
 

 

 

 Actiepuntenlijst Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE), versie 16-12-2022 

Nr. Datum Omschrijving actie Wie  Termijn Stand van 

zaken 

20.05 16-12-‘22 Stand van zaken Verordening: er wordt een notitie opgemaakt en 

verzonden aan de provincie over bespoediging van het proces 

Secretaris/Mw. Willems-

Kardol 

z.s.m.  

21.11 17-11- ‘21 Geluidoverlast bij punt van proefdraaien/motorchecks: 

provincie gaat in gesprek met de gemeente hierover. Provincie 

gaat alleen over het vaststellen van de geluidscontouren. Dit zou 

moeten worden opgenomen in de omgevingsvergunning van de 

gemeente. 

dhr. Veurink  Vergadering 

april 2023 

 

22-03 13-07-‘22 CROSE via Secretaris informeren over luchthavenbesluit PNB  ? 

22-06 13-07-‘22 Geluidsrapportage, voorvalregistratie en klachtenrapportage 

oplegnotities met duiding cijfers en analyse voorgaande jaren. 

Secretaris Voor ieder 

overleg  

Is lopend 

22-10 13-07-‘22 Emailadressen leden CROSE doorgeven aan BIA voor mailinglijst 

Nieuwsbrieven 

Secretaris Z.s.m.  

22-11 16-12-‘22 Beleidskader: de CROSE hoort graag van de provincie of 

(on)gevraagd advies betr. het beleidskader (aanpassing) mogelijk 

is? Secretaris vraagt dit na bij de heer Veurink 

Secretaris/Dhr. Veurink Z.s.m. voor 

volgend 

overleg 

 

22-12 16-12-‘22 Notitie/brief schrijven ten behoeve van de Gemeente Rucphen 

over het Entrypoint | informatie t.b.v. inwoners 

Secretaris/Dhr. Voeten Z.s.m.  

22-13 16-12-‘22 Voortgang afstemming participatieproces vertrekprocedure baan 

24. Voorstel onafh. Procesbegeleider (wordt binnenkort verwacht) 

wordt door de voorzitter besproken met de provincie, waarna 

terugkoppeling wordt verwacht. 

Mevr. Willems-Kardol Begin 2023  

22-14 16-12-2022 Definitie Gyrokopter: 

Zie voor definitie Gyrokopter informatie hieronder * 

Secretaris Januari 2023  

22-15 16-12-‘22 Vragen aan dhr. Veurink om relevante paragrafen uit de reactie 

Zienswijze Beleidskader Milieu aan ons te zenden 

Secretaris Januari 2023  



 

 

 

 

 

• Definitie Gyrkopter: 
 

Een autogiro (letterlijk: vanzelf draaiend) of molenvliegtuig is een vliegtuig dat een motorloze rotor heeft. Een andere naam is gyrokopter[1] Het woord wordt ook wel gebruikt als generieke 

aanduiding voor alles wat deze eigenschap bezit, zoals de zaden van sommige bomen (bijvoorbeeld de esdoorn). 

Verschil met helikopter 

Op het eerste gezicht lijkt een autogiro op een helikopter. Bij een helikopter wordt echter de rotor door een motor aangedreven, zodat een helikopter de mogelijkheid heeft verticaal te stijgen en te 

dalen, doordat lucht actief verplaatst wordt. In een autogiro wordt de rotor uitsluitend in beweging gebracht door de langsstromende lucht. Deze creëert daardoor de hefkracht (lift). De voorwaartse 

beweging wordt ontleend aan een propeller of straalmotor. 

Door de hoek van de hele rotor en as te veranderen kan het toestel stijgen, dalen en sturen. Zelfs als de voortstuwingsmotor geheel uitvalt tijdens de vlucht, blijft de autogiro nog stabiel bestuurbaar 

en kan hij een zachte verticale landing maken. 

Doordat bij een helikopter de rotor wordt aangedreven, zal het toestel om zijn eigen as willen draaien. Dit wordt voorkomen door middel van een eveneens aangedreven staartrotor. De autogiro kent 

dit probleem niet en heeft dus ook geen staartrotor. 

Helikopters hebben voor de voortstuwing en sturing een ingenieuze overbrenging, waarbij de stand van de rotorbladen individueel gewijzigd kan worden. Doordat de autogiro zijn rotor niet voor 

voortstuwing gebruikt, is zo'n complexe, kostbare en potentieel kwetsbare constructie onnodig. 

Hoewel de autogiro nauwelijks ruimte nodig heeft als landingsbaan, is een startbaan wel onontbeerlijk. De rotor krijgt immers pas snelheid door langsstromende lucht.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegtuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotor_(helikopter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autogiro#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esdoorn_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helikopter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liftkracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Propeller
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straalmotor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staartrotor

