijd dat de track 240 niet wordt aangehouden. Er is nog 
een ander punt dat hij de vorige vergadering al genoemd heeft. Hij is bezig om een visuele 
informatiefolder te maken, met name voor externe vliegers. De mensen die in Breda vliegen, krijgen 
van de lokale instructeurs feedback. Vanuit de Safety Committee wijst men van tijd tot tijd op allerlei 
zaken. Hoe de track loopt, wordt weergegeven op een fotoachtergrond. Hij wil daar sowieso aan 
toevoegen dat men die track laat lopen tot aan de snelweg en daaraan toevoegen dat men de snelweg 
blijft volgen. Het gevolg van de invoering van deze track is dat een aantal huizen die in het verlengde 
van de baan liggen, worden ontlast. Dat is goed want men probeert met elkaar rekening te houden. 
Maar sturen op een track valt niet voor iedereen mee. Naar mate men hoger komt, neemt de wind toe, 
dus dan wordt de invloed weer anders. Als men daar continu op moet letten, dan krijgen andere 
dingen onvoldoende aandacht. De snelweg is een simpel visueel punt om te blijven volgen. Degene die 
boven de snelweg vliegt, stoort eigenlijk het minst omdat de snelweg zelf een zeker component van 
storing geeft. Het voordeel daarvan is dat de mensen die aan de andere kant van de snelweg wonen, 
dan geen vliegtuigen over of achter het huis hebben. Over het huis of voor het huis vindt men niet erg. 
Dat hebben de bewoners laten weten. Aan de snelwegkant houdt men de ramen en deuren dicht, 
maar achter staan de tuindeuren open. Dan komt men daaruit langs vliegen en krijgt men die galm 
binnen. Daar wil hij ook wat aan doen. Men wil proberen iedereen zoveel mogelijk ter wille te zijn. 
Dat betekent dus de tussenweg te vinden waarbij men iedereen zoveel mogelijk ontziet. 
 
De heer Hendriks zegt dat het grote probleem in de luchtvaart is dat er geen rails is. Als men dat kon 
uitvinden was het geen probleem. 
 
De voorzitter zegt dat de toelichting helder is. Zijn er nog anderen die willen reageren? Dat is niet het 
geval. Daarmee is dit onderwerp voldoende behandeld. 
 
10. Overzicht incidenten BIA (Dhr. Voeten) 
De voorzitter gaat naar agendapunt 10, het overzicht incidenten BIA. 
 
De heer Voeten heeft in de samenvatting vergeten te melden dat er een persoonlijk letsel is geweest. 
Een dode meeuw. Die heeft hij vorige keer al gemeld. De luchthaven heeft veel last van vogels in de 
winter. Veel meeuwen. De vissers mogen de bijvangst niet meer terugzetten in zee, dus komen de 
vogels in het binnenland foerageren. Men heeft regelmatig dertig tot veertig meeuwen op de baan. 
Mogelijk kan hij via de vogelwacht van Schiphol halverwege het jaar een of twee 
angstkreetgeneratoren overnemen. Dat betekent dat hij mensen het verschil moet leren tussen en mus 
en een meeuw want het type vogel moet op een iPad ingegeven worden. Dan worden de vogels 
verjaagd.  
 
De voorzitter vraagt of deze apparaten op Schiphol worden gebruikt. 
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De heer Voeten bevestigt dat. Men gaat deze apparaten afstoten. Meestal verdwijnen ze dan in de 
vuilnisbak, maar hij heeft alert gereageerd en aangegeven dat er interesse in overname is. Momenteel 
heeft men een valkenier met een woestijnbuizerd rondlopen. Die loopt onregelmatig op het veld. Dat 
heeft een uitermate gunstig effect. Soms is men creatief. Zij hebben een havenmeester die heel goed 
geluiden op zijn vingers kan maken. Dan zetten zij de geluidsinstallatie op de toren aan. Hij fluit dan 
op zijn vingers en men heeft dan een half uur geen vogels meer op het vliegveld. 
 
De heer Timmerman zegt het zo schijnt te zijn dat Van Gansewinkel ook met een valkenier werkt. Zij 
zouden daarvoor een vergunning hebben gekregen. Het is misschien een tip om dat samen te doen. 
Van Gansewinkel heeft ook heel veel last van vogels. 
 
De heer Hendriks weet daar alles van.  
 
De heer Voeten zegt dat zij op de luchthaven met een aangelijnde woestijnbuizerd rondlopen. Vrij 
vliegen zou eenzelfde probleem opleveren als een kolonie meeuwen. Het feit alleen al dat die vogel er 
is, heeft al een goed effect. Het is vooral een verjagend effect. Men jaagt niet en maakt geen beesten 
dood. Het helpt bij de veiligheid. 
 
De voorzitter vindt het een helder verhaal en sluit dit agendapunt af. 
 
11. Ontwikkelingen BIA in 2018 en verder  
De voorzitter behandelt vervolgens agendapunt 11. Als hij het goed begrepen heeft, zou de heer 
Voeten een korte presentatie houden. Ja.  
 
De heer Dujardin meldt voor de goede orde dat hij zojuist een app van mevrouw Matthijssen heeft 
ontvangen dat zij een spoedoverleg met de informateur heeft. Hij heeft gevraagd of dat betekent dat zij 
helemaal niet komt, maar mevrouw Matthijssen heeft daarop nog niet gereageerd. De kans is groot dat 
zij nog later of helemaal niet komt. Hij kan dat niet zeggen.  
 
De voorzitter zegt dat er nog iemand anders van de gemeente Rucphen aanwezig is. Kan hij uitleg 
geven over het Entry-Point? Dat blijkt niet het geval. Misschien dat mevrouw Matthijssen nog op tijd 
komt. Hij geeft het woord aan de heer Voeten. 
 
De heer Voeten start de videopresentatie. Hij neemt de commissie mee in wat er door het jaar heen is 
gebeurd, wat er gaat gebeuren en wat er in 2018 en 2019 in de pipeline zit. Op 5 maart is men 
overgegaan op een nieuwe frequentie, een communicatiefrequentie op de toren. Dat komt omdat in de 
luchtvaart te weinig frequenties beschikbaar zijn. De 25 kHz-scheiding is opgedeeld in drie stukjes. 
Men heeft nu het cijfer 5 achter de frequentie moeten zetten. Dat is verder naadloos verlopen en goed 
gegaan. Op 22 maart heeft de luchthaven een groot Safety Event gehouden met de gebruikers. Er 
waren 120 aanmeldingen. Het restaurant De Cockpit zat voor driekwart vol met vliegers, gebruikers. 
Daarbij zijn de afgelopen vier tot vijf maanden door incidenten, instructieve filmpjes enzovoorts zaken 
op een rij gezet. Daarnaast heeft men een presentatie gehad van Taskforce Brabant Zeeland over 
terrorisme en ondermijnende criminaliteit. Er is veel contact met het Taskforce. Dat wordt de 
komende tijd doorgezet. Men wil dat awareness op het vliegveld beter wordt. Of dat men meer in de 
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gaten krijgt waar men naar moet kijken. Iedereen weet wat er in Brabant met ondermijnende 
criminaliteit is gebeurd. Het is langzaam uit de hand gelopen waarbij de bovenwereld en onderwereld 
bij elkaar zijn gekomen. Men wil juist de alertheid op de luchthaven introduceren, zodat dit geen 
aanleiding geeft tot allerlei kritiek van wie dan ook omdat de luchthaven de zaken niet goed voor 
elkaar zou hebben. Dit doet men twee keer per jaar. In september is een tweede bijeenkomst gepland. 
Dan wordt de hele periode vanaf 22 maart tot 27 september nog eens doorgenomen. Mochten er 
incidenten zijn, dan worden die uitvoerig besproken. Neemt men vanuit het veiligheidsoverleg 
maatregelen, dan wordt daarover gesproken. Er was een interactieve quiz waar zestig mensen via de 
telefoon aan mee konden doen. Zij werden getest op safety. In september zal men dat uitbreiden naar 
security. De Taskforce zal luchthaven gerelateerd informatie verstrekken over waar men naar moet 
kijken en wat vreemde dingen zijn. Soms ziet men dingen en denkt men iets te zien wat uiteindelijk iets 
totaal anders is. Men probeert intern met zelfreinigend vermogen de situatie veilig te houden op 
allerlei vlakken.  
 
Op 4 mei aanstaande vliegt men de jaarlijkse Memorial Flight in verband met dodenherdenking. Dat 
doet men al bijna tien jaar. Men vertrekt rond 19:00 uur richting Utrecht. Daar zijn zes locaties waar 
men tussen 20:02 uur en 20:16 uur overheen vliegt. Dat zijn diverse plaatsen waar herdenkingen zijn. 
Het is een eerbetoon aan de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Men betaalt dat uit eigen zak. 
Traditioneel leidt de heer Voeten de formatie. Dat doet hij samen met de heer Van Iersel de 
navigator. Dan brengt men met vier tot acht vliegtuigen een saluut aan de gevallenen. In het 
Hemelvaartweekend van 10, 11 en 12 mei is er een drive-in cinema. Degene die nog een romantisch 
moment wil beleven op de startbaan moet zijn kans grijpen. Er zijn nog kaarten beschikbaar. 9 juni 
bestaat de motorgliderclub 25 jaar. Die houden een fly-inn waar tien motorzweefvliegtuigen een dag 
naartoe komen met hun vrienden in deze wereld. Het zijn allemaal klasse 8-vliegtuigen, dus erg 
geluidsarm. Dat zal niet veel bijdragen aan de overlast.  
 
16-17 juni vindt voor de vierde keer Classic Cars & Aeroplanes plaats. Het begint een toonaangevend 
evenement te worden in Nederland en omstreken. Dat mag hij wel zeggen. Vorig jaar waren er tijdens 
de Nationale Oldtimerdag in Lelystad 650 auto’s. De luchthaven had 1000 auto’s. Het begint te leven 
en het begint nu weer te leven. 22 juni is het Midzomernachtvliegen. Dat heeft ook vorig jaar 
plaatsgevonden. Daaraan doen bijna alle vliegvelden in Nederland mee. Die blijven open tot 
zonsondergang, de langste dag. Dan wordt er van en naar de luchthaven gevlogen. Dat betekent ook 
dat die dag het vliegverkeer later binnen zal komen. Men komt bijvoorbeeld van Texel.  
 
Op 7 juli is het Daylight Festival gepland, maar dat is nog onzeker. Men is er nog niet uit. Het zal een 
andere vorm krijgen dan vorige jaren. In dit geval zal het vliegveld gewoon openblijven. Het vindt aan 
de zuidzijde van de luchthaven plaats. 14 juli is het vliegveld gesloten van vrijdagavond 20:00 uur tot 
zondagochtend 09:00 uur voor de GTC-Rally. Dat is een uitloper van de Nacht van Achtmaal. Een 
bekend evenement in deze omgeving. Op diverse locaties zijn allerlei activiteiten. Het is een groot 
auto-evenement. ENPC de parachutistenclub bestaat dit jaar zeventig jaar. Het is de oudste paraclub 
in Nederland. Die houden op 7, 8 en 9 september een springweekend. Intussen heeft men veel 
verbinding met de gemeente Halderberge om de toeristische verbinding te gaan leggen tussen het 
vliegveld en de gemeente en met wat daar te zien is. De afgelopen jaren begint dat steeds meer 
dynamiek te krijgen. Classic Car & Aeroplanes is een groot evenement voor deze gemeente.  
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Vorig jaar is de fietsroute van Kuipers naar de ruimtevaart geïntroduceerd. Die stopt ook hier op het 
vliegveld. Het museum is daarbij betrokken, evenals andere locaties in Halderberge. Men heeft 
inmiddels ook een gesprek gehad met de wethouder in Rucphen. Rucphen heeft ook ambities op 
toeristisch vlak. Ook daar probeert het vliegveld de verbinding te zoeken om elkaar te versterken in dit 
soort activiteiten. Een verdere toelichting is niet nodig, denkt hij. Aan het einde van het jaar heeft men 
snert en oliebollen in de toren. Iedereen die binnenkomt vliegen, wordt verrast met dit soort 
lekkernijen. 
 
Kijkend naar 2018-2019 zet men in op een gastvrij Breda Airport. Wat langer geleden werd wel 
gezegd dat men zuur was en niet gastvrij. Nou, daar kan men wat aan doen. Men richt zich op actieve 
recreanten, mensen die binnenkomen vliegen. Die gaan graag naar Seppe want daar kunnen zij lekker 
eten. Passieve recreanten behoeft geen verdere toelichting want die hebben op het vliegveld ontzettend 
veel. De verdere uitbouw betreft, zoals gezegd, de toeristische verbinding met Halderberge en andere 
omliggende gemeenten om elkaar zoveel mogelijk te versterken. Breda Airport is aantrekkelijk. Men 
bestudeert op dit moment de aanleg van de zuidelijke taxibaan. Hiervoor heeft men een gedeelte 
grasbetontegels. Dat kan voor de nieuwe geluidsarme vliegtuigen die men heeft gekocht met kleine 
wieltjes beter. Dat mag meer kwaliteit hebben. Men is nu aan het rekenen, aan het sparen en de 
mogelijkheden aan het bekijken om op termijn aan de zuidkant een verharding te leggen die beter 
geschikt is en een betere kwaliteit uitstraalt. Daarnaast staat de luchthaven hopelijk op het punt om 
fase 2 te gaan bouwen. De commissie vergadert nu in de ontwikkeling fase 1 aan de linkerkant die al 
gerealiseerd is. In de komende maanden zal fase 2 langzamerhand zijn beslag krijgen.  
 
Met een duurzaam Breda Airport is men ook bezig. Men heeft al contact gehad met partijen voor 
elektrisch vliegen. Er wordt gedacht over de stationering van twee elektrische vliegtuigen. Men heeft 
de ambitie om de eerste laadpaal in Nederland te hebben. Het zal misschien een strijd worden met de 
collega’s maar het zou leuk zijn als Breda Airport het zou worden. Men onderzoekt een 
energieneutraal Airport en Airparc. Men heeft uitgerekend dat er een potentie is om 1,5 megawatt op 
te wekken. Dat wel onder de voorwaarde dat men fase 1 tot en met 4 kan uitrollen. Daarvoor heeft 
men de daken heel hard nodig. Er is ook een ander gebied waar men dat verder kan ontwikkelen. 
Daarmee wil men voor de hele operatie van zowel de airport als het airparc energieneutraal worden. 
Wat hier ook plaatsvindt is dat het derde prototype van Ampex Power wordt gebouwd. Dat is altijd 
achter gesloten deuren en is niet echt zichtbaar. Daar heeft men mogelijk over gehoord. Het is een 
revolutionair idee van Wubbo Okkels. Het is verder ontwikkeld door mensen die er al een aantal jaren 
mee bezig zijn. Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat het afgerond is. Dit moet uiteindelijk 
de windmolen gaan vervangen. Het prototype dat nu wordt gebouwd, is een drone. Dit is het twee 
prototype dat in Flevoland nu wordt getest. Deze drone heeft een spanwijdte van 12 meter en wordt 
op het vliegveld gebouwd. De bedoeling is dat de drone aan een lier omhooggaat. Boven is er altijd 
wind. De drone gaat achten vliegen. Men moet zich voorstellen dat men aan het waterskiën is, men 
achter een boot hangt en dezelfde beweging als de boot gaat maken. Dan komt er enorm veel 
spanning op de kabel. De kabel rolt de katrol uit. Daarmee wordt stroom opgewekt. Na enige rondjes 
vliegt de drone weer richting de lier en rolt daar vrijwillig energieloos in. Zo gaat dat steeds door. Om 
het even populairwetenschappelijk te duiden: bij een windmolen komt circa 80% van de stroom uit de 
tippen van de wieken. De rest van de constructie doet niet veel. Deze drone vervangt in feite de hele 
windmolen en alle wieken. De kern van de energie zit in de spanning op de kabel. Dat zou betekenen 
dat men 70% kan besparen op investeringskosten van windmolenparken. Er zijn nog meer kansen om 
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het in te zetten. Er zijn nu grote windmolenparken op zee. Het is een oude generatie windmolens die 
niet geschikt is voor nieuwe windmolens, maar die zouden wel geschikt zijn om een platform voor deze 
drones te vormen. Het distributienetwerk naar de wal ligt er al. Het is geweldig dat de luchthaven in 
de hele ontwikkeling daarvan een grote rol kan spelen. Als er straks proeven genomen worden met 
deze drone, dat zijn dan taxiproeven, dan is Breda Airport waarschijnlijk de testlocatie. En als men 
ermee gaat vliegen, zal het waarschijnlijk naar Ierland worden verplaatst. Hij vindt het zelf een heel 
fantastische ontwikkeling waar hij reuzetrots op is. 
 
Dan Educatie Breda Airport. De luchthaven doet veel met stageplekken. Men heeft momenteel twee 
tot drie stagiaires die allerlei afstudeeronderzoeken en opdrachten doen. Dat kan zijn op 
veiligheidsgebied, marketing en soms snuffelstages van scholen gedurende een week. Men probeert 
echt deze plekken met jonge mensen te creëren want deze plekken zijn schaars. Men heeft er de 
gelegenheid voor en de luchthaven is een locatie om ervaring op te doen. 
 
Veilig Breda Airport. Men is bezig om het veiligheidsmanagementsysteem weer een level hoger te 
brengen. Als iemand een zorg, vraag, suggestie of melding heeft, kan hij dit melden. Het wordt direct 
van een actiehouder voorzien, zodat het bewerkt wordt. Met de Safety Committee zit men regelmatig 
bij elkaar en worden acties besproken. Er is een risico-inventarisatie die men af en toe naloopt en 
bekijkt of er nog dingen veranderen of veranderingen mogelijk zijn. Men heeft het meldsysteem naar 
de overheid voor luchtvaartvoorvallen. Verder is er ook nog de interne berichtgeving aan de eigen 
gebruikers over zaken zoals over drones. Men ziet in de incidentenlijst dat er iemand illegaal met een 
drone heeft gevlogen op de parkeerplaats om leuke filmpjes te maken. Dat mag niet. Drones zijn in 
principe in de nabijheid van de luchthaven een bedreiging voor de veiligheid. 
 
Dan het tweede punt Breda Security. Daar heeft hij al iets over gezegd. Men heeft in december een 
groot overleg op de luchthaven gehad over terrorisme en ondermijnende criminaliteit. Task Force 
Brabant Zeeland kijkt in opdracht van de commissaris van de koning hoe men in Brabant en Zeeland 
zaken in kaart moet brengen. Men zegt zelf dat men in de afgelopen periode misschien naïef is 
geweest. Maar het is nu zover om zaken scherp te hebben. Op jachthavens, recreatieparken en andere 
plaatsen waar mensen samenkomen, ligt de focus. Maar luchthavens spreken ook tot de verbeelding. 
Men wil weten wat er op een vliegveld gebeurt, hoe dingen verlopen. De luchthaven is bij het overleg 
aangeschoven. Men heeft de vlucht naar voren genomen en aangeboden op de luchthaven 
pilotprojecten te laten uitvoeren. Dit om samen met de overheid daarin verder te kunnen gaan. Men 
zit nu onder leiding van de gemeente Halderberge met politie, luchtvaartpolitie, provincie, Koninklijke 
Marechaussee, Belastingdienst en douane bij elkaar om de lokale situatie te bekijken. Wat kan men 
doen om het goed in beeld te krijgen en er actief te handelen? In het vorige overleg is gesproken over 
snuffelhonden. Men mag dat op de luchthaven doen. De heer Voeten heeft liever zekerheid dat er 
niets aan de hand is, dan dat er allerlei suggesties in de pers worden gewekt dat er op de luchthaven 
zaken zijn die niet door de beugel kunnen. Dat was tot zover een beeld van datgene waar de 
luchthaven mee bezig is.  
 
Er zijn nog enkele andere kleine wetenswaardigheden zoals het vliegtuig achter in deze hangar. Dat is 
het vliegtuig van de paraclub. Het heeft net een nieuwe motor. Op dit moment is een nieuwe propeller 
onderweg. Die zal er met een maand moeten zijn. Dan gaat dit vliegtuig een geluidsklasse omlaag. Dat 
is al een stapje in de goede richting. De buurman heeft zojuist de aflevering van weer een geluidsarm 
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vliegtuig gehad. De heer Voeten heeft geruchten gehoord dat de vliegclub ook hetzelfde toestel wil 
gaan aanschaffen en dus een wat lawaaierig vliegtuig daarvoor wil inruilen. Dat zijn kleine 
ontwikkelingen waarbij de luchthaven meegaat met de tijd en probeert in te spelen op wat er op de 
luchthaven en daaromheen gebeurt. Als er vragen zijn hoort hij dat graag. 
 
De voorzitter dankt voor de toelichting. Het is ambitieus. Zijn er vragen? Niet? Dan is het helder. 
 
12. Rondvraag 
De voorzitter vraagt of er commissieleden zijn die van de rondvraag gebruik willen maken. 
 
De heer Voeten vraagt of er nog behoefte is dat hij iets over de luchthavenstructuur vertelt. Hij heeft 
een kleine presentatie gemaakt.  
 
De voorzitter reageert bevestigend.  
 
De heer Voeten zegt dat hij ook van deze belofte ontslagen mag worden. Dat vindt hij geen probleem.  
 
De voorzitter vraagt of men dit punt nog wil behandelen. Is dat akkoord? De commissie stemt hiermee 
in. Hij geeft het woord aan de heer Voeten. 
 
De heer Voeten begint met het begrip ‘Ongecontroleerd Veld’ want de luchthaven is een 
ongecontroleerd veld. Dat betekent dat men geen verkeersleiding heeft en dat men geen instructies 
geeft om bepaalde routes te vliegen. Men geeft alleen informatie. Het verkeer is vastgelegd op basis 
van vastgelegde kaders via bijvoorbeeld AIP (Aeronautic Information Publication). Dat is een 
boekwerk dat gepubliceerd is door de overheid waarin voor het Nederlandse luchtruim en voor de 
specifieke luchthavens alle regels, procedures en kaders zijn vastgelegd. Maar ook NOTAM’s. Dat zijn 
Notices of Airmen. Het AIP wordt drie tot vier keer per jaar veranderd en aangepast op de actualiteit. 
Binnenkort volgt weer een aanpassing. Die heeft hij op 11 april moeten goedkeuren maar wordt pas 
28 juni gepubliceerd. Om dat soort periodes te overbruggen, gaat er een bericht uit aan luchtvarenden 
wat er is veranderd. Dan is dat meteen actueel. De frequentieverandering wordt pas 28 juni formeel 
gepubliceerd. In de tussentijd is er een NOTAM dat de frequentie van Seppe of Breda Airport is 
aangepast. Alleen bij uitzondering hebben zij een bijzonder verkeersgebied (BVG) bijvoorbeeld bij een 
airshow. Dan komen er professionele verkeersleiders die het overnemen van de havendienst of die 
toezicht houden op het verkeer. Dan ligt er ook een zone rondom het vliegveld waarbij ander 
vliegverkeer niet naar binnen mag zonder permissie. Dan wordt alles gecontroleerd. Dit is zoals gezegd 
een bijzonder verkeersgebied. 
 
Gepubliceerde informatie vindt men in het AIP. Dit is het allereerste begin met informatie waar 
bepaalde partijen vliegen. Men vindt er alle informatie over. Bijvoorbeeld over de douane of over het 
circuit. Men vindt zaken over de vormen van brandstof die er zijn. Dat zijn vijf, zes pagina’s vol 
waarop alles te vinden is. Dat vindt men op de website www.ais-netherlands.nl. Degene die zin heeft, 
kan daarin heerlijk grasduinen. Men kan met enkele klikken de kaders van de gehele luchtvaartwereld 
oproepen. Daar zal men terugvinden wat het standaardcircuit is. Dit is het standaardcircuit zoals dat is 
aangegeven in dat AIP. Dat betekent: A is de startbaan, B noemt men upwind, C noemt men 
crosswind, D is downwind en E is baseleg en F is final. Zo weet iedereen waar men moet zijn. Dat zijn 

www.ais-netherlands.nl
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de standaardbenamingen. Men ziet dat er een pijltje onder 45 graden uitvliegt en dat is de uitvliegroute 
om het circuit te verlaten. Het omlijnde gebied is het circuitgebied. Er staat ook een punt in waar men 
moet joinen en standaard is dat altijd halverwege de baan, in het midden van de baan, want dan heeft 
men zowel links als rechts evenveel ruimte nodig om te doen wat men moet doen. Er staat echter ook 
bij dat bij lokale omstandigheden procedures kunnen afwijken van de procedures van het 
standaardcircuit. Dat is hier op Breda Airport het geval. Uiteindelijk is in het verleden het Entry-Point 
daar gekomen, omdat het op dat moment de beste plek was.  
 
De heer Timmerman vraagt naar de exits. 
 
De heer Voeten laat zo het kaartje zien. Dan ziet men waarom de exit points liggen daar waar zij 
liggen. Hij heeft kopieën van de situatie gemaakt. Dit is een kaartje van de lokale situatie van het veld. 
Dat is handig voor vliegers om te weten waar zij kunnen taxiën en mogen taxiën. Dan is er het kaartje 
waar het echt om gaat. Dit is feitelijk de luchtruimstructuur wat er gebeurt als men het veld nadert. 
Men ziet het blauwe omkaderde gebied. Dat is het circuitgebied waarbinnen de befaamde crosswind, 
upwind etcetera worden gevolgen. Het is ook te zien dat het vernauwt richting Etten-Leur. Dat is de 
visual approach chart om Sint Willebrord zoveel mogelijk te ontzien in de bebouwde kom. Men ziet de 
exitroutes. Dat zijn de pijltjes tussen Hoeven en Etten-Leur. Dat is het vertrek. Dat geldt voor iedereen 
ongeacht waar men naartoe gaat. Men vertrekt tussen de bebouwde kom naar hoogte en vandaaruit 
gaat men koers vliegen. Achter Zegge, achter de bebouwde kom, verlaat men het circuitgebied. De 
entrypunt is vastgesteld om het vanuit dit punt het minst belastend is voor de omgeving. Andere 
interessante dingen die men ziet, is de stippellijn die het verkeersgebied van Woensdrecht aangeeft. 
Richting Roosendaal kan men nooit verder want dan zou men binnen het verkeersgebied van 
Woensdrecht komen en dat is regulated airspace. Daar mag men alleen komen met radioverbinding. 
Dat is dus niet gebruikelijk. De Rucphense hei is een zogenaamd temporary segregated area. Daar zijn 
de militairen continu met drones bezig tijdens militaire oefeningen. Dat gaat niet hoger dan 600 voet 
en zij zijn alleen actief via NOTAM. Via de NOTAM wordt informatie over de inzet verspreid aan de 
luchtvarende gemeenschap. Het vliegveldgebied ligt op 700 voet. Buiten de bebouwde kom mag men 
op 500 voet vliegen. Dus dan zou er een conflict of een risico kunnen zijn. Vandaar dat dit een 
beperkt gebied is. Het circuit zelf wordt altijd gevlogen op 700 voet boven de grond. Dat is bijna op 
alle vliegvelden zo. Waarom 700 voet? Eerst was het 500 voet. Dat betekent dat men geluidsvrij door 
een kleiner gebied komt, want men hoeft minder ver uit te klimmen en men is sneller op hoogte en 
men daalt sneller. Uiteindelijk is in Nederland gekozen voor 700 voet. Als men het op 1000 voet legt, 
betekent dat dat men langer moet uitklimmen en langer moet naderen. Dat geeft eigenlijk veel meer 
spreiding van geluid. Om het compact te houden, moet men naar een compromis zoeken. Dat is hoe 
de structuur van het veld in elkaar zit. Zijn hier nog vragen over? 
 
De heer Timmerman wil weten of het zo is dat de exits en entries altijd gebruikt moeten worden of dat 
er ook ander mogelijkheden zijn om het circuit in en uit te gaan. 
 
De heer Voeten antwoordt dat dit in principe de gebruiken zijn die men moet volgen. 
 
De heer Timmerman vraagt of hij altijd deze punten moet gebruiken als hij de geluidsbelasting zou 
willen berekenen. 
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De heer Voeten antwoordt dat sommige vliegtuigen eerder op hoogte zitten want zij klimmen door en 
verlaten de bebouwde kom. Sommige vliegtuigen zitten veel eerder op hoogte en zouden theoretisch al 
weg kunnen draaien, maar die doen dat pas na de bebouwde kom. Het is makkelijker om een aantal 
basisregels aan te geven want dan weet men waar men moet kijken voor ander verkeer. 
 
De heer Van Polanen vraagt of het wel zou mogen om eerder uit het gebied te gaan als men die 
hoogte heeft bereikt. 
 
De heer Voeten zegt dat het niet mag. Dan zou men over Zegge heen vliegen. Dat wil men niet. Dat 
wil men vermijden. Heel theoretisch gezien zou men, als men een goede tegenwind heeft en opstijgt 
richting Etten-Leur, ruim voor het viaduct al op 1000 voet zitten. Dan is men al boven de 700 voet 
van het circuit uitgekomen. Dan draait men voor de vorm 100 meter naar links om aan te geven dat 
men het gebied verlaat. Het is dan visueel voor anderen dat men eruit gaat. Daarna kan men gewoon 
op koers draaien want dan is de hoogte al bereikt. Men zit boven de reguliere hoogte. Men mag dan 
overal vliegen. Men is dan buiten het circuitgebied gestegen.  
 
De heer Van Polanen geeft aan dat dit theorie is. 
 
De heer Voeten zegt dat het heel variabel is. Het ene toestel kan sneller stijgen dan het andere. Als 
men naar het noorden vliegt, gaat men dat niet doen. Iedereen zoekt naar een eigen weg. Maar men 
moet weg uit de structuur, uit het gebied van 700 voet want daar zit het andere verkeer. Is men 
daarboven dan heeft men geen conflicten meer en dan kan men vrijer bewegen. 
 
De voorzitter wil weten of er nog andere vragen zijn. Dat is niet het geval. Hij is nog bezig met de 
rondvraag. Hij dankt voor de presentatie. Het is misschien mogelijk dat de presentaties die men heeft 
gegeven naar de leden worden gestuurd. 
 
De heer Voeten maakt een pdf dat hij naar de secretaris stuurt. Die kan het vervolgens verspreiden. 
 
De voorzitter vindt dat prima, dan kan iedereen het nog eens nalezen. Hij vraagt of er nog 
opmerkingen zijn. Dat is niet het geval.  
 
13.  Sluiting 
De voorzitter zegt dat men aan het einde van deze vergadering is gekomen. Hij sluit de vergadering 
om 17.40 uur met dank aan eenieder voor de inbreng en inzet. Hij wenst de betreffende personen 
succes met de coalitieonderhandelingen. Mogelijk dat men er de volgende vergadering weer is. De 
volgende vergadering vindt dus 22 mei aanstaande om 17.00 uur plaats. De locatie volgt nog.  


