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1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter: Goedemiddag allemaal, ik denk dat we kunnen beginnen. We zijn nog niet helemaal 
compleet, maar het is vier uur dus laten we een start maken. Welkom iedereen. We hebben aan de 
overzijde een notuliste, mevrouw Laurentine Engelberts. De vraag is daarom, als mensen het woord 
voeren, dat zij de microfoon gebruiken. Ik denk dat dat handig is voor de notuliste en ook voor het 
publiek. Wat mij betreft is hiermee de opening gedaan. 
We hebben bericht van afwezigheid ontvangen van de heer Dujardin, wethouder van de gemeente 
Etten-Leur, en de heer Schepers, vertegenwoordiger van de gemeente Roosendaal. Van de heer Visser 
van de Brabantse Milieufederatie hebben we geen afzegging gehad, maar hij is er nog niet. 
 
De heer Jacobs: De heer Visser heeft gisteren doorgegeven dat hij bij het afscheid van zijn directeur 
moet zijn. 
 
De voorzitter: Dan is hij inderdaad verhinderd. De heer Poppelaars, bewoner van de gemeente Etten-
Leur, is inmiddels naar Breda verhuisd en kan geen zitting meer hebben in deze commissie. Daar kom 
ik zo meteen even op terug. Wat mij betreft is dit de opening. 
De vaststelling van de agenda: zijn er punten op de agenda die eraf moeten of erbij moeten? Of 
kunnen we de agenda behandelen zoals deze nu voorligt? Goed. 
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2. Mededelingen 
Inspreker de heer Mies 
De voorzitter: Dan kom ik bij de mededelingen. Deze staan op de agenda. Ik begreep dat de heer Mies 
wil inspreken en ik ga ervan uit dat dat na de mededelingen gebeurt. 
 
Beantwoording vragen Omroep Brabant 
De voorzitter: Dan zit er bij de stukken de beantwoording van vragen van Omroep Brabant. Ik weet 
niet of daar opmerkingen over zijn? Anders kunnen we deze voor kennisgeving aannemen. 
 
Beantwoording brief van drie bestuurders van de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Halderberge betreffende de 
vliegveiligheid rondom vliegveld Breda International Airport / Seppe 
De voorzitter: Ik denk dat hetzelfde geldt voor de beantwoording van de brief van drie bestuurders van 
de gemeenten. Deze kan ook voor kennisgeving worden aangenomen. 
 
Lidmaatschap CROSE; verlengd of beëindigd 
De voorzitter: Lidmaatschap CROSE is volgens mij helemaal geregeld, namelijk dat iedereen die 
zitting had in deze commissie ook voor de komende drieënhalf à vier jaar weer lid is van de commissie. 
 
Vacature vertegenwoordiger omwonenden Etten-Leur 
De voorzitter: Als laatste bij de mededelingen staat de vacature vertegenwoordiger omwonenden 
Etten-Leur. Zoals ik net al zei, is de heer Poppelaars verhuisd naar Breda en dus geen lid meer van 
deze commissie. De bevoegdheid om vertegenwoordigers aan te wijzen ligt bij mij, bij de voorzitter. Er 
is een vacature geplaatst in het plaatselijke blad in Etten-Leur en daar zijn twee reacties op gekomen. 
De secretaris en ik zullen voor de volgende vergadering zorgen dat er weer een vertegenwoordiger van 
de gemeente Etten-Leur is. 
Dat is denk ik voldoende op dit punt. 
Zijn er van uw kant nog mededelingen? Dat is niet het geval. 
 
3. Inspreker: de heer Mies (3 minuten) 
De voorzitter: Dan komen we bij punt 3. Ik denk dat het te maken heeft met agendapunt 6, dus 
misschien is het handig dat u dan ook bij agendapunt 6 even inspreekt, want dan is het wat verser voor 
iedereen. Ja? 

 
4. Verslag bijeenkomst CROSE van 6 oktober 2016 
De voorzitter: Dan komen we bij het verslag van de vorige keer. Ik pak het er even bij. Ik zou het 
paginagewijs willen behandelen, zowel de tekst als naar aanleiding van. (Over de pagina’s 1 tot en met 
5 zijn geen opmerkingen.) 
 
De heer Timmerman: Even terug, op pagina 4. Het gaat volgens mij over het punt dat de heer Jacobs 
iets zegt over het Entry-point. 
 
De voorzitter: Het is misschien goed dat ik uw naam nog even noem voor de notuliste: 
de heer Timmerman. 
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De heer Timmerman: Ik meen daar iets te lezen dat nogal persoonlijk is. Ik zou willen vragen of we er 
in het vervolg rekening mee kunnen houden dat we geen persoonlijke zaken aanhalen in een 
commissie. Daar zijn we als commissie niet voor bedoeld. We willen alle zaken goed behandelen en 
behartigen, van alles en iedereen, en het gaat niet over personen. 
 
De voorzitter: Dat lijkt mij een correcte opmerking en dat nemen we nu als algemene opmerking mee 
in het verslag. Ik was inmiddels bij pagina 6. (Over de pagina’s 6 tot en met 20 zijn geen 
opmerkingen.) Dan zijn we er. Dan is hiermee het verslag vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 
5. Actiepuntenlijst 
De voorzitter: De actielijst.  
1) De melding incidentenbeoordeling is een doorlopende actie. Deze staat ook op de agenda, 

inderdaad.  
2) Vervolgonderzoek naar de juistheid van de geluidssituatie – daar komen we zo meteen nog op 

terug. 
3) Mogelijkheid uitbreiding informatie in het klachtenoverzicht. Ik weet niet of de heer Jacobs hier 

iets over kan zeggen? 
 
De heer Jacobs: Ja, het is zo: kentekens mogen wij niet volledig vermelden. Dus ook bij incidenten en 
dergelijke zijn delen van het kenteken vermeld, maar niet het gehele. Dat is in de gehele lijn zo. 
 
De voorzitter: Dan kan punt 3) eraf, denk ik. 
4) Dit is een punt dat al een keer eerder is besproken, om een keer te vergaderen op het 

bedrijvenpark. Misschien dat we dat de volgende keer kunnen doen, als we welkom zijn aldaar. 
(Er wordt instemmend geknikt vanaf de andere kant van de zaal, waar de heer Have zit.)  
Dan spreken we af dat we daar de volgende keer gaan vergaderen. 

5) Onderzoek Entry-point staat op de agenda onder punt 6. 
6) Conceptadvies onafhankelijk onderzoek is agendapunt 7. 
7) Toezending aan CROSE rapport Breda International Airport Zuid Tweede Fase. Dat weet ik 

niet, daar staat de heer Jacobs bij. 
 
De heer Jacobs: Tja, ik kan er niet zo veel over zeggen. Alleen maar dat het de bedoeling is dat er met 
de tweede fase een aanvang wordt gemaakt na de zomer. Dat kan ik erover vertellen, niet meer en niet 
minder. 
 
De voorzitter: Er is dus niet een rapport van, zoals hier wordt gesuggereerd? 
 
De heer Jacobs: Nee, er is geen rapport van. 
 
De voorzitter: Dan laten we het bij deze mededeling. 
8) Agendacommissie uitbreiden met de heer Wierikx – dat is gebeurd. We hebben vooraf via e-mail 

overleg gehad. 
 
De heer Wierikx: Voorzitter, misschien even ten aanzien van de actielijst: het eerste actiepunt is 
eigenlijk een doorlopend actiepunt. Ik vraag me af of we dat hier moeten aanhouden. Ik weet niet wat 
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de historische reden is dat doorlopende actiepunten blijven staan, want eigenlijk komt dit steeds op de 
agenda als vast agendapunt terug. Mijn voorstel zou zijn om het van de actielijst af te voeren en het 
repeterend op de agenda terug te laten komen. 
 
De voorzitter: Ja, dat lijkt mij een goed voorstel. Dan doen we het zo. 
 
6. Voorstel herbespreking Entry-point 
De voorzitter: Dan zou ik graag het woord aan de heer Mies willen geven als inspreker (inspraaknotitie is 
als bijlage opgenomen bij dit verslag). Het reglement van orde zegt dat er maximaal drie minuten de tijd is 
om in te spreken. Ga uw gang. 
 
De heer Mies: Geachte CROSE-leden, ik zit hier voor u als woordvoerder van werkgroep ‘Rucphen 
Vliegroute Vrij’, welke is opgericht om draagvlak te verzamelen voor een onafhankelijk onderzoek 
naar de aanvliegroute van vliegveld BIA/Seppe. Begin dit is jaar daartoe een petitie georganiseerd in 
de Rucphense wijken de Louwen en de Kerkakkers, waar deze vliegroute overheen komt. Er zijn 
duizend flyers deur-aan-deur verspreid, waarin inwoners gevraagd wordt wat men van de vliegtuigen 
boven hun wijk vindt. Hierop hebben 340 huishoudens via een steunbetuiging de noodzaak 
aangegeven van een onafhankelijk onderzoek naar de ligging van deze vliegroute. De inwoners vinden 
dat deze niet boven een woonwijk thuishoort vanwege geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s.  
Ongeveer dertig jaar geleden is de huidige aanvliegroute van vliegveld Seppe vastgesteld. Deze lag 
toen boven het agrarische buitengebied ten westen van de dorpskern van Rucphen, een ligging die 
destijds is gekozen omdat hierbij zo min mogelijk woningen onder de route liggen – of lagen. 
In 2017 treffen we echter een compleet andere situatie aan. Door de uitbreiding van Rucphen in 
westelijke richting zijn de wijken de Louwen-West en de Kerkakkers onder de aanvliegroute komen te 
liggen. Een volgende uitbreiding zit eraan te komen met de nieuwe wijk de Hofstede.  
Vliegveld Seppe is een professionaliseringstraject ingeslagen. De bouw van Airparc Seppe is gestart en 
het nieuwe onherroepelijk geworden luchthavenbesluit staat een verdubbeling van de geluidsruimte 
toe.  
Naar aanleiding van de bovengenoemde ontwikkelingen heeft uw commissie in december 2014 het 
besluit genomen om een onderzoek in te stellen. Er is een onderzoeksprogramma vastgesteld, er zijn 
werkgroepleden benoemd en er is een planning overeengekomen.  
Een jaar later, op 16 december 2015, wordt de uitvoering in ruststand gezet. Aangegeven wordt dat 
deze weer opgepakt wordt als er zich nieuwe ontwikkelingen of inzichten voordoen. Werkgroep 
‘Rucphen Vliegroute Vrij’ heeft deze toezegging opgepakt om zichtbaar te maken hoe de inwoners de 
situatie werkelijk ervaren. Zoals aangegeven ondervindt 34% van de huishoudens hinder. Deze 
hinderbeleving ervaart men terwijl het vliegveld momenteel maar 20% van zijn geluidsruimte 
gebruikt. Deze groep (i.e. die hinder ondervindt) gaat zeker verder groeien bij toename van het 
vliegverkeer en de realisatie van de nieuwe woonwijk.  
Er bestaat dus een volledig andere situatie dan die waarop uw commissie het onderzoek heeft 
uitgesteld, en deze geeft zeker voldoende aanleiding om het onderzoek weer op te pakken. 
De inwoners hopen dat u als CROSE ook de noodzaak inziet voor hervatting van het onderzoek naar 
de huidige en door de tijd scheefgegroeide en achterhaalde situatie. 34% van de huishoudens vraagt of 
hier heel serieus en objectief naar gekeken kan worden, of het beter kan. Wij willen bij dezen dan ook 
alle steunbetuigingen aan uw commissie overhandigen in de verwachting dat het een belangrijk en 
overtuigend argument zal worden in de verdere besluitvorming. Met dank voor uw aandacht. 
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En ik denk dat ik dan het beste deze aan de voorzitter kan overhandigen? 
 
De voorzitter: U mag het aan mij overhandigen, dan geef ik het door aan de secretaris zodat iedereen 
er kennis van kan nemen. 
Oké, dank u wel. 
Zijn er vragen aan de heer Mies? Technische vragen? Verhelderende vragen? Zo niet, dan … 
Mijnheer Jacobs? 
 
De heer Jacobs: Ja, ik wil toch wel even weten: die gegevens die op de flyer staan, hoe de heer Mies 
daaraan komt eigenlijk. 
 
De heer Mies: Ik heb in de flyer verwezen naar het onafhankelijk onderzoek van NLR. Daarin staan 
de getallen genoemd, maar ik denk dat dit zijdelings is, want als u wilt zeggen van: de hinder ... De 
hinder wordt nu al ervaren en dan gaat het niet om het aantal vliegtuigen, maar het gaat dus echt om 
de decibellen die in de rapportage terug te vinden zijn. 
 
De heer Jacobs: Ja, maar dan kom ik gelijk een klein probleem tegen. Dat onderzoek van NLR is 
gebaseerd op het feit dat er destijds een lezing is gegeven, waarin die getallen zijn genoemd. En dat 
werd betwijfeld. Vandaar dat er een onderzoek is gedaan en daaruit blijkt inderdaad ook dat die 
getallen niet slaan op de praktijk. De praktijk is totaal anders. Dat blijkt ook uit de verdere gegevens uit 
dat rapport. Het gaat niet over de gewone vliegtuigen. Het rapport zegt: luister, het is allemaal heel 
correct, de getallen kloppen allemaal en dat getal van 160.000 – dat wel eens genoemd wordt – is een 
droomgetal. Dat kan sowieso al niet. En dat is een van de punten die in de flyer genoemd worden: er 
komen 160.000 vliegbewegingen, zelfs 200.000 wordt er genoemd, op basis waarvan? Op incorrecte 
informatie. En daar heb ik toch wel een probleem mee, want de mensen die goedwillend staan ten 
opzichte van het vliegveld worden zo op het verkeerde been gezet. En ik vind dat eigenlijk niet een 
correcte zaak. 
Ik heb uw flyer ook beantwoord en op alle punten is twijfel gerezen, want er klopt niet veel van. En dat 
vind ik zo jammer, want u kunt een flyer uitdelen. Het is heel gemakkelijk in een flyer zaken voor te 
stellen zoals ze niet zijn en dat er mensen tegen zijn. En dat is hier dus ook duidelijk gebeurd, want wij 
hebben een advertentie gezet met de vraag: als u een klacht heeft of hinder ondervindt, bel ons! We 
hebben niet één klacht ontvangen, niet één telefoontje gekregen. En als u zegt: we hebben 340 mensen 
die ertegen zijn, nou, dat lijkt mij sterk. Natuurlijk, die zijn ertegen als de zaak klopt zoals die in de 
flyer staat. Maar daar klopt dus helemaal niets van en dat vind ik jammer, want u stopt uw energie 
erin. Ik begrijp wel, u bedoelt het goed en dat neem ik zonder meer aan, alleen: wij zijn het slachtoffer 
dan en dat is toch uw bedoeling óók niet, neem ik aan. 
 
De heer Mies: Ik kan er heel kort op reageren. U kunt het laten verzanden in het aantal 
vliegbewegingen, u kunt het laten verzanden in dB(A)’s, u kunt het laten verzanden in ‘dit kan de 
bedoeling niet zijn’. Wat wij willen aantonen, is: in 2014 is er een besluit genomen om een 
onafhankelijk onderzoek te doen naar de aanvliegroute van vliegveld Seppe. Dat is toen stilgezet 
omdat men zei: er zijn maar twee klachten. Wij hebben met deze petitie aangetoond dat er een 
ontzettende hoop hinder in die wijk is, die men nu al beleeft, en dan maakt het niet uit of je die hinder 
verwoordt in 160.000 bewegingen of 250.000 bewegingen, of in 59 dB(A) Lden of in 62 dB(A) Lden, 
het gaat erom dat er in de woonwijk iets wordt ervaren dat daar normaliter – als je de gewone 
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richtlijnen bekijkt, hoe dingen werken – niet hoort te zijn. En dat kan opgelost worden door een 
onderzoek in te stellen of wellicht die vliegroute op een andere plek kan komen te liggen, waar minder 
woningen getroffen worden door de aanvliegroute van Seppe. En dat kun je alleen maar oplossen door 
onderzoek te dóén en niet door steeds te zeggen, en met argumenten te komen van: dat is niet nodig. 
Dat is de enige manier om uw onduidelijkheid weg te halen en onduidelijkheid weg te halen van al die 
340 huishoudens die een petitie hebben getekend.  
 
De heer Jacobs: Als ik heel even mag nog? 
 
De voorzitter: Heel kort graag. 
 
De heer Jacobs: Ja. Maar u zult het toch wel met mij eens zijn dat het absoluut niet fair is om in zo’n 
flyer met onjuiste argumenten te proberen uw betoog te winnen. Hierover hebben we de vorige keer 
ook al gesproken: dit is grotendeels een herhaling van zetten, waar de commissie toen duidelijk over 
heeft beslist, omdat de argumenten van het vliegveld heel duidelijk waren. Er is verder ook gekeken 
naar de uitbreiding en daar is ook destijds rekening mee gehouden. U had het over dertig jaar geleden; 
nou, die uitspraak is dan voor – een schatting – rond de veertien à vijftien jaar geleden, maar ook toen 
is er rekening gehouden met een bepaalde uitbreiding. Dus geen dertig jaar geleden, want dat klopt 
dus niet. Maar goed, ik wil het hier even bij laten. 
 
De voorzitter: Kijk, u wordt het samen toch niet eens, denk ik. De informatie is bij de commissie 
bekend, dus ik zou het inspreekdeel hiermee willen afronden en nu willen gaan naar het agendapunt. 
Ik wil een paar opmerkingen vooraf maken. Ik denk dat CROSE niet het goede forum is om over een 
Entry-point een onderzoek te gaan doen. De bevoegdheid hiertoe ligt bij het ministerie, dus ook de 
gemeente heeft daar denk ik geen bevoegdheid in. Ook de provincie niet. Deze commissie ook niet. 
Het onderzoeksvoorstel, zoals dat in 2004 is gedaan, is ook nog bij de stukken gevoegd, zodat we 
kunnen zien wat toen het voorstel was. Het is inderdaad in de ijskast gezet, dat klopt, en het komt nu 
weer terug. Ik zou graag de commissie het woord willen geven.  
Nee, nee, u hebt ingesproken en er zijn vragen gesteld. Nee, nee. Ik ga het woord geven aan mevrouw 
Matthijssen. (De heer Mies probeert te interrumperen, maar de voorzitter staat dit niet toe.) 
Ik geef het agendapunt ook in bespreking, mijnheer Mies, en hiermee is wat mij betreft de inspraak 
afgerond. Ik denk dat het goed is dat eerst de vertegenwoordiger van de gemeente Rucphen, waar het 
om gaat, nu als eerste reageert. 
 
Mevrouw Matthijssen: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het jammer dat de heer Mies zo emotioneel 
reageert op het moment. Wij hebben namelijk een gesprek gehad met de werkgroep. Toen hebben we 
ook aangegeven dat het ministerie het verantwoordelijk gezag is en dat wij als gemeente – en zelfs de 
Provincie Noord-Brabant – niet over het luchtruim gaat. Dus dat CROSE en zelfs de provincie niet de 
juiste tafel is om aan te schuiven en te gaan pleiten voor een onafhankelijk onderzoek. Ik kan mij niet 
voorstellen dat het de bedoeling is dat we een onderzoek gaan doen naar een Entry-point, want dat is 
het heikele punt in dit verhaal,. Wij gaan er niet over, dus we kunnen wel een onderzoek doen, maar 
we hebben er in principe niets van te vinden. En dat de heer Mies draagvlak zoekt, dat snap ik, maar 
ik heb wel iets van: ik wil geen valse verwachtingen wekken door hier te zeggen dat we een onderzoek 
gaan doen en het komt allemaal goed. Want dat is niet zo, u zit hier bij het verkeerde gremium. We 
moeten gewoon bij het ministerie zijn en dat heb ik de werkgroep toen ook meegegeven. Ik hoop dat 
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ze er iets mee gedaan hebben. En dat er hier nou zo’n emotioneel betoog wordt gehouden, vind ik 
gewoon jammer. Dus ik wil het daar even bij laten. Tot zover. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere reacties? 
 
De heer Timmerman: Dank u voorzitter. Ja, daar wil ik toch wel even op inhaken. Ik vind het jammer 
als we de zaken op die manier interpreteren, als CRO. Volgens mij staat er in de verordening dat we 
alle belangen moeten vertegenwoordigen. Die belangen liggen ook daar, denk ik, ook in de gemeente 
Rucphen, waar 340 mensen iets vinden. Ja, waarom zouden wij ons als CRO verschuilen achter het 
feit dat we het bevoegd gezag niet zijn? Wij zijn het bevoegd gezag ook niet, dat klopt, maar wij 
kunnen wel alle lusten en lasten in de omgeving bespreken. Dat staat ook in de verordening en dat 
doen we nu gewoon niet. Dat vind ik eigenlijk ongepast. 
 
De voorzitter: Mevrouw Matthijssen? 
 
Mevrouw Matthijssen: Dank u voorzitter. Ja, lusten en lasten, ik snap wel wat u bedoelt, maar als je er 
niet over gaat, dan ga je er niet over. Ik wil die mensen geen valse hoop geven als gemeente. En dat 
gaan we nu wel doen, als we hier gaan zeggen: we gaan een onafhankelijk onderzoek starten. Dan 
geven we de mensen valse hoop. Ze moeten gewoon bij het ministerie aan tafel en dat is de tip die ik ze 
meegegeven heb toen ze bij mij aan tafel zaten. En die tip wil ik ze nu nog een keer meegeven: ga naar 
het ministerie, díé gaan erover! CROSE is ook niet het podium waar ze moeten zijn, ze moeten 
gewoon naar het ministerie. Iemand valse hoop geven, daar ben ik niet van. 
 
De heer Timmerman: Daar wil ik toch nog graag even op inhaken. Dat vind ik heel erg raar, ik voel 
mij eigenlijk op die manier een beetje weggezet als burgervertegenwoordiger. Ik bedoel: eigenlijk moet 
ik die mensen vertegenwoordigen en u zegt gewoon dat wij ze niet kunnen helpen, omdat we het 
gewoon niet willen bespreken en dat vind ik heel erg raar. Dan zijn we een veredelde praatclub aan 
het worden. Het gaat er niet om dat we zaken weg moeten krijgen, daar. Het lijkt me gewoon heel 
zinvol dat we reëel bekijken of die locatie de juiste locatie is. Ik heb namelijk het stuk voor me, waarin 
ambtelijk en bestuurlijk overleg is gepleegd over het totstandkomen van de locatie van de entry en de 
exits; daar wordt expliciet besproken dat deze zo ver mogelijk van woonbebouwing afliggen. Nou, dat 
is gewoon niet meer het geval. Ik bedoel: dorpen ontwikkelen zich, steden ontwikkelen zich, BIA 
ontwikkelt zich. We moeten onze ogen niet sluiten. 
 
De voorzitter: Oké. Nog? Ja, mijnheer Jacobs. 
 
De heer Jacobs: Ik hoor net van mijn buurman ‘dat 340 mensen iets vinden’. Alleen is het de vraag: 
waarom vinden die mensen iets? Dat is gebaseerd op suggestieve en incorrecte gegevens, zie de flyer. 
Ik zou zeggen: hanteer dan eerlijke informatie, houd je bij de feiten en ga daarmee verder. En dat vind 
ik zo jammer, dat dat niet gebeurd is. 
 
De heer Timmerman: Voorzitter? Ik vind het jammer dat we die discussie hier moeten voeren over of 
iets wel of niet juist is. Dat is volgens mij helemaal niet aan de orde. Aan de orde is dat daar 
vliegbewegingen plaatsvinden, en nog heel veel plaats kunnen vinden. Zelfs een provinciale 
omgevingscommissie heeft al eens gevraagd, in 2013, aan de provincie om het volvliegen van het 
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huidige gebied in kaart te brengen. Die vraag is nooit beantwoord, omdat die ergens in een bureaula is 
verdwenen op het provinciehuis. Misschien moeten we dat toch maar een keer doen, die vraag van de 
provinciale omgevingscommissie moeten we een keer ter harte nemen en dan bekijken wat de 
gevolgen zijn voor de omgeving. 
 
De voorzitter: Nog anderen die op dit punt het woord willen voeren? Tja, dan denk ik dat we toch 
voor een lastig punt zitten in de zin van dat we het hier gewoon niet over eens zijn. Kijk, mevrouw 
Matthijssen zegt dat het ook bij de gemeente is aangekaart en dat dat niet het goede loket is. Deze 
commissie is ook niet het juiste gremium, dus dan blijft het advies aan de initiatiefnemers: ga met het 
ministerie praten! Dat is denk ik de conclusie die getrokken moet worden, of er moet een andere 
mening zijn. Dan hoor ik het graag. 
 
De heer Timmerman: Mijn mening is duidelijk, voorzitter, ik ben het er niet mee eens. 
 
De heer Wierikx: Voorzitter, ik vind het belangrijk dat de zaken besproken worden op het platform 
waar ze besproken horen te worden, dus in die zin sluit ik me aan bij mevrouw Matthijssen om toch te 
adviseren om het hoofdstuk – zeker als het dan bespreekbaar wordt gemaakt – wel bespreekbaar te 
maken aan het juiste loket, om het zo maar eens even te noemen. 
 
De voorzitter: Ik proef dan toch een meerderheid in de commissie die de mening van mevrouw 
Matthijssen deelt. Ik denk dat dat dan ook de conclusie moet zijn bij dit agendapunt. Dus het advies 
aan de initiatiefnemers: ga naar het ministerie. Ik denk dat het dan goed is dat deze set met 
handtekeningen ook dáár overhandigd wordt, want wij kunnen er op dit moment niets mee. 
Dat is dan toch de conclusie die getrokken moet worden. 
Mijnheer Mies, u mag wat mij betreft de handtekeningen meenemen. 
 
7. Conceptadvies CROSE aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van uitkomsten 

Onafhankelijk onderzoek geluidsituatie luchthaven Seppe / Breda International 
Airport (BIA) 

De voorzitter: Een stuk van anderhalf à twee kantjes, opgesteld door de werkgroep, althans, 
voorbereid door de werkgroep. Ik weet niet of daar nog een toelichting bij moet? Ik kijk naar de 
voorzitter van de werkgroep, de heer Wierikx? 
 
De heer Wierikx: Dank u wel, voorzitter, ik open even de stukken. Tja, een toelichting, ik denk het 
eerlijk gezegd niet. Ik denk dat ik u bij het volgende agendapunt kan informeren over de stand van 
zaken, waar we nu staan met de vervolgopdracht. Tijdens de laatste CROSE-bijeenkomst hebben we 
dit met elkaar afgestemd en de vervolgopdracht gedefinieerd. Dat is hierin verwoord, dus wat mij 
betreft geen nadere toelichting op dit conceptadvies. 
 
De voorzitter: Mag ik dan concluderen dat dit stuk officieel naar de provincie kan? Is iedereen het 
daarmee eens? Dan doen we dat. En dan gaan we naar agendapunt 8. 
 
8. Vervolg Onafhankelijk onderzoek geluidsituatie Luchthavenbesluit Seppe 
De voorzitter: Ik denk dat ik de heer Wierikx weer het woord mag, moet geven. 
 



  9/15 

De heer Wierikx: Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn als werkgroep bijeen geweest nadat we de vorige 
keer op 6 oktober (2016) de vervolgopdracht hebben gedefinieerd  of althans de opdracht naar ons toe 
hebben gehaald om te bekijken hoe wij tot een uiteindelijke afronding van het onderzoek zouden 
kunnen komen. En inmiddels kan ik u melden dat wij een aantal werksessies hebben gehad, als 
werkgroep. Op 30 maart jongstleden en gisteren, heel recent, 17 mei. De status is dat wij met elkaar 
een poging hebben gedaan een plan van aanpak op te stellen. Ik kan u zeggen dat de status van dat 
document vrijwel definitief is.  
 
De voorzitter: Even tussendoor: dat stuk hebben wij nog niet ontvangen, als CROSE-leden? 
  
De heer Wierikx: Ik kom daar zo even op terug. Dat heeft u inderdaad nog niet kunnen ontvangen, 
omdat het papier nog heel nat is, zou je haast kunnen zeggen. Het is heel recent opgesteld. Maar wat 
wij in ieder geval hebben gedaan, is zoals ik al aangaf: een procesopdracht, dus de vertaling vanuit de 
opdracht die wij ons zelf hebben opgelegd en hebben overgenomen naar aanleiding van onze 
aanbevelingsbrief. Daarbij ging het met name om wat meer verdieping te krijgen in het 
helikopterverkeer, met name het type helikopters in het verleden, in het actuele gebruik en in de 
komende jaren, om daar een goed beeld bij te krijgen, om daar vervolgens een nadere doorrekening 
op te laten plaatsvinden om te zien wat dat voor consequenties en gevolgen brengt. We hebben een 
procesafspraak met elkaar beschreven en we hebben uiteindelijk gezegd: dit willen we heel graag 
voorleggen aan CROSE. Dus ik zou graag willen afspreken dat ik dit stuk zo spoedig mogelijk na deze 
vergadering toe laat komen aan de CROSE-leden, met het verzoek om daar dan nog even naar te 
kijken en er wellicht op te reageren, mocht daar aanleiding toe zijn, zodat we met elkaar helder 
hebben wat de opdracht zal worden. De doelstelling is om op 22 juni uiterlijk de reacties te hebben 
ontvangen, zodat we daarmee aan de slag kunnen. Dan is het een kwestie van – en we proberen dat 
ook tussentijds te doen – de verdere voorbereidingen te treffen, zodat het onderzoek daadwerkelijk met 
de eerste onderzoeksresultaten kan komen. Het streven is om uiteindelijk in september 2017 de eerste 
resultaten beschikbaar te hebben. Maar, ik zeg het er even bij, dan is het wel belangrijk dat we daar 
ook de juiste inputinformatie met elkaar weten te definiëren. Daar zijn we nog even naar op zoek, 
maar zodra we die hebben, kunnen we verdere stappen zetten. Uiteraard is het belang dat we met 
elkaar, ook binnen de werkgroep, de constructieve grondhouding zoals we die tot nu toe hebben 
gehad, vast kunnen houden om daadwerkelijk het einde van het onderzoek te kunnen aanschouwen.  
Dus samenvattend: we hebben stappen gezet, het stuk komt naar u toe met het verzoek te reageren 
vóór 22 juni. Tot zover, voorzitter. 
 
De voorzitter: Even twee vragen, wat mij betreft. Er hoeft geen aparte vergadering voor CROSE te 
zijn – ik neem aan dat dan een schriftelijke reactie verwacht wordt? 
 
De heer Wierikx: Ja hoor, dat mag wat mij betreft schriftelijk. 
 
De voorzitter: En de tweede vraag die ik heb: de financiën zijn geregeld? 
 
De heer Wierikx: Naar aanleiding van en in aanloop naar dit onderzoek hebben wij uiteraard – zoals 
afgesproken was – nadrukkelijk contact gehad met de provincie, het bevoegd gezag in dezen. Er zijn 
middelen beschikbaar gesteld door de provincie voor dit vooronderzoek, zijnde een vooronderzoek 
naar de uiteindelijke evaluatie van het luchthavenbesluit in 2018. 
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De voorzitter: Prima, dank u wel. Wil iemand daar nog op reageren of opmerkingen over maken? Zo 
niet, dan zien wij het stuk binnenkort tegemoet. Oké. 
 
9. Klachtenoverzicht 
De voorzitter: Het klachtenoverzicht, dat hebben wij niet ontvangen, denk ik? 
 
De heer Jacobs: Ik heb het wel opgestuurd, maar dat is in een vrij laat stadium geweest. Het 
e-mailgebeuren ging erover: de klachten zijn vorig jaar ook afgehandeld, dat was na oktober. Ik heb 
nu de klachten opgenomen vanaf 1 oktober 2016 tot en met heden. Tja, ik wist niet of dat interessant 
genoeg was om dat nu te behandelen, of weer na september, dus begin oktober. Ik heb hier wel een 
opstelling: als u daar prijs op stelt, dan zal ik even doornemen wat de klachten zijn. 
 
De voorzitter: We hebben geen overzicht. Ik denk dat het verstandiger is om dan in september dit 
agendapunt opnieuw te agenderen. Dat lijkt mij althans. 
 
De heer Jacobs: Ja, ik kan er wel heel even doorheen lopen. Het is zo: er zijn niet zo veel klachten. Er 
zijn best wel wat klachten, maar dan van dezelfde adressen. Wij hebben dertien klachten van één adres 
vlakbij het veld. De klachten betreffen o.a.: dat er over de tuin wordt gevlogen, diesellucht, de 
politieheli’s, de traumaheli. 
(Opmerking: in verband met de afspraak om persoonlijke informatie over derden niet op te nemen in het verslag is hier 
dergelijke informatie niet opgenomen. ) 
 
En dan een ander adres waar zes klachten vandaan komen: over en achter de woning vliegen bij het 
verlaten van het veld. Eén klacht over een reclamevlucht en twee klachten hebben we over aerobatic 
vluchten buiten het gebied van ons; die hebben we doorverwezen naar de instantie waar het 
thuishoort. Dat was het eigenlijk.  
Voor de rest hebben wij per jaar ongeveer 120 à 150 telefonische informatieaanvragen. Dus mensen 
die willen weten hoe het zit met een bepaalde vlucht, hoe laat er wordt gevlogen enzovoorts. Maar 
meer informatief dan klachten. Dat zijn dus geen klachten, maar ze willen iets meer weten over 
luchtvaart en dat zien we oplopen. In plaats van dat het terugloopt – je zou denken: op internet 
kunnen ze de zaken terugvinden, maar ze willen toch graag aan de telefoon te woord gestaan worden. 
Dat is het overzicht dat ik tot op heden heb, tot en met 9 mei van dit jaar. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat we het de volgende keer nog een keer extra op de agenda 
hebben, met dan de informatie erbij. 
 
De heer Jacobs: Ik zal de volgende keer, dan hebben we het waarschijnlijk over oktober, dan zitten 
ook deze klachten erbij, maar dan gaat het om het jaaroverzicht. 
 
De heer Wierikx: Voorzitter, met dank voor de toelichting van de heer Jacobs. Ik denk dat het wel 
verstandig is als wij – en misschien dat we daar als agendacommissie op moeten toezien – als wij een 
agendapunt agenderen, dan ook de bijlagen en stukken erbij zitten. Als er niets te bespreken is, moeten 
we het niet op de agenda zetten. En anders vind ik het wel plezierig om het compleet te hebben. Maar 
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nogmaals, met de toelichting hebben we een beeld, maar graag in een volgende vergadering wel 
volledig agenderen. 
 
De voorzitter: Dat lijkt me een zeer correcte opmerking. 
 
De heer Timmerman: Voorzitter? 
 
De voorzitter: Ja, sorry (er gaat iets mis met de microfoons), ga uw gang, mijnheer Timmerman. 
 
De heer Timmerman: Ik zou graag even het woord hebben. Ik hoor de heer Jacobs net zeggen dat het 
heel vervelend is om vliegtuigen met naam en nummer te noemen, maar ik betrap hem nu toch weer 
dat hier mensen persoonlijk worden besproken in deze vergadering. Ik heb u al gevraagd in een eerder 
stadium om dat niet te doen. Dus nogmaals dit verzoek. 
 
De voorzitter: De heer Jacobs reageert. 
 
De heer Jacobs: Tja, ik vind het heel bijzonder, bij deze klacht heb ik geen naam genoemd, dacht ik 
toch. 
 
De heer Timmerman: Nee, dat klopt, maar wel persoonlijke informatie die niet van toepassing is. 
 
De voorzitter: Ik denk dat we de algemene opmerking die aan het begin van de vergadering door de 
heer Timmerman is gemaakt in acht moeten nemen. Ik denk dat we er niet aan kunnen ontkomen, als 
we een klachtenoverzicht bespreken, dat we dan niet met rugnummers en namen komen, maar wel 
bijvoorbeeld dat er zestien klachten uit dezelfde hoek komen of zo. Als we dat niet kunnen bespreken, 
tja, dan hebben we geen informatie meer, volgens mij. 
 
De heer Timmerman: Dat klopt, maar de relevantie van het feit dat de kinderen weg zijn of wat dan 
ook, of waar die mensen wonen, is volgens mij niet zo interessant. 
 
De voorzitter: Dat ben ik met u eens. En de opmerking van de heer Wierikx, dat we inderdaad alleen 
agenderen als er ook iets te bespreken is en dat er informatie is. Prima. 
 
10. Geluidrapportage Breda International Airport 
De voorzitter: De geluidsrapportage. 
 
De heer Jacobs: Mijnheer de voorzitter, iedereen heeft dat overzicht ontvangen. Na zes maanden 
feitelijk gebruik kunnen we de feitelijke gegevens zien van twee kwartalen. De twee komende 
kwartalen, dus tot 1 oktober 2017, betreffen een prognose. De prognoses van de komende kwartalen 
zijn weer gebaseerd op de feiten van de voorgaande kwartalen. Dat kunt u zien in de rapportage, dat 
we nu ongeveer op 75% zitten van het aantal toegestane bewegingen. Dus de geluidsruimte is voor 
75% gevuld. Dat kunnen we allemaal zien op de berekeningsrapportage: tabel 1B. Dat is de enige 
tabel die geldig is, want tabel 1C geldt niet voor ons vliegveld; dat is een Nederlandse uitvoering voor 
andere velden die alles mogen optellen. 
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De heer Timmerman: Voorzitter, waar kan ik tabel 1B vinden? 
 
De voorzitter: Dank voor de informatie, maar ik zie dat de heer Timmerman een vraag heeft. 
 
De heer Timmerman: Ik kan tabel 1B niet vinden. (Vervolgens wijst zijn buurman waar deze tabel staat.) 
 
De voorzitter: Gevonden? Zijn er opmerkingen over de stukken, dan wel naar aanleiding van de 
toelichting van de heer Jacobs? Ja, ga u gang. 
 
De heer Timmerman: Ik heb nog een vraag over tabel 6, mijnheer Jacobs, sorry, tabel 5. Daar zie ik 
in een prognose lesoefenvluchten bij heliverkeer staan, 540. Is het de bedoeling dat er een helischool 
komt? 
 
De voorzitter: Tabel 5, daar ging het over. En de concrete vraag was of er een helischool zou komen. 
Mijnheer Jacobs? 
 
De heer Jacobs: Nee, die komt er niet. Alleen, er is een prognosegetal ingevuld, maar dat heeft verder 
geen functie. Het gaat om het actuele getal en dat is twaalf. Er zijn dus twaalf vluchten, dus bij een heli 
die een doorstart heeft moeten maken of wat dan ook, en dat zijn er maar twaalf. Dat betekent dus zes 
landingen. 
 
De heer Wierikx: Voorzitter? Misschien ter verduidelijking van mij: die 540 die daar genoemd worden 
– moet ik het zo interpreteren dat dat een prognose is voor het totale heliverkeer? Dat het niet is 
toegespitst per onderdeel – moet ik het zo lezen, mijnheer Jacobs? 
 
De heer Jacobs: Tja, hier moet ik het antwoord even schuldig blijven. Ik zie dat hier een getal 
ontbreekt. Dat moet nog even uitzoeken, dat is mij niet helemaal duidelijk. 
 
De voorzitter: Die vraag blijft dus even hangen. Ik zag mevrouw Dams nog? U had dezelfde vraag? 
Reden te meer om het even uit te zoeken. 
 
De heer Jacobs: Klopt, ik zal het u laten weten. 
 
De voorzitter: Dat voldoende bij dit punt? Dan gaan we naar het volgende agendapunt.  
 
11. Overzicht incidenten Breda International Airport 
De voorzitter: Overzicht incidenten, dat is ook laat toegestuurd volgens mijn. Dus ook daar even de 
opmerking over van de heer Wierikx.  
Zijn daar opmerkingen over? Niet? Dan ga ik naar agendapunt 12. 
 
 
12. Ontwikkelingen Breda International Airport in 2017 en verder 
De voorzitter: Ik denk dat dit ook een mondelinge toelichting moet worden: ontwikkelingen BIA in 
2017 en verder. Dat is ook weer zo’n agendapunt waarvan we geen stukken hebben.  
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De heer Jacobs: Ja, dat klopt. Misschien kunnen we dat opvangen door de heer Have even aan het 
woord te laten, als dat mogelijk is? Die kan daar meer over vertellen. 
 
De voorzitter: We kunnen twee dingen doen. We kunnen de heer Have het woord geven. Of we 
kunnen ook zeggen: de volgende vergadering zitten we toch op het bedrijventerrein en dat we dan aan 
dit agendapunt, wat is er allemaal aan de gang, hoe zijn de ontwikkelingen, wat gaan we in 2017 en 
2018 nog meemaken. Dat lijkt mij een beter moment om het te bespreken dan nu, als de vergadering 
het ook goedvindt. 
 
De heer Jacobs: Mijnheer de voorzitter, even wat ik daarstraks al zei, het is de bedoeling om de tweede 
fase op te starten. Dat is na de vakantieperiode. Wat ik wil mededelen, dat verzoek wil ik hier 
neerleggen, over de evenementen. Er werd de vorige keer gevraagd welke evenementen er plaats 
zouden vinden. Ik kan mij niet meer herinneren of dat is doorgegeven, op welke manier dan ook. Het 
is wel op internet te vinden, op de website, maar of het hier in de commissie is doorgegeven, dat weet 
ik niet. Ik weet niet of dat alsnog even kan? 
 
De voorzitter: Ik denk dat het dan toch goed is dat die informatie gewoon via de secretaris of 
rechtstreeks naar de leden toegestuurd wordt.  
 
De heer Jacobs: Ja, dat kan ook natuurlijk. Dan zal ik het nogmaals op papier zetten en het even 
doorsturen. 
 
De voorzitter: Graag. Dan agenderen we dat punt in ieder geval voor de volgende keer. 
Ik weet niet of de heer Jacobs de vraag die openstond al heeft kunnen nagaan? Dat ging over tabel 5, 
meen ik, de helikopters en dan met name over die prognose van 540, wat dat precies betekent. 
 
De heer Jacobs: Sorry, dat moet ik even nazoeken. 
 
De voorzitter: Welnu, als u toch een e-mail stuurt met allemaal informatie, dan kan dat misschien 
gelijk mee worden gestuurd. 
 
De heer Jacobs: Dat is goed. Prima. 
 
13. Rondvraag 
De voorzitter: Dan ga ik naar de rondvraag. Ik begin bij mevrouw Matthijssen. 
 
Mevrouw Matthijssen: Ik heb geen vragen of opmerkingen meer. Dank u. 
 
De heer Wierikx: Nee, dank u wel voorzitter. Geen aanvullingen. 
 
Mevrouw Dams: Geen vragen meer. 
 
De heer Timmerman: Ja, als laatste zou ik toch even willen terugkomen op het feit dat ik nog steeds 
vind dat wij de burgers niet goed kunnen horen in deze commissie, terwijl deze commissie daar toch 
voor bedoeld is. Ik zou toch nog eens willen vragen dat we als commissie goed na kunnen kijken wat 
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onze wettelijke taak is en tot hoever deze reikt. Want blijkbaar kunnen wij mensen niet helpen die met 
een hulpvraag komen en dat vind ik heel erg jammer. Volgens mij doen we geen recht aan deze 
commissie door die mensen weg te sturen. 
 
De voorzitter: Ik denk dat de taak duidelijk in de verordening staat, maar ik wil er in ieder geval met 
de secretaris nog wel eens naar kijken. Als de veronderstelling is dat deze commissie het eerste 
aanspreekpunt is voor bewoners, dan denk ik niet dat dat de taak van deze commissie is. Ik vind dat de 
gemeenteraad met name die taak eerder heeft dan deze commissie. Maar goed, dat is ook maar een 
primaire reactie. We zullen er nog een keer naar kijken. 
 
De heer Timmerman: Dat lijkt mij verstandig, voorzitter. 
 
De voorzitter: Oké. Nog andere vragen? Geen andere vragen? Mijnheer Hendriks? Mijnheer Jacobs? 
 
De heer Jacobs: Nog even kort. Kijk, dat Entry-point is een zaak van het ministerie, maar ik wil toch 
wel even benadrukken dat dat punt ook heel erg leeft bij de gebruikers, dat ze echt proberen zo veel 
mogelijk het… zo laag mogelijk geluid enzovoorts te produceren en dat ze ook met het overvliegen, 
dat ze zo veel mogelijk het dorp vermijden. Ik vind dat het toch duidelijk zichtbaar is dat er ook aan 
gewerkt wordt. Dat wou ik toch even vertellen. 
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. Secretaris nog opmerkingen? Moeten wij een nieuwe datum 
afspreken? De heer Have zit hier in de zaal. Als we nu een datum afspreken, kan hij het gelijk noteren. 
Tja, het is ook een beetje afhankelijk natuurlijk van de commissie Wierikx. Dan zou het ergens in 
september kunnen. Eventueel op 14 september, een donderdag? 
 
De heer Timmerman: Voorzitter, het lijkt me beter om het in oktober te doen, want dan weet de heer 
Jacobs ook of alle stukken – die lopen van september tot oktober en de presentaties van die stukken dus 
ook. Dus misschien ergens in oktober of november? 
 
De heer Wierikx: Daar sluit ik mij inderdaad bij aan, want dat past ook beter bij de verwachting ten 
aanzien van de eerste resultaten van het onderzoek. Dus oktober is wat mij betreft prima. Dan moeten 
we wel rekening houden met een herfstvakantie in die periode. 
 
De voorzitter: Die weet ik dus niet. Maar is 12 oktober een optie of is het dan net herfstvakantie? 
 
De heer Wierikx: De herfstvakantie is een week later, volgens mijn agenda van maandag 16 tot en met 
vrijdag 20 oktober. Dus 12 oktober zou kunnen. 
 
De voorzitter: Zullen we dan in principe 12 oktober om 16.00 afspreken? Als dat ook kan bij Breda 
International Airport. Ja, goed, dan doen we die als principedatum. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter: Oké, dan iedereen dank voor de inbreng en aanwezigheid en wel thuis (16.51 uur). 
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Bijlage: Inspraaknotitie 
 
Entry-point vliegveld Seppe/BIA  
16 mei 2017  
160507CROSE  
 
Geachte CROSE leden,  
 
Ik sta hier voor u als woordvoerder van de werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij, welke is 
opgericht om draagvlak te verzamelen voor een onafhankelijk onderzoek naar de 
aanvliegroute van vliegveld Seppe.  
Begin dit jaar is hiertoe een petitie georganiseerd in de Rucphense wijken de Louwen 
en de Kerkakkers in, waar deze vliegroute overheen komt.  
Er zijn 1000 flyers deur aan deur verspreid waarin inwoners gevraagd worden wat men 
vindt van de vliegtuigen boven hun wijk.  
Hierop hebben 340 huishoudens via een steunbetuiging de noodzaak aangegeven, van 
een onafhankelijk onderzoek naar de ligging van deze vliegroute.  
De inwoners vinden dat deze niet boven een woonwijk thuishoort vanwege 
geluidsoverlast en veiligheidsrisico's.  
 
Ongeveer 30 jaar geleden is de huidige aanvliegroute van vliegveld Seppe vastgesteld.  
Deze lag toen boven het agrarische buitengebied ten westen van de dorpskern van 
Rucphen.  
Een ligging die destijds is gekozen omdat hierbij zo min mogelijk woningen onder de 
route lagen.  
 
In 2017 treffen we echter een compleet andere situatie aan.  
Door de uitbereiding van Rucphen in westelijke richting zijn de wijken de Louwen-West 
en de Kerkakkers onder de aanvliegroute komen te liggen. Een volgende uitbreiding zit 
eraan te komen met een nieuwe wijk “de Hofstede”.  
Vliegveld Seppe is een professionaliseringstraject ingeslagen.  
De bouw van "Airparc Seppe" is gestart en het nieuwe onherroepelijk geworden 
Luchthavenbesluit, staat een verdubbeling van de geluidsruimte toe.  
 
Naar aanleiding van de bovengenoemde ontwikkelingen heeft uw commissie in 
December 2014 het besluit genomen om een onderzoek in te stellen.  
Er is een onderzoeksprogramma vastgesteld, er zijn werkgroep leden benoemd en er is 
een planning overeengekomen.  
Een jaar later, op 16 december 2015 wordt de uitvoering in ruststand gezet. 
Aangegeven wordt dat het weer opgepakt wordt als er zich nieuwe ontwikkelingen of 
inzichten voordoen.  
 
Werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij heeft deze toezegging opgepakt om zichtbaar te 
maken hoe de inwoners momenteel de situatie werkelijk ervaren.  
Zoals aangegeven ondervindt 34% van de huishoudens hinder. Deze hinderbeleving 
ervaart men terwijl het vliegveld momenteel maar 20% van haar geluidsruimte 
gebruikt.  
Deze groep gaat zeker verder groeien bij toename van het vliegverkeer en de realisatie 
van een nieuwe woonwijk.  
Er bestaat dus een volledig andere situatie dan die waarop uw commissie het 
onderzoek heeft uitgesteld en geeft zeker voldoende aanleiding tot het weer oppakken 
hiervan.  
 
De inwoners hopen dat u als CROSE ook de noodzaak inziet voor hervatting van het 
onderzoek naar de huidige, door de tijd scheefgegroeide en achterhaalde situatie.  
34% van de huishoudens vragen of hier heel serieus en objectief naar gekeken kan 
worden of het beter kan.  
Wij willen bij deze dan ook alle steunbetuigingen aan uw commissie overhandigen in 
de verwachting dat het een belangrijk en overtuigend argument zal worden in de 
verdere besluitvorming.  
 
Met dank voor uw aandacht,  
Rucphen vliegroute Vrij  
W. Mink, M van der Woude, J. Talboom, J. Mies 
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