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Betreft:  Klachtenafhandeling van gebruiksjaar 2021-2022 (1 oktober 2021 t/m 30 september 

2022) 

 

Geachte leden van CROSE, 

Bijgaand treft u het klachtenoverzicht van de lokaal geregistreerde meldingen over het afgelopen 

gebruiksjaar. 

Daarnaast is een overzicht bijgevoegd van de geregistreerde meldingen bij de Milieu Klachten 

Centrale van de Provincie over de periode 1 november 2021 tot en met 30 september 2022. De 

maand oktober 2021 is (nog) niet ontvangen. 

1. Lokaal geregistreerde meldingen 

 

Vanaf 1 oktober 2021 zijn tot en met 30 september 2022 een totaal van 72 meldingen 

geregistreerd. 

 

17% van deze meldingen zijn van twee adressen betreffen een terugkerende klacht. Beide 

zijn gerelateerd aan de vertrekprocedure baan 24. Dit onderwerp is een separate discussie 

binnen CROSE. Met een adres is een gesprekstraject, samen met Provincie en Gemeente, 

gaande om de aard van de klachten nader te onderzoeken. 

 

Daarnaast zijn  er 7 unieke klachten met betrekking tot gyrocopter operaties. Deze houden 

verband met een opleidingsprogramma op dit type vliegtuig in de aanloop van de certificatie 

van Pal-V (de vliegende auto). Deze klachten worden (geanonimiseerd) besproken met de 

PAL-V Flight Academy, met als doel de meldingen te minimaliseren. De melders krijgen uitleg 

wat, hoe en waarom. 

Het aantal klachten is na de eerste maanden van het opleidingsprogramma afgenomen tot 

nul. 

In samenwerking met PAL-V wordt geëxperimenteerd met start- en landingsoefeningen, 

zonder dat er steeds een rondje moet worden gevlogen. 

 

Er zijn twee klachten waarvan de veroorzaker niet gerelateerd is aan vliegverkeer van of naar 

BIA, 

 

Vier klachten konden niet afgehandeld worden middels contact met de melder door het 

ontbreken van contactgegevens. 

 

Vijf klachten betreffen operaties met het paravliegtuig. Waarvan 2 op één dag. Na nader 

onderzoek en overleg met de chefvlieger paraclub is er indringend gesproken met betrokken 

piloot. De volgende week is van een van de klagers zelfs een compliment ontvangen. 

 

Er zijn twee opvallende klachten: een over autogeluid. Dit betrof filmopnames met twee 

supercars na sluitingstijd. De andere melding betrof een vermeende vettige en/of 

kerosineachtige neerslag (kleine hoeveelheid) in een achtertuin. Bij een huisbezoek kon geen 

vaststelling van de substantie worden gedaan. 
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Op 13 augustus waren er drie klachten over een vliegtuig wat nabij het vliegveld aerobatics 

vloog. Piloot is daarna verzocht het buitengebied op te zoeken. Waarna er ook geen 

meldingen meer zijn ontvangen. 

 

Begin september werden 3 klachten geregistreerd over een vliegtuig wat continu rondjes 

vloog nabij het vliegveld. Dit gebeurde overigens op een hoogte van 3000 voet (ca. 1 

kilometer). Bij navraag bleek dit een serie test-observatievluchten te zijn voor een 

gerenommeerd wetenschappelijk instituut, met een grondstation op het vliegveld (waardoor 

dit niet elders kon worden uitgevoerd). In overleg met de vlieger zijn de resterende vluchten 

uitgevoerd op 5000 voet met verminderd motorvermogen. 

 

Op 17 september zijn er 7 klachten geregistreerd over één vliegtuig (plus 2 meldingen bij de 

Milieu Klachten Centrale). Dit toestel, een trainingsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, 

met een karakteristiek geluid, was te gast bij de Museumdag, om introductievluchten uit te 

voeren. Zes van de zeven klachten waren uit Etten Leur. Na overleg met de vlieger is er bij 

opvolgende vluchten meer het buitengebied opgezocht, wat nog een melding opleverde. 

Over dit toestel zijn bij de Klachten Milieu Centrale overigens ook twee klachten 

binnengekomen, een uit Etten Leur en een nabij het vliegveld. 

Samengevat is dit toestel op één dag dus goed voor 10% van het totaal aantal klachten. Dit 

toestel valt in geluidsklasse 1 (zwaarste klasse). In het afgelopen gebruiksjaar valt slechts 

1,6% van alle bewegingen in Klasse 1 en 2, de twee hoogste geluidsklassen. 

 

Andere meldingen betroffen verspreide klachten in (West) Brabant en Schouwen Duiveland. 

Voor zover de veroorzaker kon worden achterhaald, is deze (geanonimiseerd) gedeeld en 

waar nodig een vermanend woord gesproken. 

 

Sinds omstreeks februari is, door een van onze stagiairs, een nieuw digitaal meldsysteem 

opgezet, wat veel laagdrempeliger is, middels een on-line invulformulier. De melder krijgt 

automatisch een terugkoppeling van de melding. Plus een follow-up indien mogelijk of van 

toepassing. In sommige gevallen betreft het telefonische klachten die door de havendienst 

zelf worden ingevoerd middels het on-line formulier. 

 

De tevredenheid van het formulier wordt gepeild. Dit is geen verplicht veld, wat standaard 

op nul staat (schaal 1-10), wat er toe leidt dat bij 28 klachten een 0 is gescoord (vaak ook 

door ons zelf ingevoerde klachten). Bij terugkerende melders wordt vaak een slechte score 

ingevuld (tussen 0 en 5), bij “unieke” melders vaak 6-10. Een provinciaal bestuurder zelf, die 

een melding maakte, gaf een 8. 

 

Er zal nog wat gesleuteld gaan worden aan het on-line formulier, met name datum en tijd 

scheiden, want kan overzichtelijker. Alsmede een verbetering in de betrouwbaarheid van de 

meting naar tevredenheid. 

 

2. Meldingen bij de Milieu Klachten Centrale van de Provincie 

 

Voor het gebruiksjaar 2021-2022 zijn 47 meldingen geregistreerd.  

 

Hierbij wordt opgemerkt dat: 
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a. de maand oktober 2021 niet is meegenomen, omdat de gegevens niet beschikbaar 

waren bij de exploitant. 

b. Er 5 klachten dubbel zijn geregisteerd. 

c. Er ook klachten zowel bij KMC als bij de luchthaven zijn ingediend over hetzelfde 

onderwerp. 

Waardoor in totaal 42 meldingen zijn gemaakt bij de KMC in het gebruiksjaar 2021-2022. 

 

De MKC stuurt sinds begin dit jaar maandelijks bijgewerkte overzichten, zodat door BIA 

gekeken kan worden naar trendontwikkelingen en waar nodig bijgestuurd kan worden. 

 

MKC anonimiseert de klachten, zodat onderstaande analyse een voorzichtige poging is om 

hier duiding aan te geven. Het aan u gepresenteerde overzicht is qua kolommen door ons 

opgeschoond voor de overzichtelijkheid. 

 

Achttien meldingen zijn van één adres. Betreft de bekende klachten over het paravliegtuig. 

De melder heeft eerder een podium gekregen in CROSE voor een toelichting. 

 

Tien meldingen betreffen bekende klachten, die veelal ook door de melder lokaal worden 

gemeld. 

 

Daarmee is ruim 65% van de ontvangen meldingen ter herleiden naar twee adressen. 

 

Een melding is van een vliegtuig bij Tilburg, wat op Breda “thuishoort”. Betreft een vliegtuig 

wat niet op Breda is gestationeerd, maar mogelijk van of naar Breda kwam/ging. 

 

Een melding, met uitgebreide toelichting, komt mogelijk vanuit Zegge. Melder heeft geen 

locatie aangegeven. Melder vraagt om antwoorden, maar die kan MKC niet verstrekken. 

Vervolgens is MKC gevraagd om contact op te nemen met de melder, om permissie te vragen 

om in contact te komen. Na akkoord is er een persoonlijk en constructief gesprek geweest 

om wederzijdse standpunten uit te wisselen. 

Melding betrof het overvliegen de bebouwde kom van Zegge. Omdat er in deze periode 

enkele andere soortgelijke meldingen zijn ontvangen, is er intern een campagne gevoerd 

richting gebruikers voor aandacht voor het niet overvliegen van de bebouwde kom van 

Zegge. In het verlengde daarvan wordt algemeen aandacht gevraagd voor het vermijden van 

overvliegen van bebouwde kommen in de nabijheid van het vliegveld, met specifieke 

aandacht voor St Willebrord. 

 

3. Samenvatting 

 

Het lokaal melden geeft betere aanknopingspunten om daar, waar het mogelijk is, sneller te 

acteren resp. bij te sturen. Meldingen bij KMC komen vaak een maand later, waardoor het 

“rechercheren” om te bezien of er een oplossing mogelijk is, vrijwel onmogelijk is. Hooguit 

bevestigen van bepaalde trends, dier lokaal worden ervaren. 

 

 

 


