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1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter: De voorzitter meldt dat een aantal deelnemers nog elders in het gemeentehuis in 
bespreking is. Hen is gevraagd snel af te ronden aangezien de commissie op hen wacht. Goedemiddag 
allemaal. Wij gaan vijftien minuten later van start. Iedereen welkom. Speciaal welkom voor de heer 
Voeten als opvolger van de heer Jacobs. Ik wil voorstellen agendapunten 7 en 8 als één agendapunt te 
zien. Zijn er nog wijzingen gewenst? Niet? Dan is bij dezen de agenda vastgesteld. Er zijn geen 
afzeggingen gemeld. De heer Hendriks wordt vervangen door de heer Van Iersel. In de vorige 
vergadering is gevraagd om een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement om insprekers duidelijk 
te maken dat er niet altijd direct een antwoord van CROSE verkregen kan worden op vragen die 
tijdens het inspreken worden gesteld en het niet vanzelfsprekend is dat er meteen een besluit door 
CROSE wordt genomen. Daarvoor hebben wij u een memo gestuurd met twee opties. Aan artikel 6 
lid 3 van het Huishoudelijk Reglement kan een derde lid worden toegevoegd. Heeft hier iemand 
bezwaar tegen? Dat is niet het geval. Dank u wel. Wij bespreken het zometeen nader bij agendapunt 
2. Dan kom ik bij de mededelingen. 
 
2. Mededelingen 
Inspreker: Rucphen Vliegroute Vrij 
De voorzitter: Het inspreken gaat niet door. Agendapunt 3 komt dus te vervallen. Vanochtend is een 
mail naar de secretaris gestuurd. Ik lees het bericht even voor. De werkgroep wil geen gebruik van het 
inspreekrecht maken. Dat betekent dat er geen inspreker is. Ik denk wij hier bij agendapunt 6 op 
terugkomen. Goed, dan punt 2 van de mededelingen. 
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Brief Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant 
De voorzitter: Naar aanleiding van deze brief heeft u een brief van B&W van de gemeente 
Halderberge ontvangen. Daarin geven zij aan een inventariserend onderzoek te wensen ten aanzien 
van de ligging van het Entry-Point. CROSE kan deze brief voor kennisneming aannemen. CROSE 
heeft een afschrift van de brief. Is dat voldoende?  
 
De heer Wierikx: Het is een brief van de gemeente Rucphen. Hierover kan mevrouw Matthijssen u zo 
bij agendapunt 6 meer vertellen. 
  
Memo Huishoudelijke Reglement 
De voorzitter: Dan punt 3 van de mededelingen Memo Huishoudelijk Reglement. Er was discussie 
over de vorm van inspreken. Wij hebben een notitie ontvangen van de secretaris waarin een keuze A 
en B is opgenomen. Het komt erop neer dat artikel 6 wordt aangevuld met een lid 3 of dat wij de 
mogelijkheid kiezen voor de werkwijze zoals dat nu ook al gedaan en gehanteerd wordt. Waar kiest 
men voor? Bij mogelijkheid B wordt het extra duidelijk gemaakt als zich een inspreker meldt. Of moet 
dat als artikel 6 lid 3 worden opgenomen? Het lijkt mij voldoende zoals dat is gedaan bij mogelijkheid 
B. Het is aan u. 
 
De heer Dujardin: 16.20 uur ??? dan moeten wij het elke keer opnieuw aangeven. Als wij voor A 
kiezen moet iedereen zich eraan houden en kunnen er geen onduidelijkheden zijn mochten er andere 
wethouders aantreden na de verkiezingen of een deelnemer aan het CROSE-overleg vervangen 
worden. Het is dan duidelijk voor iedereen en iedereen hanteert dezelfde werkwijze. 
 
De voorzitter: Doorslaggevende argumenten worden formeel als onderdeel van het onder handen 
agendapunt behandeld. Geen bezwaren tegen keuze A? Aldus besloten. 
 
Vacature omwonenden Roosendaal 
De voorzitter: In de afgelopen periode is de vacature via een advertentie in de lokale pers gekomen. Er 
is inmiddels een aanmelding binnengekomen. De vacature is 3 februari geplaatst en de reactietijd 
bedraagt veertien dagen. Men moet de verdere reacties afwachten. Dezelfde procedure wordt gevolgd 
als bij de vacature vanuit de vervanger voor de omwonenden Etten-Leur. De gesprekken doen de 
secretaris en voorzitter. Een terugkoppeling naar CROSE volgt. Er zijn geen andere mededelingen. 
 
3. Inspreker: Rucphen Vliegroute Vrij 
De voorzitter: Het inspreken komt te vervallen zoals eerder toegelicht.  
 
4. Verslag bijeenkomst CROSE van 12 oktober 2017 
De voorzitter: Dan komen we bij het verslag van de vorige keer. Wij gaan er per vijf pagina’s 
doorheen. Zijn er opmerkingen bij pagina 1 tot en met 5, 6 tot en met 10, 11 tot en met 15, 16 tot en 
met 20? Men wil nog even terugkomen op het incident met de parachute. De heer Van Iersel kan daar 
antwoord op geven. 
 
De heer Van Iersel: Ik wil graag de vraag nog even horen omdat ik de notulen niet toegestuurd heb 
gekregen. 
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De voorzitter: Het gaat om het geval waarbij een losse parachute naar beneden is gekomen. Het is niet 
in de rapportage incidenten opgenomen. Men wil weten waarom dat niet is gebeurd. 
 
De heer Voeten: Het was geen incident maar een voorval. Het kan voorkomen dat een parachute 
wordt afgeworpen, naar beneden komt en in een woonwijk terechtkomt. Het is wel een uitzonderlijke 
situatie. Het gebeurt niet vaak. 
 
De heer Van Iersel: Alle voorvallen en incidenten worden gemeld in de rapportage incidenten BIA. 
Daarin vindt een login en verslaglegging plaats. Als er vragen zijn kan men daarop reageren. Dit 
voorval is niet opgenomen. Er kwam vervolgens een heel verhaal van de pers met veel onjuistheden en 
onwaarheden. Dat gaat dan een eigen leven leiden. Wij lichten zaken liever toe om onnodige 
problemen te voorkomen. 
 
De voorzitter. De heer Timmerman. 
 
De heer Timmerman: Er was een berichtgeving. Wij hebben gevraagd of zaken gelogd werden en 
gemeld werden in de rapportage. 
 
De heer Van Iersel: Niet alle incidenten lopen in de rapportage mee. Parachutisten hebben een eigen 
meldsysteem op het vliegveld. Wij hebben hierover een opmerking richting de vlieger gemaakt. Het 
was een noodsituatie. Het komt niet vaak voor. Het is nog geen promille van alle zaken. Het is geen 
incident geweest.  
 
De voorzitter: Dank voor dit punt. Dan als laatste de pagina’s 21 tot en met 26. Er zijn geen 
opmerkingen? Dan mogen wij concluderen dat het verslag is vastgesteld en de notuliste een goed 
verslag heeft gemaakt. 
 
5. Actiepuntenlijst 
De voorzitter: Dan punt 5 de actielijst.  
1) Plan van aanpak Vervolg Onderzoek naar de juistheid van de geluidssituatie. Dat punt staat op 

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

punt staat continu op de agenda. 
3) Huishoudelijk Reglement bezien op mogelijkheid insprekers later van antwoord te voorzien. Er is 

net besloten te kiezen voor mogelijkheid A. 
4) Voorstel herbespreking besluit onderzoek Entry-Point. Staat op de agenda. 
 
De voorzitter: Daarmee denk ik dat de actiepuntenlijst behandeld is.  
 
6. Voorstel herbespreking Entry-Point 
De voorzitter: Punt 6 de herbespreking Entry-Point. Er is net gezegd dat de inspreker niet wenst in te 
spreken omdat er vertrouwen is dat het de goede kant opgaat. Ter herinnering. Per 16 december 
2015 heeft CROSE besloten de verdere discussie hierover in de ijskast te zetten. Op 6 oktober 2016 
heeft de inspreker gevraagd het agendapunt wel op de agenda te zetten. Toen heeft de actiegroep op 
het laatste moment aangegeven niet te willen inspreken en het door te willen schuiven naar de 



  4/11 

volgende vergadering. Het heeft dus al een vrij lange geschiedenis. CROSE heeft vervolgens besloten 
dat het uitgesteld wordt. Ik wil mevrouw Matthijssen hierover graag het woord geven. 
 
Mevrouw Matthijssen: Dank u voorzitter. Dat klopt. Afgelopen maandag hebben wij met de 
werkgroep om de tafel gezeten. Er is afgesproken het te bespreken in het college. De gemeente gaat 
echter alleen over het grondgebied. De provincie gaat over de luchthaven. De werkgroep krijgt het 
antwoord zich weer tot CROSE te richten. Wij krijgen het idee dat men van het kastje naar de muur 
wordt gestuurd en iedereen naar elkaar wijst. Het college wil graag een inventariserend onderzoek 
omdat het punt steeds terugkomt en er geen beslissing wordt genomen. Breda International Airport is 
voor de economische spin-off van de regio belangrijk en daarmee voor onze gemeente. De ligging van 
het Entry-Point is niet duidelijk. Dan moet er maar een inventariserend onderzoek plaatsvinden. Het 
hoeft geen groot onderzoek te zijn als het maar toekomstbestendig is. Tot zover. 
 
De voorzitter: Dank u wel. U pleit voor een kleine werkgroep uit CROSE die een inventariserend 
onderzoek gaat doen. 
 
Mevrouw Matthijssen: Het college ziet alle ruimtelijke plannen en hoe het tot stand is gekomen. Men 
wil weten waarom Entry-Point bij Rucphen gelegd is. Er zijn nu ontwikkelingen in onze gemeente. 
Wij willen het voor de toekomst goed bekijken. Wij hebben opmerkingen gekregen dat gezinnen last 
van het Entry-Point hebben. Wij vinden een onderzoek nodig waarbij een inventarisatie wordt 
gemaakt hoe het Entry-Point tot stand is gekomen. Niemand neemt het initiatief. Niemand die de 
inwoners kan helpen. Zij worden steeds terugverwezen. Maak duidelijk wat er aan de hand is! 
 
De voorzitter: Helder. Voor ik anderen het woord geef heb ik een brief van het college Rucphen aan 
CROSE. De commissieleden hebben die brief niet ontvangen. Wat is wijsheid? Wij kunnen als 
werkgroep een onderzoek doen. Ik wil weten hoe men reageert op datgene wat mevrouw Matthijssen 
zojuist zei. 
 
Mevrouw Matthijssen: Het is zorgelijk dat wij allemaal zweven. Dat vind ik jammer. Maak het 
duidelijk. Dat is mijn uitgangspunt: duidelijkheid voor iedereen. 
 
De voorzitter: Een onderzoek is goed mits duidelijk is wat de precieze vraagstelling is en wat wij met 
het resultaat gaan doen. In principe is het prima. Ik vraag mij af of bedoeld wordt dat CROSE de 
verantwoordelijkheid moet nemen of de gemeente. Die optie kan ik mij voorstellen. De heer Visser. 
 
De heer Visser: ??? 
 
Mevrouw Matthijssen: Het onderzoek willen wij graag in CROSE doen. Mensen worden steeds 
terugverwezen naar provincie, gemeente en CROSE. Wij hebben gevraagd om het als CROSE op te 
pakken. Wij moeten wel een verankering maken wat wij met het advies gaan doen. Er moet een 
duidelijk plan van aanpak komen. 
 
De heer Visser: Wilt u zelf wel als trekker van de werkgroep fungeren? 
 
Mevrouw Mathijsen: Ja, maar dat zal na de verkiezingen opnieuw bekeken moeten worden. Het is 
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lastig omdat het Entry-Point van niemand is. Wij moeten er een keer met zijn allen over praten. 
 
De heer Visser: Wij kunnen het gebundeld doen als er een bestuurlijke trekker is. 
 
Mevrouw Matthijssen: Ik kom erop terug. 
 
De voorzitter: De heer Dujardin. 
 
De heer Dujardin: Ik wil bijvallen als wij het hebben over de procedure om binnen deze commissie 
mensen bij elkaar te zetten. Wij moeten een goede vraagstelling hebben. Het is belangrijk het binnen 
deze commissie te doen. Er zijn zaken die in andermans grondgebied vallen. Dat zou er juist voor 
pleiten mevrouw Matthijssen niet bestuurlijk trekker te maken maar af te wachten tot na de 
verkiezingen. Binnen onze groep moeten wij zo onafhankelijk mogelijk functioneren.  
 
De voorzitter: De heer Wierikx. 
 
De heer Wierikx: Ik sluit mij hierbij aan. Het plan van aanpak is van belang. Wij moeten ook 
nadenken over het budget. Ik vraag mij af hoe wij dat praktisch gaan inrichten. 
 
De voorzitter: Nog anderen? De heer Voeten. 
 
De heer Voeten: Ik vind dat het tot resultaat moet leiden. 
 
De heer Visser: Ik heb een vraag over de procesgang. In 2018 vindt een evaluatie plaats. Staat het er 
wel of niet in? Gezien de ervaringen van de eerdere onderzoekscommissie moet dat voor het einde van 
het kalenderjaar plaatsvinden. Tussentijds wordt goed gerapporteerd. Tussenstappen zijn gemaakt. 
Een goede tijdsplanning is dus heel belangrijk. 
 
De voorzitter: Dat lijkt mij duidelijk. Ik zie dat de conclusie is dat alle sprekers vinden dat hierop 
duidelijkheid moet komen. Iedereen is het hierover eens. Nuances zijn nodig wie de bestuurlijke 
trekker is en waar het budget vandaan komt. Is er geld of is er geen geld? CROSE heeft geen budget, 
dat is duidelijk. De kosten zullen dan opgebracht moeten worden door de gemeente en de provincie. 
Er zijn dus randvoorwaarden. Het punt is dat CROSE maar tweemaal per jaar bijeenkomt. Dat wil 
niet zeggen dat het niet vaker kan maar dat is een punt waar wij tegenaan lopen. In oktober 2018 is de 
volgende CROSE-vergadering en dat is alweer aan het einde van het jaar. Wij moeten vragen dan 
vaker schriftelijk stellen. Dat zijn zaken waaraan ik denk. Het wordt een inventariserend onderzoek. 
Wij kunnen nu wel een werkgroep instellen met van iedere partij een vertegenwoordiger. Na de 
verkiezingen kunnen wij echt starten en moeten wij tempo maken. Nog aanvullingen? 
 
De heer Van Polanen: Is het handig de vraag wat de onderzoeksvraag zou moeten zijn hier te 
bespreken?  
 
De voorzitter: Lijkt mij heel duidelijk dat het moet gebeuren. Nog anderen? 
 
De heer Dujardin: Ik zit pragmatisch te denken. Terecht zegt u dat wij formeel tweemaal per jaar 
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vergaderen. In oktober gaan wij een vraag neerleggen wie bereid is in de groep zitting te nemen. Ik 
zou een tussenvorm willen voorstellen om in april of mei ergens een extra vergadering te plannen. Wij 
kunnen zelf kijken wie wij afvaardigen maar wij moeten kunnen navragen om tot een goede 
onderzoeksvraag te komen. Dan is er nog een periode beschikbaar tot oktober. Tussentijds kunnen wij 
het resultaat aangeven in een extra moment. Het is niet verstandig dit hier nu uit de mouw te 
schudden.  
 
De voorzitter: Ja, lijkt mij een prima voorstel. Het gaat te ver dat nu te doen. Dat ben ik met u eens. 
Niemand heeft daarover kunnen nadenken. Het is zaak nu al na te denken over de onderzoeksvraag. 
Deze moet geformuleerd worden. Het is mogelijk tussentijds bij elkaar te komen. Prima. 
 
De heer Dujardin: Het verzoek komt van de werkgroep Rucphen. Misschien dat de wethouder met 
een precieze onderzoeksvraag kan komen en dat voor april of mei aan de commissie kan toesturen.  
 
De heer Voeten: Ik wil dat graag samen met mevrouw Matthijssen doen. 
 
De heer Dujardin: Goed dan is dat het verzoek om ook de luchthaven erbij te betrekken. Het is het 
verzoek van de werkgroep om een onderzoek te doen en het is aan ons om tot een onderzoeksvraag te 
komen. Welke mensen gaan die commissie bemannen? 
 
De heer Voeten: U zegt wat mij op de lippen ligt. Dat geeft ook inzichten in het vervolg. Bij dezen. 
 
De voorzitter: Dat betekent dat u een aanbod doet aan te sluiten? 
 
De heer Voeten: Dat klopt meneer de voorzitter. 
 
De heer Timmerman: Ik vraag ook aan te mogen sluiten. 
 
De heer Voeten: Ik zal een uitnodiging doen uitgaan. 
 
De voorzitter: Dat aanbod ligt er. Helder, prima denk ik maar de opmerking van de heer Dujardin 
was anders. Mevrouw Matthijssen zou een voorzet doen voor de onderzoeksvraag samen met de 
werkgroep. De heer Voeten kan aanschuiven vanuit de luchthaven. Vervolgens in april een 
vergadering plannen en de onderzoeksvraag vaststellen waarna mensen aan de slag gaan. Dat is wat de 
heer Dujardin voorstelde. 
 
De heer Visser: Het is volgens mij niet nodig dat het voorbereidende clubje op alle punten consensus 
bereikt. Het gaat om de breedte, niet om consensus van allen. 
 
De voorzitter: Helder. Mevrouw Matthijssen. 
 
Mevrouw Matthijssen: Ik vind het op zich een heel goed idee om het samen met de heer Voeten te 
doen. Ik wil graag een realistische onderzoeksvraag voorleggen. Op basis van feiten en niet op basis 
van gevoel. De heer Voeten kan zeker aansluiten. Ik zou het prettig vinden als hij bij mij aansluit. 
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De voorzitter: Goed. Ik vind dat wij het agendapunt voldoende besproken hebben. Praktisch de vraag 
wanneer wij als CROSE in april weer bij elkaar kunnen komen. Zijn de onderhandelingen naar 
aanleiding van de verkiezingen dan al afgerond? 
 
De heer Visser: Ik wil ernaar streven het daarvoor te doen. 
 
De voorzitter: Medio april? Zullen wij gelijk een datum prikken? Donderdag is een geschikte dag. Is de 
datum van 12 april een optie? Iedereen stemt in. Het kan een korte bespreking zijn. Goed, daarmee 
vastgelegd hier in het gemeentehuis. 
 
De heer Voeten: Het mag ook op het vliegveld als wij gastheer mogen zijn. 
 
De voorzitter: Het wordt dus het vliegveld. Dan hebben we dit punt denk ik voldoende besproken. 
Mag ik dit punt dan als behandeld beschouwen? Oké. 
 
7. Onafhankelijk onderzoek geluidssituatie luchthaven Seppe.BIA 
De voorzitter: Dan komen wij bij punt 7 en 8 die gezamenlijk behandeld worden. De heer Wierikx. 
 
De heer Wierikx: Dank u wel voorzitter. Er is vooroverleg gevoerd. Uiteindelijk heeft een tussentijdse 
afstemming plaatsgevonden. Ik las in het verslag om tot afronding te komen voor de verkiezingen. Dat 
hebben wij nog steeds voor ogen, ware het niet dat wij nog met de uitdaging zitten van een strak 
geformuleerde onderzoeksvraag. Het vervolgonderzoek is concreet. Het spitst zich toe op het geluid 
van de helikopters. Hoe kunnen wij de opdracht formuleren? Het blijkt dat wij de opdracht hebben te 
kijken naar de historische vliegzwaarte van helikopters. De historische informatie is nog niet boven 
tafel gekomen. Wij hebben nog geen doorrekening kunnen uitvoeren. Voor het toekomstig gebruik 
geldt de juiste invulling en wensen te kunnen formeren. Wij zijn in evaluatie waar wij staan. Het is 
lastig aan die vraag invulling te geven. Wij hebben gesproken over evaluatie van het luchthavenbesluit 
waarmee de provincie aan de slag gaat. Het is handiger dit vraagstuk integraal in te brengen. Wij zijn 
tot de conclusie gekomen dat er veel inspanning is geleverd voor het historisch gebruik. Wij willen nog 
een additionele poging doen. Wij moeten er met elkaar de tijd voor nemen om de vraag te kunnen 
afwikkelen. Wij hebben de werkgroep CROSE gevraagd ons een 6-tal weken de tijd te geven om met 
een advies richting CROSE te komen. Wij constateren het te kunnen afronden. De opdracht komt 
integraal in het luchthavenbesluit. Dat is eigenlijk het verhaal tot zover. Sorry, gezien de genoemde 
vervolgdatum is het handig die vergadering in april ook te gebruiken voor de terugkoppeling. 
 
De voorzitter: Dank voor uw toelichting. Uw concrete vraag is nog zes weken tijd zodat het advies in 
eventuele wijzigingen van het luchthavenbesluit meegenomen kan worden. 
 
De heer Wierikx: Met een kleine aanvulling voor een aanbeveling, een advies van CROSE richting de 
provincie.  
 
De voorzitter: Dat is correct. Het is om wat tijd te winnen.  
 
De heer Visser: Ik ben blij met het voorstel. Welke rol speelt de provincie? 
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De heer Wierikx: Wij hadden in de werkgroep een adviserende partij in de vorm van de heer Dankers. 
Hij maakt nu geen deel meer uit van de werkgroep. De heer Dankers heeft het overgedragen aan zijn 
opvolger. Wij gaan contact leggen om te bepalen welke rol de provincie hierin speelt. 
 
De heer Visser: Dat is een goede aanpak. Contact te hebben. 
 
De heer Wierikx: Dat is voor de hand liggend.  
 
De voorzitter: Goed, duidelijk. Wordt dit door iedereen gedragen? Ja? Dan agenderen wij dat voor de 
vergadering van 12 april aanstaande. Dank u. 
 
8. Vervolg Onafhankelijk onderzoek geluidssituatie Luchthavenbesluit Seppe 
De voorzitter: Dit punt is samen met agendapunt 7 besproken. 
 
9. Klachtenoverzicht (Dhr. C. Jacobs) 
De voorzitter: Dan punt 9 het klachtenoverzicht. Daar hebben wij geen schriftelijk informatie van. Ik 
kijk naar de heer Voeten. 
 
De heer Voeten: Ja, over de samenvatting kan ik kort zijn. In de afgelopen periode zijn vier klachten 
geregistreerd. Allemaal van hetzelfde adres.  
 
De voorzitter: Dank u voor de mededeling. 
 
De heer Dujardin: Wij hebben geen inzage wat de klachten zijn. Wij hebben u het verzoek 
toegezonden hier voortaan op een andere manier mee om te gaan. Met dit soort mededelingen kan ik 
niets. 
 
De voorzitter: Dat is correct. Als er geen stukken zijn dan komt het niet op de agenda. 
 
De heer Dujardin: Kunt u iets meer over de vier klachten zeggen?  
 
De heer Voeten: Dat zal ik zeker. Klachten gaan over het HIS-vliegen. Bij acties wordt contact 
opgenomen met de vlieger. Er is een klacht geweest na de start richting Roosendaal. Het vliegtuig 
maakt daarbij een track van 240 graden. Dat gaat niet altijd goed. De gezagvoerder is uiteindelijk 
beslissend. Gezien de privacy is het niet verstandig het in detail ter inzage te geven. Wij doen altijd iets 
met klachten, elke klacht nemen wij serieus. Er wordt teruggebeld en er wordt overleg gepleegd. 
 
De heer Dujardin: Informatie geeft een beeld om welke klacht het gaat. Dat is precies wat wij willen. 
Als wij het weten, kan het ons geruststellen. Dan hebben wij er wat aan. Anders is het een loos 
onderwerp. In enig halfjaar zou dat aanleiding zijn met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet 
schokkend. Dan ben ik erg tevreden. 
 
De heer Voeten: Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik zal voortaan toevoegen dit soort 
onderwerpen ook te bespreken. Wij bezig zijn met het aanpassen van het track vliegen van 240 graden 
door de koers te verleggen. Er zijn ook andere omwonenden die regelmatig overvlogen worden. Er 
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vindt veiligheidsoverleg plaats voor betere informatie voor de vliegers. Het is een kwestie van de kool 
en de geit sparen. Om beide partijen van dienst te zijn. Wij voeren hier beleid in. Het heeft onze 
continue aandacht. 
 
De heer Visser: Een geactualiseerd overzicht met deze vier klachten kan meegenomen worden. 
 
De heer Voeten: Dat is correct. 
 
De voorzitter: Dat is zo voldoende behandeld. 
 
10. Geluidsrapportage BIA (Dhr. C. Jacobs) 
De voorzitter: Dan het stuk Geluidsrapportage BIA. De rapportage is toegestuurd. Persoonlijk vind ik 
het moeilijke stof. Ik vraag mij af of het mogelijk is de kern van een rapportage in een half A4’tje 
samen te vatten. Ik hoef niet alles van de rapportage te snappen. Een samenvatting volstaat. Dat is een 
vraag richting de heer Voeten.  
 
De heer Voeten: Voor mij is het redelijk nieuw. Het is een taak die wij moeten uitvoeren. Het enige 
geruststellende is dat dit het eerste kwartaal betreft. Het najaar en het begin van de winter. Aan de 
getallen is te zien dat het ver onder de gemiddelde prognose valt. Dat zullen in de loop van de zomer 
serieuzere getallen worden. De rapportage van het eerste kwartaal is eigenlijk een beetje zonde van het 
papier. 
 
De voorzitter: Als dit op een half A4’tje gevat kan worden weten wij voldoende en kunnen wij het voor 
kennisgeving aannemen. 
 
De heer Timmerman: Het is een rapportage met een grote prognoseperiode. Wij willen als CROSE 
wel altijd de eindrapportage krijgen waarin specificaties zijn opgenomen. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Ja, dat lijkt mij ook.  
 
11. Overzicht incidenten BIA 
De voorzitter: Dan gaan wij naar het overzicht incidenten. Agendapunt 11. 
 
De heer Voeten: Er zijn zes incidenten en voorvallen aangegeven. In november hebben twee toestellen 
elkaar te dicht genaderd. Daar is een rapportage van gemaakt door beide vliegers. De rapporten zijn 
doorgestuurd naar het ILT en naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Men heeft het al in concept 
mogen inzien en daarop mogen reageren. Er is onmiddellijk vanuit de veiligheidscommissie actie 
ondernomen. Er moet verbetering komen van meldingen om wederzijdse awareness te vergroten en 
niet alleen informatie te geven of uit te wisselen. Men wil alle middelen aangrijpen om de veiligheid te 
bevorderen. Wij hebben aan alle helikopterbedrijven eenzelfde mededeling gedaan. Die hebben 
kortere circuits. Dat hebben wij ook gedaan met externe vliegscholen. Het betrof in dit geval een 
vliegtuig van een externe vliegschool. Dit punt hebben wij bijna afgerond wat onze invloed betreft. Wij 
willen het niet alleen op laten nemen in de informatie maar het ook melden over de radio. In 
december was er een vertrek met beperkte zichtwaarde. De minimale zichtwaarde is 1500 meter. Of 
het zicht 1500 meter was hebben wij onze twijfels. Wij hebben deze twijfel ook duidelijk uitgesproken. 
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Het derde geval was een vogelaanvaring met een meeuw. In de visserij wordt niets meer overboord 
geworpen. Daardoor trekken de meeuwen meer het binnenland in. Wat hebben wij als luchthaven 
daaraan gedaan? Een valkenier loopt een rondje. De valk verjaagt de vogels vanaf de startbaan. Dan is 
er een schade in de hangar opgetreden. Bij schades nemen wij het hoog op als dat niet gemeld is. Dat 
vinden wij dermate kwalijk. Er vindt een safety meeting plaats. Daarbij vinden discussies plaats en 
wordt erover gepraat. Wij zullen aan de orde brengen dat het niet hoort dat een schade niet wordt 
gemeld. De laatste was een taxifout van een vliegtuig op de grasbaan. Deze baan is in de winter dicht. 
De piloot meende dat het wel kon en heeft eromheen getaxied. Daarop wordt de piloot aangesproken. 
Dat was het hele verhaal. 
 
De voorzitter: Zijn er nog ongevallen te melden? 
 
De heer Voeten: Er zijn ongevallen en voorvallen. Voorvallen zijn kleine incidenten met beperkt 
risico. Ongevallen betreffen altijd personen of dieren. Er zijn nul ongevallen en zes incidenten aan te 
geven. 
 
De voorzitter: Dank u wel.  
 
12. Ontwikkelingen BIA in 2018 en verder 
De voorzitter: Dan agendapunt 12. Daar hebben wij het Gebruiksplan 2018 voor ontvangen. Zijn 
daar opmerkingen of vragen over? Ik heb een vraag. Het betreft de laatste pagina waarin bij punt 13 
gewag wordt gemaakt dat CROSE een advies aan de exploitant van de luchthaven kan uitbrengen. 
Op welk moment is dat? 
 
De heer Voeten: Als u een voorstel wilt doen om de tekst te redigeren dan kan dat. Het oude plan 
dateert van 2014. Het gebruikersoverleg vindt periodiek plaats. Met trots mag ik aangeven dat er 
vanuit het veiligheidsmanagementsysteem nul bevindingen te melden waren. De safety committee 
vindt tweemaandelijks plaats in het test- en trainingscenter. Wij nemen de incidenten in de RI&E op 
en behandelen deze. Wij willen issue management optuigen om de mededelingen beter te kunnen 
registreren en een en ander aan iedereen rapporteren tijdens het gebruikersoverleg. Zaken worden 
concreet besproken. Er vindt tweemaal per jaar een safety meeting plaats met alle gebruikers. In maart 
gaan wij terugkijken op de afgelopen zomer. 
 
De voorzitter: Oké, dank u voor de informatie. Heeft iemand nog vragen? Niet? Dan is ook dit 
agendapunt voldoende behandeld. 
 
13. Rondvraag 
De voorzitter: Wij zijn door de agenda heen en bij de rondvraag aangekomen. Is er iemand die van de 
rondvraag gebruik wenst te maken? Niemand heeft punten voor de rondvraag? Mooi, dank u. 
 
14.  Sluiting 
De voorzitter: Wij zijn aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering dan ook 
om 17.25 uur met dank aan een ieder voor de inbreng en inzet. Een goede reis terug. 
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