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commissie regionaal overleg Seppe 

Adviesrecht CROSE 

Op grond van de vigerende Verordening Commissie Regionaal Overleg 

luchthaven Seppe Noord-Brabant, artikel 3, lid f (“het geven van advies aan 

het bevoegd gezag, gevraagd of ongevraagd, over wijziging van het 

Luchthavenbesluit;”), kan de CROSE besluiten om ongevraagd een advies te 

geven aan het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant) 

over wijziging van het vigerende luchthavenbesluit. De CROSE maakt door 

onderhavig advies van deze mogelijkheid gebruik. 

 

Aanleiding 

Op 15 januari 2015 heeft de CROSE besloten om een onderzoek in te stellen 

om vast te stellen of de geuite twijfels over de destijds gehanteerde  

uitgangspunten bij de omzetting van Aanwijzingsbesluit en Omzettingsregeling 

naar een nieuw Luchthavenbesluit voor luchthaven Seppe, thans Breda 

International Airport genoemd, gerechtvaardigd zijn. Ten behoeve van dat 

onderzoek is begin 2015 een werkgroep uit CROSE geformeerd die in juli 

2015 de definitieve onderzoeksopdracht heeft geformuleerd. Voor het 

uitvoeren van het onderzoek is bij drie bureaus offerte gevraagd en is aan het 

Nederlands Lucht en Ruimtevaartcentrum (hierna: NLR) een opdracht gegund. 

Helaas heeft het onderzoek en de analyse door de werkgroep vanwege 

diverse omstandigheden meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk 

ingeschat. Het NLR heeft in september 2016 een rapportage uitgebracht over 

haar bevindingen. Dit rapport is ook in uw bezit. Wij gaan er vanuit dat u ook 

kennis heeft genomen van de conclusies en aanbevelingen in het rapport. 

Genoemd rapport is samen met het voorstel van de werkgroep in de 

vergadering van CROSE d.d. 6 oktober 2016 besproken. De CROSE heeft 
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het voorstel van de werkgroep overgenomen en daarop besloten om 

ongevraagd advies uit te brengen aan uw college. 

 

Advies CROSE 
- Vervang het zware helikoptertype in de rekeninvoer voor deze luchthaven 
door een (of meerdere) lichtere types op basis de volgende referenties: (1) het 
gebruik het helikopterverkeer in het recente verleden (2003-2012), (2) het 
actuele gebruik (2013-2016) en (3) het voorziene/voorgenomen gebruik in 
de komende vijf jaren (2017-2021). 
- CROSE, de Werkgroep en bevoegd gezag dienen nader overleg te voeren 
en een standpunt in te nemen over de timing van bovengenoemde 
aanbeveling. Dit in relatie tot de 1e evaluatie van het luchthavenbesluit in 
2018. 
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