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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom bij de extra vergadering. Er is een afzegging van de heer Koen 
van Polanen. De heer Van Polanen stuurde vanmorgen een mailtje dat hij vanwege 
werkomstandigheden helaas verhinderd is. Daarnaast merkt de voorzitter op dat er vandaag geen 
notulist aanwezig is. Dit was niet meer zo snel te regelen. Er wordt wel een geluidsopname gemaakt. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om voordat zij het woord voeren hun naam te noemen, zodat het 
besprokene naderhand uitgewerkt kan worden. 
De voorzitter stelt voor om de agendapunten 5 en 6 om te wisselen, omdat de extra vergadering bijeen 
is geroepen voor de evaluatie, punt 6. Dit punt moet dus zeker behandeld worden. De voorzitter denkt 
dat punt 5 ook wel behandeld kan worden, maar voor de zekerheid stelt de voorzitter voor om punt 5 
en 6 om te wisselen. De voorzitter neemt aan dat hier geen bezwaren tegen zijn.  
De voorzitter heeft een opmerking over het voorzitterschap. Per 1 juli is de voorzitter geen voorzitter 
meer van de vergadering, omdat in de verordening staat dat de voorzitter benoemd wordt voor twee 
termijnen van vier jaar en die lopen dan af, dus dan zal er een nieuwe voorzitter benoemd moeten 
worden. Die procedure ligt bij de provincie. De voorzitter kondigt het maar even aan. 
Verder heeft de voorzitter geen opmerkingen. De voorzitter heeft hiermee de opening en de 
vaststelling van de agenda gedaan, tenzij er opmerkingen zijn. Zo niet, dan heeft de voorzitter een 
aantal mededelingen gedaan.  
 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 
De voorzitter vraagt of er nog andere mededelingen zijn. De voorzitter kijkt rond. 
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De heer Visser merkt op een tijdje uit beeld te zijn geweest. Sommigen is het opgevallen, anderen 
misschien niet. Er wordt niet zo intensief vergaderd. De heer Visser had een ernstig arbeidsconflict 
met zijn werkgever. Dat is in de zomer begonnen en heeft zich voortgesleept tot begin november. Dat 
is opgelost naar tevredenheid. De heer Visser is dus weer in functie. De heer Visser moet erbij zeggen: 
BMF is nogal gekrompen. De directie is weg, een aantal medewerkers zijn weg. De heer Visser gaat 
binnenkort ook weg, want de heer Visser is sinds 1 december al pensioengerechtigd. Er zal wellicht 
meer veranderen nog bij BMF. De heer Visser heeft er wel sterk voor gepleit om steeds de zetels in de 
COVM’s en CRO’s ook te bemensen, maar daar is nog geen besluit over genomen. De heer Visser is 
gevraagd om dit vandaag nog te willen doen. Hij ziet geen enkele reden om dit niet te doen. De heer 
Visser denkt dat de vergadering zo snel mogelijk wordt geïnformeerd over hoe het verder gaat, als de 
bedrijfsleiding daar iets over besloten heeft. De heer Visser vraagt het hierbij te mogen laten. 
 
De voorzitter antwoordt dat dat wat hem betreft mag en bedankt de heer Visser voor zijn toelichting. 
De voorzitter stelt voor af te wachten wat er verder besloten wordt. Voor nu heet de voorzitter de heer 
Visser uiteraard welkom. Vervolgens vraagt de voorzitter of er nog anderen zijn die een mededeling 
hebben. Zo niet, dan gaat de voorzitter naar punt 3. 
 
3. Verslag bijeenkomst CROSE-vergadering van 4 oktober 2018 
De voorzitter komt bij het verslag van de vorige vergadering en stelt voor het verslag per vijf pagina’s 
door te lopen. Pagina 1 tot en met 5. 
 
De heer Voeten merkt op dat in het begin van het verslag een aantal keer de heer Van Iersel is 
genoemd. Later wordt dit de heer Hendriks. De heer Voeten denkt dat de heer Van Iersel in de 
notulen vervangen moet worden door de heer Hendriks. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit correct is. Vervolgens stelt de voorzitter pagina 6 tot en met 10 aan de 
orde. 
 
De heer Voeten merkt op dat er op pagina 10 sprake is van een ongeval met inzittenden. Dit was 
echter een inzittende. 
 
De voorzitter dankt de heer Voeten. Vervolgens stelt de voorzitter pagina 11 tot en met 15 aan de 
orde. 
 
De heer Voeten merkt op dat er op pagina 13 een heel verhaal is over parachutisten, over klachten 
over het parachutistenvliegtuig. Daar lopen twee of drie verhalen door elkaar heen. De heer Voeten 
denkt dat dit verder niet van groot belang is om dat aan te passen in de notulen. 
 
De voorzitter dankt de heer Voeten voor zijn opmerking. Vervolgens stelt de voorzitter pagina 16 aan 
de orde. 
 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er maar 14 pagina’s zijn. 
 
De voorzitter merkt op 16 pagina’s te hebben. De vorige keer liepen de pagina’s ook al niet goed 
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synchroon. De voorzitter vraagt of kan worden geconcludeerd, ondanks dat de een misschien een 
pagina meer of minder heeft, wat misschien aan het lettertype zal liggen, dat het verslag hiermee 
goedgekeurd is. De voorzitter spreekt zijn dank uit. 
 
4. Actiepuntenlijst 
De voorzitter meent dat de punten van de actielijst die relevant zijn allemaal op de agenda staan. Wat 
de voorzitter betreft, is hiermee de actielijst ook vastgesteld.  
 
6. Evaluatie Luchthavenbesluit door provincie 
De voorzitter komt bij punt 6, omdat de punten zojuist zijn omgewisseld. Eerst wordt dus de evaluatie 
besproken en daarna het Entry-point. De voorzitter stelt de evaluatie aan de orde. Er ligt wat 
informatie. Er ligt een conceptrapport. De vorige keer is een discussie gevoerd: CROSE wil hier haar 
licht over laten schijnen, mondeling dan wel schriftelijk. Daar is deze extra vergadering voor belegd. 
De voorzitter noemt het fijn dat de heer Van Schijndel in ieder geval aanwezig kan zijn om een 
toelichting te geven. Het lijkt de voorzitter verstandig dat de heer Van Schijndel eerst een toelichting 
op het rapport geeft. Vervolgens kan iedereen uiteraard reageren. De voorzitter geeft het woord aan 
de heer Van Schijndel. 
 
De heer Van Schijndel dankt de voorzitter en geeft een korte toelichting. Het rapport is rondgestuurd. 
Iedereen heeft het kunnen lezen. Zoals de vorige keer afgesproken, zou er een evaluatie worden 
uitgevoerd conform artikel 18 van het Besluit burgerluchthavens en wat uitgebreider dan wat de wet 
voorschrijft. Dus niet alleen de externe veiligheid, maar ook geluid. De opzet is eerder besproken hier 
in deze vergadering. Er zijn wat opmerkingen ook nog later per mail gekomen. Die zijn doorgesluisd 
naar het NLR, zodat zij op basis daarvan de evaluatie konden gaan schrijven. Uitgangspunt was onder 
andere het verkeersbeeld van 2017, maar ook een analyse van de laatste jaren. Die analyse is ook 
terug te vinden in het rapport. Naast geluid uiteraard ook de verplichte EV-contouren, externe 
veiligheid. In het rapport worden bij de analyse van de verkeersgegevens al een paar conclusies 
getrokken, waaronder dat het aantal vliegbewegingen beduidend lager is dan de aanname in het 
luchthavenbesluit. Dat er ook veel vaker stillere vliegtuigen gebruikmaken van de luchthaven in plaats 
van de aanname in het luchthavenbesluit. En wat een van de grootste conclusies was, maar wat eerder 
al ook hier duidelijk was, was dat qua helikopters er nauwelijks gebruik werd gemaakt van de categorie 
014, de zware helikopters, maar veelal van een lichtere categorie. Qua analyse van het grootverkeer, 
dat daarvan zeer incidenteel gebruik gemaakt wordt van BIA, dat heeft weinig invloed ook op de 
uiteindelijk geluidcontouren. Verder denkt de heer Van Schijndel dat het goed is om de 
geluidsbelasting in tabel 7 van het rapport te bekijken. Daaruit blijkt dat die bij alle 
handhavingspunten ruim onder de normen blijft. Bij tabel 7 is wel een opmerking gemaakt richting 
NLR. Want nu zijn de maatgevende geluidsniveaus bij de meetpunten opgenomen in het 
luchthavenbesluit voor helikopters en vliegverkeer gescheiden. Zij hebben het opgeteld samen. Er 
moeten dus ook nog aparte tabellen komen met helikopters en vliegtuigen. Die opmerking is 
doorgegeven aan het NLR, maar die was niet beschikbaar voor aanvang van deze vergadering. 
Qua geluidbelasting was de toename 2016-2017 opvallend. Daar wordt een korte verklaring voor 
gegeven, maar dat moet nog verder uitgezocht worden. Het uitsplitsen heeft de heer Van Schijndel 
genoemd. De contouren op de bladzijde daarop zijn duidelijk, de vergelijking tussen de gebruiksjaren 
en de aanname in het luchthavenbesluit. Er zijn een paar aanbevelingen uit voortgekomen. Met name 
de verbetering van registraties van de categorie onbekend en de nachtbewegingen en het hanteren van 
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een nieuwe rekenmethode in het luchthavenbesluit. Dat is uiteraard niet alles en ook niet waarin de 
vergadering erg geïnteresseerd zal zijn. Of ook, neemt de heer Van Schijndel aan. Maar wat belangrijk 
is, is wat de consequentie van dit rapport is voor het gezag, hoe om te gaan met het luchthavenbesluit. 
Daar kan de heer Van Schijndel niet op vooruitlopen. Eerst wil men opmerkingen ophalen vanuit de 
omgeving, dus hier, wat de omgeving vindt van de evaluatie, of er dingen missen en of die 
aanvullingen behoeft of dat er fouten in het rapport staan. Op basis daarvan kan NLR, zoals ook de 
vorige keer besproken is, een definitief rapport maken. Dan zal het bevoegd gezag, de provincie, iets 
moeten vinden van de evaluatie en kijken of het aanleiding geeft om al dan niet iets te doen met het 
luchthavenbesluit. Voor zover denkt de heer Van Schijndel dat dit voldoende is. 
 
De voorzitter dankt de heer Van Schijndel. Hij denkt dat de toelichting helder is en dat er nu de 
mogelijkheid is om op dit conceptrapport opmerkingen mee te geven die richting provincie gaan en 
NLR. Daarna wordt een definitief rapport gemaakt. Hij geeft het woord aan de heer Timmerman. 
 
De heer Timmerman dankt de voorzitter. De heer Timmerman spreekt zijn dank uit voor het rapport. 
De heer Timmerman heeft geprobeerd het rapport uitvoerig te lezen. Wat als eerste opvalt, zoals de 
heer Van Schijndel ook aangeeft, is dat artikel 18 getoetst zou moeten worden, maar NLR eigenlijk al 
snel tot de conclusie komt dat artikel 18 niet getoetst is, omdat er twee verschillende 
rekenvoorschriften zijn. Dus feitelijk ligt er een rapport ten aanzien van de toetsing van de externe 
veiligheid dat eigenlijk niets zegt. Dat is één. Daarmee zou de heer Timmerman zeggen: parkeer de 
externe veiligheid en doe het opnieuw. Het is niet juist. Vervolgens vindt de heer Timmerman het ook 
jammer te moeten constateren dat er eigenlijk heel weinig ten aanzien van het geluid vermeld wordt 
van eerdere onderzoeken die zijn gedaan, ook met NLR en ook hier in de CRO. Er wordt met geen 
woord gerept in dit onderzoek over dat voorgaande onderzoek of die conclusies daaruit. Dat mist de 
heer Timmerman een beetje in dit rapport. 
 
De voorzitter dankt de heer Timmerman en geeft het woord aan de heer Visser. 
 
De heer Visser verwijst naar tabel 5 op pagina 16. Dit herinnerde de heer Visser aan wat hier met de 
werkgroep lang is overwogen. Wat gaat daar niet goed? Wat zit er mogelijk niet helemaal goed in het 
luchthavenbesluit en zou dat eventueel kunnen worden bijgesteld in dit overleg? De tabel die er nu 
staat, laat heel precies zien wat er in het luchthavenbesluit is vastgelegd. Die 930 die daar staat, dat 
wijkt dus ook af van de percentages die verdeeld over verschillende categorieën in het 
ontwerpluchthavenbesluit stonden, in de stukken daarbij. De heer Visser heeft even gekeken: met het 
aantal vliegbewegingen dat er nu is, 800, zoiets, dat komt in de buurt van wat mag. Als je dat zou 
verdelen volgens de prognose in percentages die eertijds is gemaakt. Later is daarvan gezegd: nee, die 
strepen we door, we trekken alleen nog maar die lijn van 930. Dat heeft jaren discussie opgeleverd. Als 
de heer Visser dit ziet en die vergelijking maakt, dan zou hij zich heel goed kunnen voorstellen dat de 
provincie, mede op ons advies, zegt: we willen best die 930 bij die 14 – helemaal onderaan staat die – 
dat laten we dus staan. Maar bij categorie 14 gaan we niet dat getal opschrijven. Dat zit ook zeer 
bezijden de werkelijkheid, dat is niet verstandig. Maar we gaan de verdeling van die 930 een beetje 
doen zoals de praktijk in de afgelopen jaren is. Dan moet je er een zekere marge bij inbouwen. De 
heer Visser kan zich zelfs voorstellen dat daar nog extra ruimte door zou ontstaan om nog weer extra 
stillere toestellen te doen. Daar kun je allemaal in meedenken. Maar dan zou je een belangrijke zorg 
bij de omgeving weghalen van: we krijgen toch niet ooit de situatie hier dat ze in de zware categorieën 
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echt veel meer vliegbewegingen gaan maken. Nee, je hebt nu de kans om dat netjes duidelijk te 
maken. Dat zou het pleidooi zijn van de heer Visser.  
Hij heeft nog één ander punt. Dat komt niet ter sprake in het rapport, maar de 
Wereldgezondheidsorganisatie heeft in de loop van dit jaar een nieuwe guidance gemaakt voor de 
hinder/omgevingslawaai als gevolg van vliegtuigen. Daar staat duidelijk een strengere wens in: is er 
wel of niet sprake van gezondheidseffecten? Want dat is de invalshoek. Zij komen, na heel veel 
wetenschappelijke analyses bekeken te hebben, toch op een ander Lden-getal dan hier in Nederland 
wordt gehanteerd. Ze adviseren ook strong, dus echt met indruk, om dat ook in het beleid te gaan 
opnemen. De heer Visser kan zich voorstellen dat de provincie Noord-Brabant, maar misschien 
CROSE ook wel, geïnteresseerd zou zijn: wat zouden dan de implicaties zijn, stel dat we daar in de 
loop van de tijd naartoe zouden willen, als je die contouren neerlegt, wat doen we dan goed en wat 
moeten we misschien bijstellen of wat moeten we in de toekomst nog eens heroverwogen? De heer 
Visser zou zich kunnen voorstellen dat zowel de bewoners, de bedrijven als de overheden 
geïnteresseerd zijn om daar alvast eens naar te kijken. Dat was het. 
 
De voorzitter dankt de heer Visser en geeft het woord aan de heer Voeten. 
 
De heer Voeten geeft aan dat het rapport is opgesteld en vraagt naar de procedure. Hoe kan er op het 
rapport worden gereageerd? De heer Voeten kan het samengevat doen met de aantekeningen die nu 
zijn gemaakt. Maar is er een mogelijkheid om nog een schriftelijke reactie in te dienen? En wat is dan 
de termijn waarop dit dient te gebeuren? 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Schijndel over de procedure. 
 
De heer Van Schijndel wijst op de toezegging dat het rapport hier wordt besproken. Maar een termijn 
om schriftelijk te reageren is ook geen enkel probleem. Dat geldt vanzelfsprekend voor iedereen. De 
heer Van Schijndel weet niet wat redelijk is. Twee weken misschien? De heer Van Schijndel weet niet 
of dat voldoende is? 
 
De voorzitter stelt voor om 1 januari aan te houden. 
 
De heer Van Schijndel antwoordt dat dit geen probleem is. Met kerst zal er toch niet worden 
geschreven. 
 
De voorzitter merkt op dat er dan in ieder geval tijd is. De voorzitter vraagt of 1 januari een redelijke 
termijn is. Dit wordt bevestigd. 
 
De heer Voeten merkt op graag een aantal opmerkingen te willen toevoegen, enigszins vooruitlopend 
op de schriftelijke reactie die ingediend zal gaan worden. De heer Voeten verwijst naar de 
opmerkingen van de heer Visser. Het luchthavenbesluit is destijds vastgesteld en wordt nu 
geëvalueerd. De heer Voeten ziet in de opmerkingen dat er eigenlijk gestuurd wordt op een ander 
luchthavenbesluit. Hij is van mening dat als daar een wens of noodzakelijkheid voor zou zijn, dit niet 
binnen deze procedure valt. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Visser. 
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De heer Visser werpt het maar op, maar hij zou zich kunnen voorstellen dat de provincie zegt: we 
hebben toch wel een punt gevonden op basis van de evaluatie en we zouden graag een kleine 
aanpassing doen. Als daar verder geen bezwaar tegen is, dan hoeft daar niet een MER-onderzoek voor 
te worden geopend wat de heer Visser betreft. 
 
De heer Voeten zegt dan misschien wel een discussie in te gaan die iets langer gaat duren dan tot 
1 januari. Want op een reactie komt ongetwijfeld een antwoord en dan weer een antwoord, en zo gaat 
het een beetje op en neer. Dus de heer Voeten weet niet of het handig is om die zaken even te 
scheiden. 
 
De heer Visser antwoordt dat van die 930 wel een essentieel punt te vinden. De heer Visser vindt eerst 
dat iedereen zijn mening erover moet geven. Bovendien vindt de heer Visser dat de provincie dan ook 
een suggestie kan doen van hoe zij daar mogelijk iets mee zou kunnen. Dat hoeft niet op 2 januari 
voorhanden te zijn. Maar dit is een moment om zoiets op te merken. Hoe de overheden dat, en de 
heer Voeten vanuit zijn bedrijf, daarmee omgaat, dat wacht de heer Visser dan even af. De heer 
Visser is er niet op uit om daar weer zes jaar over na te denken. Dat hoeft niet. Het andere punt ligt 
iets ingewikkelder. Dat raakt ook niet alleen deze luchthaven. Dus daar moet de provincie dan ook 
even over nadenken, vindt de heer Visser. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Voeten. 
 
De heer Voeten merkt op zich te zullen verdiepen in de opmerkingen over de WHO. De heer Voeten 
weet niet of dat een goede relatie heeft met de wat kleinere luchthavens. Hij las vandaag dat 
Rotterdam 37.000 meldingen heeft van klachten. Seppe haalde vorig jaar 38. De heer Voeten kan 
zich voorstellen dat gezondheidsrisico’s ook vaak voortkomen uit slaapgebrek en dat soort dingen. Dat 
heeft de heer Voeten ook gemerkt met de luchtvaartgesprekken in Den Bosch, dat daar met name hot 
topic was. De heer Voeten merkt op zich hierover te zullen beraden en wacht af wat de provincie daar 
eventueel nog aan toe te voegen heeft. 
Vervolgens wil de heer Voeten nog even kort reageren op een paar opmerkingen van de heer 
Van Schijndel. Er is wat gezegd over de registratie van de bewegingen. Voor een groot gedeelte zijn 
daar verklaringen voor. Een daarvan is de opmerking over nachtvluchten. In 2014 zijn er 106 
nachtvluchten geweest. Nou, dat is fantastisch, maar nee, toch niet. De heer Voeten heeft het laten 
uitzoeken. Wat er is gebeurd, is dat abusievelijk bij het overbrengen van het registratiesysteem naar de 
Lden-programmatuur, er 106 vluchten zijn ingevuld in de kolom nachtvluchten. Maar dat zijn 
eigenlijk vluchten die na zeven uur ’s avonds plaatsvinden. Na zeven uur geldt een extra straffactor op 
geluid. De heer Voeten denkt dat de persoon die dat toen heeft verplaatst, dat onder het kopje 
nachtvluchten heeft geschaard. Maar dat is dus niet zo. Normaliter sluit de luchthaven om acht uur ’s 
avonds. Het komt af en toe voor, vanwege maatschappelijk belang of uit zakelijk belang, en incidenteel 
recreatief – op de langste dag sluit de luchthaven pas met het donker – dat er dan wat bewegingen zijn 
na acht uur. Maar dat is eerder uitzondering dan regelmaat. Afgezien van politie- en traumaverkeer 
natuurlijk. 
 
De heer Visser wil daar een vraag over stellen. Als er een volgende editie van dit rapport komt, wordt 
dan een correctie uitgevoerd voor de niet geregistreerde of verkeerd geregistreerde vluchten? Dit lijkt 
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de heer Visser een substantieel punt. Hij las ergens dat het maal tien is gegaan. De heer Visser zou het 
wel relevant vinden om dan de geluidsbelasting, of hoe het ook in het rapport staat, dan ook zo dicht 
mogelijk bij de werkelijke situatie te brengen en niet een enorme overschatting erin te zetten. 
 
De heer Voeten denkt te gaan overleggen met de heer Van Schijndel hoe dit kan worden opgelost. De 
heer Voeten weet niet of de geluidsrapportage van 2014 opnieuw uit wordt gerekend. Een verklaring 
of een voetnoot in de rapportage is ook een mogelijkheid, dat het even rechtgezet wordt. Het andere 
verhaal is het onbekende verkeer. Vliegtuigen die geen geluidscertificaat hebben, die worden als 
onbekend verkeer geboekt. Die zijn ook met registratie en typenummer bekend. Dat betreft in 
incidentele zaken vaak ultralichte vliegtuigen. Sommige vliegtuigen in Duitsland hebben ook geen 
specifiek geluidscertificaat. Maar het merendeel van het onbekende verkeer, en dat is met name in 
2017, 2016 geweest, dat is omdat de vliegschool is overgegaan op een geluidsarmer vliegtuig. Dat is 
gekoppeld aan de registratie, het geluidscertificaat, en dan gebeurt het dat de fabriek pas in een later 
stadium het geluidscertificaat afgeeft. En ondanks dat er al één of twee van hetzelfde type vlogen, kun 
je ze niet koppelen aan een andere registratie. Dus daarmee wordt het als onbekend geregistreerd. Het 
gevolg daarvan is dat het in feite een vliegtuig is in de laagste geluidsklasse. Volgens de 
programmatuur worden die vliegtuigen ongeveer gemiddeld meegeteld en verspreid over de hele 
populatie van geluidsklassen. Dus zowel met de vergissing van het nachtverkeer als het onbekende 
verkeer wordt er in werkelijkheid minder geluid gemaakt dan nu wordt uitgerekend. Maar het 
onbekende verkeer kan de heer Voeten ook niet corrigeren, want dat maakt het systeem niet mogelijk. 
De heer Voeten denkt dat er dit jaar eenzelfde constatering is, want er is weer een geluidsarm vliegtuig 
afgeleverd en operationeel gegaan. De heer Voeten weet niet of dat certificaat al binnen is of niet en 
kijkt naar de heer Hendriks. Want dan wordt het gekoppeld in het systeem. 
Dan zal dit inmiddels gebeurd zijn, dus dat zal geen probleem zijn. Maar misschien dat middels 
voetnoten die verklaring gegeven kan worden. Er was in een ander jaar ook nog sprake van 
nachtvluchten. Er is twee keer een situatie geweest dat mensen na het einde van de uniforme 
daglichtperiode binnen zijn gekomen. Nog niet met donker, maar wel formeel na de officiële tijd. Dat 
heeft allebei geresulteerd in een bekeuring door de luchtvaartpolitie, want het mag niet.  
Dan is er nog één opmerking in de rapportage. De definitie van de uniforme daglichtperiode wordt 
door elkaar gehaald met sunset en sunrise. Vroeger mocht gevlogen worden van sunrise tot sunset. Later 
heeft de overheid dat veranderd in vijftien minuten eerder en vijftien minuten later. Dat heeft men de 
uniforme daglichtperiode genoemd. In het rapport wordt gesproken over UDP plus en min vijftien 
minuten. Dus dat moet nog gecorrigeerd worden. 
 
De heer Visser zou het zeer op prijs stellen als er in dit rapport ook komt te staan, hoe dan ook, in een 
box of in noten, maar wel leesbaar, dat dus de werkelijke situatie verschilt, omdat er een aantal andere 
stillere vliegtuigen gewoon in bedrijf zijn genomen. Ook al is het niet meer mogelijk om al die getallen 
om te rekenen. Hij zou proberen zo ver mogelijk daarmee te komen en het in ieder geval duidelijk in 
taal op te schrijven. 
 
De heer Voeten merkt op dat het in ieder geval een gelukkige conclusie is dat we onszelf niet rijk 
gerekend hebben, maar juist de andere kant op. Dat is in ieder geval een positieve noot aan het geheel. 
 
De voorzitter vraagt of dat het commentaar was van de heer Voeten. 
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De heer Voeten bladert er nog even doorheen en vraagt om één momentje. Vervolgens merkt de heer 
Voeten op er wel doorheen te zijn. De rest zal in een schriftelijke reactie nog naar de heer 
Van Schijndel worden verstuurd. 
 
De voorzitter dankt de heer Voeten en geeft het woord aan de heer Timmerman. 
 
De heer Timmerman richt zich tot de heer Van Schijndel. De heer Van Schijndel heeft een procedure 
aangegeven van veertien dagen. Worden de stukken die dan schriftelijk afgeleverd worden als 
addendum toegevoegd aan het rapport? Of hoe gaat dit precies gebeuren, zodat precies bekend is wat 
er gemeld is door alle partijen? 
 
De voorzitter stelt voor de heer Van Schijndel het woord te geven om te reageren op de opmerkingen 
die gemaakt zijn, ook de procedurele. 
 
De heer Van Schijndel begint bij de evaluatie ex artikel 18 Bbl inzake externe veiligheid. Daar hebben 
ze zelf ook een opmerking over gemaakt dat die nog op een van de twee manieren die zij aangeven 
herberekend moet worden. Dus daar zal NLR nog aan moeten werken. Dan de verwijzing naar de 
eerdere rapporten. De heer Van Schijndel denkt dat het met name gaat om het rapport waar de 
omzettingsregeling en het aanwijzingsbesluit vergeleken worden met het luchthavenbesluit. In een 
vorig overleg waarbij de heer Van Schijndel aanwezig was, is gezegd dat dat geen onderdeel uitmaakt 
van de evaluatie, maar dat met name wordt gekeken naar de vergunde situatie en de werkelijke 
situatie. Daar ziet de evaluatie op toe. Vandaar ook geen verwijzing naar het eerdere rapport.  
Vervolgens stelt de heer Van Schijndel de twee adviezen van de heer Visser aan de orde. Over wat het 
gevolg zal zijn van de evaluatie, daar kan de heer Van Schijndel niet op vooruitlopen. Hij heeft het 
advies genoteerd. Maar de evaluatie zal eerst moeten worden afgerond en dan zal men zich allereerst 
intern moeten beraden wat dit eventueel betekent voor het huidige besluit. Volgens de heer 
Van Schijndel is dat de logische gang van zaken bij een evaluatie.  
Dan nog het advies of de wens van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er wordt op dit moment, zoals 
bekend, waar een aantal van de aanwezigen ook voor uitgenodigd was, gewerkt aan een landelijke 
luchtvaartnota. Er is een participatieproject waar iedereen zijn inbreng op kan leveren. Die 
luchtvaartnota is iets van het Rijk. Maar daar zullen beslist ook dit soort onderzoeken in meegenomen 
worden. Ook de provincie zal wellicht op basis daarvan zich moeten beraden op het eigen provinciaal 
beleid. De heer Van Schijndel weet nog niet of dit gaat gebeuren en of daar aanleiding toe is, maar hij 
kan zich voorstellen dat dat een natuurlijk moment is om het eigen beleid ook te gaan bekijken. Op dit 
moment ligt het niet in de planning om het eigen luchtvaartbeleid te actualiseren op dit gebied. 
 
De heer Visser merkt op dat het eigenlijk gek is bij een proefcasus.  
 
De heer Van Schijndel neemt aan dat wordt gedoeld op de proefcasus Eindhoven Airport. Deze 
proefcasus zal ook input zijn voor de luchtvaartnota. Daarbij worden dit soort onderzoeken 
meegenomen.  
 
De heer Visser merkt op dat het Rijk wellicht ook wordt geholpen door de WHO-richtlijn gewoon 
eens toe te passen op een wat kleiner veld en eens aan te geven wat voor ruimtelijke consequenties dat 
heeft. Als je daar in vijf of tien jaar naartoe wilt, wat voor beleid heb je dan nodig als provincie 
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enzovoort? Misschien jammer als een andere provincie het wel doet. 
 
De heer Van Schijndel antwoordt dat het advies is genoteerd, maar dat hij niets kan toezeggen op dit 
punt. Dan de opmerkingen vanuit BIA. De opmerkingen over nachtvluchten, onbekend verkeer en de 
uniforme daglichtperiode zullen worden meegenomen. De eerste twee zullen wat de heer 
Van Schijndel betreft niet leiden tot een herberekening. Dat heeft volgens hem ook niet veel 
toegevoegde waarde voor deze evaluatie. In voetnoten kan worden aangegeven waar het verschil door 
te verklaren is. Maar wat ook belangrijk is, is dat gezamenlijk zal worden bekeken hoe dit soort 
afwijkingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Dat is een van de aanbevelingen ook vanuit de 
evaluatie. Maar herberekenen zal volgens de heer Van Schijndel niet nodig zijn.  
Wat wordt gedaan met de schriftelijke reacties? Het is niet zo dat dit een vastgestelde procedure is. Op 
dit moment wordt een evaluatie opgesteld. Het is de provincie veel waard om die met de omgeving te 
bespreken, om het ontwerp, de aanpak en straks de definitieve versie te bespreken, zodat ook bekend is 
wat CROSE daarvan vindt. Het is niet zo dat hier een formeel traject aan vast zit. Uiteraard zal wel 
aan degenen die reacties hebben gegeven, worden teruggekoppeld wat er met die reacties is gedaan. 
Tot zover. 
 
De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn. Hij geeft het woord aan de heer Timmerman. 
 
De heer Timmerman denkt dat dit orgaan uiteindelijk nog een advies moet uitbrengen straks. Hoe 
gaat het CRO daarmee om? Wat doet het CRO op dit moment met dit rapport en wat voor advies 
geeft het CRO nu hierover af? 
 
De voorzitter denkt dat de conclusie moet zijn dat het in ieder geval hier besproken is, dat er een 
aantal opmerkingen gemaakt zijn richting provincie die worden meegenomen. Er wordt een 
mogelijkheid gecreëerd om voor 1 januari nog schriftelijk te reageren. De voorzitter denkt dat 
daarmee de adviezen van de leden van CROSE, degenen die dat willen, uiteraard zijn meegenomen. 
De voorzitter weet niet, en dat is waarschijnlijk wat de heer Timmerman bedoelt, of er daarnaast als 
collectief nog een advies wordt opgesteld richting provincie. 
 
De heer Timmerman antwoordt dat dat correct is. De heer Timmerman denkt dat er een gedragen 
advies moet kunnen worden gegeven vanuit deze commissie over dit rapport straks. Daar zal ook een 
procedure voor afgesproken moeten worden. Mogelijk is er weer een vergadering nodig om dat te 
doen. 
 
De voorzitter weet niet of dat in de procedure past. Alles kan natuurlijk. De voorzitter kijkt ook even 
naar de secretaris. Er kan een conceptadvies worden opgesteld dat schriftelijk rond zal worden gegaan. 
Om nu nog een extra vergadering over dit punt te hebben, dat lijkt de voorzitter wat overtrokken. 
Maar het is aan de aanwezigen. De voorzitter vraagt wat de anderen hiervan vinden. 
 
De heer Lazeroms merkt op het te bekijken vanuit zijn optiek. Hier ligt een eerste concept. Reacties 
worden nu gegeven ter plaatse, hier op locatie. Er is ook nog een mogelijkheid om het schriftelijk te 
doen. De heer Lazeroms denkt dat er dan nog een compleet eindstuk een keer naar CROSE 
toegezonden wordt en dat er op basis daarvan dan een advisering moet plaatsvinden. Of dat 
schriftelijk of ter plaatse bij een vergadering moet zijn, laat de heer Lazeroms even in het midden. Dat 
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is een organisatorisch aspect. Hij denkt wel dat het eindstuk nog een keer becommentarieerd moet 
worden. 
 
De voorzitter vraagt of dit de algemene mening is en kijkt rond. Het is tenslotte aan de vergadering om 
te bepalen hoe zij hier in de advisering mee omgaat. 
 
De heer Visser merkt op dat dan feitelijk nog de vraag is waarover precies geadviseerd wordt. 
 
De voorzitter antwoordt dat gezien de opmerkingen nu, het mooi zou zijn om een eensluidend 
unaniem advies te kunnen geven. De voorzitter ziet dit echter nog niet één, twee, drie gebeuren. Dat 
wordt lastig. Vandaar dat de voorzitter eerder de opmerking maakte dat iedereen nu de gelegenheid 
heeft om er opmerkingen over te maken en die schriftelijk nog een keer kan neerleggen, zodat er in 
ieder geval vanuit de verschillende invalshoeken van CROSE adviezen liggen. 
 
De heer Visser merkt op de procedure niet precies te kennen, maar volgens hem doet de provincie de 
evaluatie. Die trekt, na overleg, bepaalde conclusies daaruit. Die zal GS dan toch in een soort notitie 
neerleggen in concept. Daar kan CROSE dan iets van vinden, denkt de heer Visser. Dat hoeft maar 
heel kort te zijn of een aanvulling, en dat gaat dan naar de Staten. Anders zou hij het ook niet weten. 
Want over dit rapport adviseren, dat weet de heer Visser niet. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, 
gelooft hij. 
 
De voorzitter denkt dat ook niet en vraagt of de heer Van Schijndel hier nog wat duidelijkheid over 
kan geven. 
 
De heer Van Schijndel antwoordt dat er nu een conceptevaluatie is. Daar kunnen opmerkingen over 
gemaakt worden. Op basis daarvan zal een definitieve evaluatie worden opgesteld. Uiteraard zal die 
worden toegestuurd. Volgens de heer Van Schijndel is het dan aan de commissie om al dan niet te 
besluiten om een advies te geven. Want dat kan gevraagd en ongevraagd. Op basis van het rapport zal 
het bevoegd gezag een afweging moeten maken of het al dan niet aanleiding geeft voor een vervolg. 
Uiteraard kan CROSE altijd ongevraagd advies geven. Maar het zal niet zo zijn dat een conceptadvies 
aan GS hier voorgelegd zal gaan worden. Dat is een ambtelijk advies richting Gedeputeerde Staten, 
dus dat komt hier niet in de commissie. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Wierikx. 
 
De heer Wierikx merkt op zich te kunnen voorstellen dat de commissie met elkaar nog wel uiteindelijk, 
zoals de heer Timmerman ook aangeeft, de resultaten terugziet en dat de leden met elkaar kunnen 
vaststellen dat de procedure die gezamenlijk is afgesproken, namelijk de reactie geven, de reacties 
verzamelen en het eindrapport al dan niet in welke vorm terug te zien − dat dat is iets wat de 
commissie kan afhechten. Vervolgens gaat de heer Wierikx mee met wat de heer Van Schijndel zegt: 
het is uiteindelijk aan GS om daar iets van te vinden en het bevoegd gezag om dat op te pakken. De 
commissie kan alleen toezien op de juiste procedure. Dat is het gevoel van de heer Wierikx daarbij. 
 
De voorzitter vraagt naar de conclusie. Nu worden er een aantal opmerkingen gemaakt, daar wordt 
door de provincie naar gekeken, er komt een definitief rapport. Dat zou dan nog een keer terug 
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moeten komen. Dan zou CROSE daar een advies, ongevraagd of gevraagd, dat maakt niet uit, over 
kunnen geven richting GS. En dat is het dan. Maar dat betekent dat, en de voorzitter weet niet hoe het 
in de tijd zit, maar dat CROSE daar dan toch nog een keer over bijeen moet komen. De voorzitter 
legt dit aan de vergadering voor. Dat kan dan niet anders. Als er een definitief rapport ligt en daarover 
moet een advies worden uitgebracht, dan zal daar met elkaar over moeten worden gesproken, denkt 
de voorzitter. 
 
De heer Van Schijndel legt de nadruk op: een advies mogen uitbrengen. De heer Van Schijndel dacht 
even dat de voorzitter zei dat de provincie een advies verwacht, het moeten. Maar er ligt straks een 
rapport en dan kan CROSE op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bevoegd gezag. Of de heer 
Van Schijndel had het verkeerd geïnterpreteerd, maar dan moet het wel even helder zijn. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Timmerman. 
 
De heer Timmerman denkt dat het klopt wat de heer Van Schijndel zegt. Conform het reglement of 
de verordening kan CROSE gevraagd en ongevraagd advies geven. Als wordt besloten om dat 
gevraagd of ongevraagd te doen op basis van een stuk dat voorligt, dan moet dat volgens de heer 
Timmerman gewoon worden gedaan. 
 
De voorzitter merkt op het zo ook te bedoelen, dat CROSE inderdaad gevraagd en ongevraagd advies 
kan uitbrengen. De voorzitter proeft in ieder geval bij een aantal leden van de vergadering toch dat zij 
dat willen doen. Dat betekent dat als het definitieve rapport er ligt, de vergadering dan nog een keer 
bij elkaar komt en dat daar dan een advisering over wordt gegeven richting de provincie. Is dat de 
conclusie? Dat zou de voorzitter dan graag horen. 
 
De heer Visser kan zich ook goed voorstellen dat er een concept wordt geschreven van een advies. Als 
iemand hier zijn vinger opsteekt en dat gewoon schrijft als het rapport klaar is, dan kan dat worden 
geschreven. Dan kan dat advies rondgaan. Maar het kan ook blijken dat er nog wat hete aardappels in 
zitten en dan moet daar misschien over vergaderd worden. Maar dan weet de heer Visser wel graag 
voor de vergadering wat dan de echt lastige punten zijn. Misschien dat de voorzitter kan organiseren 
met de secretaris dat er een concept komt. Daar kunnen de leden vrij snel op reageren en dan kan de 
voorzitter zeggen: ik wil jullie toch nog even bij elkaar hebben. 
 
De voorzitter denkt dat dan de procedure moet zijn dat als er een definitief rapport is, dat er dan 
vanuit het secretariaat een conceptadvies vanuit CROSE opgesteld wordt, dat dat rondgestuurd 
wordt, dat daar een termijn voor is van akkoord/niet akkoord, om het simpel te houden. En als het 
niet akkoord is en een aantal leden vinden dat daar nog over doorgepraat moet worden, dan gebeurt 
dat. Dan is dat de procedure. 
 
De heer Visser vraagt of er een einddatum is wanneer de provincie de volgende stap gaat zetten, dus 
voor wanneer CROSE geadviseerd moet hebben. 
 
De heer Van Schijndel antwoordt dat er geen harde einddatum is. Wat vooral belangrijk is: als bekend 
is dat er een commissie komt vanuit CROSE, dan gaat de provincie natuurlijk niet verder. Het is 
belangrijk dat het proces met de omgeving goed plaatsvindt. Dus daar wacht de provincie dan op. 
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De heer Visser vraagt of het wel de bedoeling is dat dit college het nog afhandelt, het in de Staten 
brengt. Of wordt gewacht op de nieuwe Staten? 
 
De heer Van Schijndel antwoordt dat daarover geen afspraken zijn gemaakt. Maar gezien het feit dat 
er tot 1 januari reacties kunnen worden gegeven, en dan moet NLR gaan herschrijven, verwacht de 
heer Van Schijndel dat het niet in de huidige periode zal zijn. 
 
De heer Voeten merkt op nog een kleine kanttekening te willen maken. De heer Voeten is natuurlijk 
wel benieuwd hoe NLR dat gaat oplossen met die berekeningsmethodiek van die externe 
veiligheidscontouren. Want nu is het een appels- en perenverhaal. Ga je naar appels of ga je naar 
peren? De heer Voeten denkt toch maar het definitieve verhaal af te wachten van NLR om dan nog 
een keer te kijken of er nog iets bijzonders is. 
 
De voorzitter denkt dat dit reden te meer is om de procedure zoals de voorzitter net heeft geschetst, 
toch toe te passen. Dat betekent dat er nu een ronde is geweest over een conceptrapport, dat er tot 
1 januari de mogelijkheid is om daar richting provincie of NLR schriftelijk op te reageren, dat er 
vervolgens het een en ander verwerkt wordt, dat er dan een definitief rapport ligt en dat vanuit het 
secretariaat dan hier een advies over het definitieve rapport opgesteld wordt. Dat wordt aan de leden 
van CROSE toegestuurd met een termijn van tien dagen. Dan zal de vraag zijn: is er behoefte aan een 
extra vergadering of is dit het advies waar iedereen zich in kan vinden? Dat moet dan de procedure 
zijn. De voorzitter vraagt of iedereen zich hierin kan vinden. De voorzitter constateert geknik. Dan zal 
het zo gebeuren, wat de voorzitter betreft. De voorzitter spreekt zijn dank uit. 
 
5. Werkgroep Locatie Entry-point (Dhr. Lazeroms) 
De voorzitter merkt op dat de heer Lazeroms voorzitter was van de werkgroep die hierover een 
inventariserend onderzoek heeft gedaan en een rapport heeft opgesteld. Er zijn wat reacties vanuit de 
Vliegroute Vrij-club. Het lijkt de voorzitter goed als de heer Lazeroms eerst een toelichting geeft op 
het rapport. 
 
De heer Lazeroms dankt de voorzitter. Hij zal zich in eerste instantie beperken tot een korte 
toelichting op het inventariserend onderzoeksrapport ten aanzien van het Entry-point dat nu voorligt. 
Op de eerste plaats wil de heer Lazeroms, gepast of niet gepast, in deze vergadering zijn dank 
uitspreken aan degenen die vooral ambtelijk hier aan mee hebben gewerkt vanuit de beide gemeenten. 
Ook wil de heer Lazeroms zeker niet de heer Voeten vergeten, die vanuit zijn deskundige rol op dit 
gebied de nodige input heeft geleverd. In drie maanden tijd, vanaf begin september tot nu, is dit 
inventariserend onderzoeksrapport opgesteld. Naar aanleiding van de behandeling zal uiteraard 
moeten worden bekeken hoe de zaak verder beoordeeld dient te worden in de zin van of dit voldoende 
is of dat wellicht dit gremium, CROSE dus, een andere insteek wenst. Maar dit punt komt later aan de 
orde, denkt de heer Lazeroms. 
Vervolgens loopt de heer Lazeroms het onderzoeksrapport met bijlagen door aan de hand van een 
aantal sheets. De leden hebben het rapport uiteraard ook ontvangen. Het is geen uitgebreid rapport 
met slechts enkele bijlagen. Wellicht hebben de leden de kans gezien om het door te nemen. Er is een 
stappenplan gehanteerd. De basis voor het onderzoek is het document, als bijlage 1 bijgevoegd, uit de 
hand van de heer Voeten, inventariserend onderzoek locatie Entry-point. De werkgroep heeft moeten 
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concluderen dat stap 1 tot en met 3 uit dat stappenplan nader uitgewerkt diende te worden en hierna 
door CROSE bepaald moet worden of de overige onderzoeksactiviteiten, die onder andere aan de 
orde komen in stap 4 tot en met 7, of daar ook een bepaalde invulling aan diende te worden gegeven. 
Het heeft ertoe geleid dat er een aantal scenario’s ten aanzien van het Entry-point en dan met name de 
locatie van het Entry-point zijn bekeken en nader zijn uitgewerkt.  
Die scenario’s zijn op een aantal aspecten beoordeeld. In de eerste plaats operationeel wenselijk. In de 
tweede plaats vliegveiligheid. In de derde plaats mate van hinder plus externe veiligheid. In de vierde 
plaats acceptatie overheid. Onder ‘overheid’ moet worden verstaan Rijk en provincie. 
Het geheel is gebaseerd op objectieve informatie en de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de 
verschillende gemeenten. De heer Lazeroms toont een sheet die de ruimtelijke ontwikkelingen laat zien 
binnen de gemeenten Halderberge en Rucphen. Binnen Halderberge in elk geval binnen de kernen 
Hoeven en Bosschenhoofd, vooral binnen de bebouwde kom. Een zoekgebied voor eventuele 
woningbouw bevindt zich meer in de richting van het circuit van het vliegveld. Dan de gemeente 
Rucphen, de gemeente van de heer Lazeroms als voorzitter zijnde. Binnen de kern Rucphen zelf 
liggen bestaande en toekomstige ontwikkelingen die mogelijk vallen binnen de aanvliegroute. Piloten 
vliegen nu om de kern Rucphen heen om het Entry-point te bereiken. Binnen de kernen Zegge en 
Sint Willebrord vinden ook voornamelijk inbreidingen plaats, ontwikkelingen, binnen de bebouwde 
kom. Vanuit Zegge is er in ieder geval nog een zoekgebied voor woningbouw dat zich meer bevindt in 
de richting van het circuit van het vliegveld. Dat betreft de ontwikkeling van het gebied Zegge-Oost 
aan de Kapelstraat. Dit staat al meerdere jaren op de planning om tot ontwikkeling te komen. Dat zal 
ook een dezer jaren verder gestalte gaan krijgen. De andere gemeenten staan niet op de sheet vermeld. 
Dat zijn Roosendaal en Etten-Leur. Die hebben verder ook geen ontwikkelingen gemeld. De heer 
Lazeroms heeft het wat dat betreft beperkt tot de gemeenten die wel bepaalde ontwikkelingen in zich 
hebben. 
Bij stap 2 en 3 zijn drie scenario’s bekeken. De huidige ligging van het Entry-point, een totale 
spiegeling van het circuit en het verschuiven van het Entry-point aan de zuidzijde. Op de eerste plaats 
de huidige ligging van het Entry-point. De tekeningen in de presentatie zijn ook te vinden in de 
bijlagen. Dus als het niet voldoende duidelijk is op het scherm, dan kunnen de aanwezigen de bijlagen 
erbij pakken. De handhaving is een mogelijkheid van deze huidige ligging. Wat dat betreft zou die in 
principe gewoon gerespecteerd kunnen worden. Er is wat de werkgroep betreft geen noodzaak 
aanwezig om over de bebouwde kom Rucphen te vliegen. Men kan, als de heer Lazeroms het in eigen 
woorden mag zeggen, schuin aanvliegen om zodoende het Entry-point aan te vliegen. Dat is ook het 
advies om aan piloten mee te geven. Kortheidshalve dient de heer Lazeroms meteen mee te geven dat 
dit niet kan worden afgedwongen. Maar al met al is de huidige ligging van het Entry-point in ieder 
geval een optie. 
Dan het tweede scenario, de spiegeling van het circuit. Dus eigenlijk de rechthoek, althans, de 
rechthoek die tap toeloopt. In wiskundige termen zal het misschien een trapeze worden genoemd. Het 
circuit is in ieder geval gespiegeld naar de andere kant toe, naar de noordkant. Er is gekeken wat dat 
met zich meebrengt. De werkgroep heeft aan kunnen geven dat het operationeel onwenselijk is 
vanwege het conflict met de controlzone van Woensdrecht. Links is de controlzone. De grens is de 
lichtgroen gestippelde lijn linksonder van de kaart. Dus niet de halve maan, maar echt linksonder. De 
werkgroep ziet ook een conflict met de paradropzones die momenteel aan de noordzijde gelegen zijn. 
De werkgroep concludeert ook dat er sprake zou kunnen zijn van conflicterend vliegverkeer. Een 
belangrijk aspect is ook dat er vanuit de verkeerstoren geen uitzicht meer bestaat op verkeer binnen 
het circuit. Dus dat is ook een niet onbelangrijk aspect. De vliegveiligheid is ook beoordeeld. Voor EV, 
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de kans op toename conflicten, dan gaat het ook ten koste van de vliegveiligheid. Dat is wat betreft ook 
een minpunt. Dan de mate hinder en externe veiligheid. Er is sprake van meer dorpskernen binnen 
het circuitgebied. Dus meer kans op het ervaren van hinder. Doordat je meer dorpskernen aandoet, in 
de woorden van de heer Lazeroms, is er ook meer kans op slachtoffers bij calamiteiten. Bij uitgaand 
verkeer is er ook sprake van meer geluidshinder. Dan het laatste onderdeel bij dit scenario, de 
acceptatie door de overheid, dus door het Rijk en de provincie. De werkgroep is van mening dat door 
een verslechtering ten opzichte van de bestaande situatie, dat te verwachten valt dat een van deze 
partijen, dan wel beide partijen, niet akkoord zullen of kunnen gaan met de spiegeling van het circuit. 
Dan het derde scenario, het verschuiven van het Entry-point aan de zuidzijde. De heer Lazeroms wijst 
op de kleuren geel, groen en rood en uiteraard ook blauw. De blauwe kleur geeft de minimale 
aanpassing weer van het huidige Entry-point. In de bestaande situatie is er het Entry-point met 
loodrecht daaronder de pijl weergegeven. De werkgroep heeft deze met een minimale aanpassing naar 
links gebracht, zodat tussen het dorp en de Rucphense bossen aangevlogen gaat worden. De 
verplaatsing van het Entry-point naar de westkant, dus onder de woorden ‘circuit area’. Daar is de 
werkgroep veel minder van gecharmeerd. Dat heeft te maken met het feit dat de controlzone van 
Woensdrecht wordt doorkruist. De werkgroep denkt dat dit scenario daardoor op minder draagvlak of 
zelfs geen draagvlak kan rekenen. En bij verplaatsing naar die kant, wat de werkgroep geconcludeerd 
heeft op basis van objectieve informatie, dan heb je ook te maken met de aanwezigheid van Zegestede, 
dus de begraafplaats met alle ceremoniële aangelegenheden daaromheen. Dus op die locatie zou een 
extra mate van hinder veroorzaakt worden die niet gewenst is. 
Dan de groene situatie. Dat is verplaatsing tussen het dorp Rucphen en Sint Willebrord. Daarvan 
heeft de werkgroep moeten concluderen dat ten aanzien van de vier aspecten die onderzocht zijn, dat 
er een paar onderdelen positief uitkomen. Maar de meeste onderdelen komen negatief uit. De heer 
Lazeroms zal dit straks laten zien in de matrix.  
Het totaal verplaatsen van het Entry-point tussen Willebrord en Etten-Leur is een negatieve tot zeer 
negatieve benadering. Het lijkt de heer Lazeroms verstandig om door te gaan met de laatste sheet ten 
aanzien van de bevindingen en conclusie. De afwegingsmatrix waarbij de huidige ligging van het 
Entry-point op nul is geplaatst, dus ook het referentiekader is. Dit referentiekader scoort op alle punten 
neutraal. Aan de hand daarvan heeft de werkgroep de andere scenario’s afgewogen. Als het totale 
circuit en het Entry-point worden gespiegeld, dan ontstaan er een paar rode vlakken, dus dan vindt er 
een sterke verslechtering plaats op de onderdelen C en D. Dat zijn de onderdelen op de eerste sheet, 
mate van hinder, externe veiligheid en acceptatie van overheid. Er is een minnetje op vliegveiligheid 
en het aspect operationeel wenselijk blijft neutraal.  
Dan de verplaatsing van het Entry-point naar het westen. Dat leidt tot een sterke verslechtering op 
operationeel wenselijk. Dat heeft onder andere met de controlzone van Woensdrecht te maken. Op 
het gebied van vliegveiligheid wordt een min gescoord. Op basis van mate van hinder, externe 
veiligheid en acceptatie overheid zou dit scenario wel een plus scoren. 
Dan de verplaatsing van het Entry-point tussen Rucphen en Sint Willebrord. De verschillende 
aspecten komen uit op nul tot min. Dus in feite treedt dan een verslechtering op. Ten slotte de 
verplaatsing van het Entry-point tussen Sint Willebrord en Etten-Leur. Daarbij geraken alle aspecten 
in de min, waarbij zelfs twee onderdelen, operationeel wenselijk en vliegveiligheid, sterk in de min 
komen te staan. Vandaar dat daar twee minnetjes bij staan. 
De laatste zin op de sheet is ook de conclusie in de rapportage. De werkgroep is van mening dat op 
basis van dit inventariserend onderzoek kan worden geconcludeerd dat de optie minimale aanpassing 
van de huidige locatie van het Entry-point de voorkeur geniet. Dus dat is de blauwe situatie op basis 
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van de getoonde tekening. De conclusie is dus dat de werkgroep deze verschuiving van het Entry-point 
adviseert.  
De heer Lazeroms kijkt de leden aan of hij misschien iets vergeten is of dat er toevoegingen zijn. 
 
De voorzitter vraagt of er aanvullingen zijn. Hij constateert dat deze er niet zijn. Daaruit mag 
geconcludeerd worden dat het een redelijk compleet verhaal is, denkt de voorzitter.  
De voorzitter geeft het rapport in discussie. De conclusie is helder. De analyse ook. Maar er zijn ook 
commentaren binnengekomen die in de overwegingen meegenomen kunnen worden. De voorzitter 
heeft een vraag. Als de minimale aanpassing van het huidige Entry-point gebeurt, dan acht de 
voorzitter het wel nog van belang om te weten welke procedure daar gevolgd moet worden. Maar dat 
is zomaar een opmerking. De voorzitter geeft het woord aan de heer Timmerman. 
 
De heer Timmerman merkt op dat de werkgroep twee maal bijeen is geweest. De laatste keer heeft de 
heer Timmerman helaas moeten afzeggen. Om 8.00 uur heeft de heer Timmerman het 
conceptrapport mogen ontvangen, om 15.00 uur zou het besproken worden en om 18.00 uur is het 
vastgesteld. Daarmee heeft de heer Timmerman niet deel kunnen nemen aan de besluitvorming. Dit 
betreurt hij. Het rapport zegt dat zaken niet afdwingbaar zijn. Dat vindt de heer Timmerman ook ‘een 
dingetje’, omdat dat inhoudt dat er een convenant gesloten zal moeten worden met piloten. De heer 
Timmerman vraagt zich af of dat gerealiseerd kan worden. De heer Timmerman heeft feedback 
gekregen van de mensen van Vliegroute Vrij. Die mensen hebben meerdere keren wat repliek gegeven 
op het rapport. Enerzijds begrijpt de heer Timmerman dit. Maar die mensen zeggen nu: we mochten 
niet aan tafel zitten, we zouden toch graag zien dat het rapport door een onafhankelijke commissie 
wordt beoordeeld en dan leggen wij ons neer bij elke uitkomst. De heer Timmerman wil vragen of dit 
mogelijk is. 
 
De voorzitter noemt de bijdrage van de heer Timmerman helder en vraagt of er anderen zijn die het 
woord willen voeren. De voorzitter concludeert dat er een duidelijke vraag ligt van de heer 
Timmerman. Dat blijkt ook uit de notitie van de werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij. Toetsing door 
een onafhankelijke deskundige, wat vindt de werkgroep daarvan?  
 
De heer Wierikx vraagt of hij hier een advies over mag geven. De heer Wierikx is natuurlijk niet de 
voorzitter van de werkgroep, maar het initiatief is genomen vanuit de gemeente Rucphen. De 
gemeenteraad van Rucphen heeft een verzoek gedaan aan CROSE. Het lijkt de heer Wierikx elegant 
om de gemeenteraad van Rucphen en de gemeenteraad van Halderberge hier in eerste instantie over 
te informeren. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Lazeroms. 
 
De heer Lazeroms merkt op als voorzitter niet gelijk de prominente rol in te willen nemen bij het 
reageren. Maar de heer Lazeroms denkt dat de heer Wierikx een feit te pakken heeft dat met name de 
gemeenteraad van Rucphen in elk geval gevraagd heeft om dit inventariserend onderzoek. De heer 
Lazeroms zal dus in elk geval richting zijn gemeenteraad moeten gaan communiceren. De heer 
Lazeroms heeft eerlijk gezegd nog niet nagedacht over de manier en op welk tijdstip, omdat hij eerst 
de behandeling in dit gremium af wilde wachten. Vanuit dit overleg kan misschien een advies worden 
meegegeven of dat dit voldoende is of dat er daadwerkelijk, zoals de heer Timmerman aangeeft, nog 
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een stap verder gezet moet worden en het onderzoeksrapport op basis van de objectieve informatie en 
de ontwikkelingen binnen de verschillende gemeenten extern moet worden getoetst. Maar dan ga je 
een stap verder en heb je te maken met het feit dat daar weer een bureau voor gezocht dient te 
worden. Dat zijn ook extra kosten. De heer Lazeroms weet niet op welk bureau dat kostenplaatje dan 
gelegd zal gaan worden. Dus de heer Lazeroms denkt dat daar wel even over nagedacht moet worden 
op basis van het voorliggende rapport hoe, als dat aan de orde zou zijn, CROSE die extra stap wil of 
wenst te maken en wie waarvoor dan aan de lat staat. Want uiteraard heeft de gemeenteraad van 
Rucphen een vraag gesteld ten aanzien van het inventariserend onderzoek. Maar de gemeenteraad 
heeft dit niet gevraagd met in het achterhoofd de gedachte dat daar grootschalige 
onderzoekscommissies met onafhankelijke bureaus en dergelijke voor ingeschakeld dienden te worden. 
 
De voorzitter noemt de opmerkingen van de heer Lazeroms helder en geeft het woord aan de heer 
Wierikx. 
 
De heer Wierikx dankt de voorzitter. Vanuit Halderberge ligt de nuance iets anders. De gemeenteraad 
van Rucphen heeft gevraagd om een onderzoek. Dat speelt binnen Halderberge natuurlijk op een 
ander niveau. Voor Halderberge zal dat zeker zijn om een terugkoppeling van het onderzoek naar de 
gemeenteraad ter kennisname te laten landen. Het is lastig om te zeggen als je onderdeel hebt 
uitgemaakt van de werkgroep, maar de heer Wierikx denkt dat er wel een solide afweging is gemaakt 
op de factoren die aan de voorkant zijn gesteld. De heer Wierikx is van mening dat deze een helder 
beeld geven van waar de mogelijkheden en de onmogelijkheden liggen. De heer Wierikx vraagt zich 
wel af, in aanvulling op wat zijn collega-wethouder uit Rucphen aangaf, wat een nader of 
onafhankelijk onderzoek nog bijdraagt en of dat tot een andere conclusie zou leiden. Maar het lijkt de 
heer Wierikx goed om te kijken en te volgen wat er op dat gebied gaat plaatsvinden. 
 
De voorzitter vraagt of de heer Voeten nog wil reageren en geeft hem het woord. 
 
De heer Voeten wil nog kort een opmerking maken over het verhaal dat er ligt. Er is gekeken naar 
generieke situaties. Wat zijn de smaken die er zijn? Dat is geanalyseerd en gewaardeerd. Van daaruit 
moet geconcludeerd worden dat er aanleiding is om verder actie te ondernemen. Als het zo is dat de 
conclusie van de werkgroep overgenomen wordt door CROSE, dan zal de procedure waarschijnlijk 
zijn, afhankelijk van de communicatie die nog gevoerd moet worden hier regionaal, dat de heer 
Voeten het ministerie zal vragen welke procedure doorlopen moet worden om die aanpassing te 
maken. 
 
De voorzitter legt de vraag neer: wat betekent dit procedureel? Want aan een wijziging zit een 
procedure vast. De voorzitter vraagt of geconcludeerd mag worden dat het rapport hier in ieder geval 
besproken is. Daar wordt verschillend over gedacht. De voorzitter wil het terugleggen bij de werkgroep 
en met name ook bij de gemeente Halderberge, want daar ligt het initiatief. Rucphen, sorry. Daar ligt 
het initiatief. De heer Lazeroms gaat waarschijnlijk de gemeenteraad informeren. Halderberge 
waarschijnlijk ook. De voorzitter denkt dat het dan toch aan de gemeenten is om te kijken of er nog 
extern advies bij moet komen. Of dat misschien de gemeenteraad daar ook iets van vindt. 
 
De heer Lazeroms pleit er wel voor dat het rapport dat nu voorligt, in ieder geval op dit moment het 
eindproduct is. Hij kan moeilijk met een half eindproduct richting zijn eigen gemeenteraad gaan. Dus 
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als gezamenlijk wordt geconcludeerd dat dit in ieder geval een bepaald eindproduct is, dan heeft hij de 
bereidheid om dit stuk naar aanleiding van de vraag van zijn eigen gemeenteraad terug richting de 
gemeenteraad toe te zenden en aan te geven dat dit het eindproduct is op basis van haar eigen vraag 
dan wel opdracht richting CROSE. 
 
De voorzitter denkt dat dit helder is. De vraag is: is dit het eindrapport wat betreft deze commissie? Is 
iedereen het daarover eens? 
 
De heer Voeten merkt op heel vervelend te zijn, maar toch even twee kleine opmerkingen maken over 
de matrix. Het is aan zijn aandacht ontsnapt, anders had hij dit ongetwijfeld afgelopen maandag 
gerapporteerd. Het spiegelen van het circuit naar de overkant, dat begint met een aantal argumenten 
die niet bepaald positief zijn. Waaronder dat er geen zicht meer is vanuit de verkeerstoren op het hele 
gebied en dat er een aantal onwenselijkheden zijn met Woensdrecht en dat soort dingen. Het wordt 
gescoord als neutraal. De heer Voeten denkt dat daar een lichte min aan de orde zou zijn.  
Het tweede punt betreft het Entry-point verplaatsen naar het westen, dus richting Roosendaal. De 
heer Voeten denkt dat de acceptatie van de overheid op een minnetje zal komen. De reden heeft de 
wethouder niet in detail toegelicht. Maar op het moment dat het aanvliegen te kort gaat worden om 
alle voorbereidingen voor de landingen te treffen, dan krijg je de situatie dat er conflicten komen met 
vliegtuigen, de congestie, dat vliegers moeten uitbreken, dus je sluit aan via het Entry-point, je ziet dat 
het te druk is op dat stuk, je hebt te weinig tijd om voorbereidingen te treffen, dus je draait linksom 
richting Rucphen om weer opnieuw aan te sluiten. Dat geeft alleen maar meer herrie, meer hinder 
overal, risico’s. Het leidt ook tot conflicten tussen vliegtuigen. Dus de heer Voeten denkt dat het ten 
aanzien van deze twee puntjes net even een wat netter accent is op de matrix. 
 
De voorzitter vraagt of dit niet wil zeggen dat de heer Voeten niet met het rapport kan instemmen op 
dit moment. 
   
De heer Voeten antwoordt redelijk medeplichtig te zijn. Hij stemt er dus mee in. 
 
De voorzitter antwoordt daar nu naar te zoeken. Dan kan de heer Lazeroms richting zijn raad verder. 
Als CROSE hiervan zegt: dit is het eindresultaat, dan kan de heer Lazeroms daarmee verder. 
 
De heer Lazeroms bevestigt dit. Hij stelt voor intern na te gaan wat de verdere procedure is binnen 
zijn eigen gemeente en dat hij CROSE hiervan op de hoogte zal stellen. 
 
De voorzitter zegt dat dit hem prima lijkt. De voorzitter vraagt of hij hiermee dit agendapunt mag 
afsluiten, met de toezeggingen die gedaan zijn. 
 
7. Rondvraag 
De voorzitter stelt de rondvraag aan de orde. Hij noemt de aanwezigen.  
 
De heer Voeten meldt voor de goede orde met de heer Broeren te hebben afgesproken dit keer geen 
klachten- en incidentenrapportage te doen. Maar het resultaat tot nu toe is één en één. 
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De voorzitter merkt op dat dit correct is. Dit komt in de volgende vergadering weer wel expliciet aan 
de orde. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.20 uur. Hij dankt eenieder voor de inbreng. 


