
Bosschenhoofd,30 november 2015, 
 
Geachte voorzitter en commissieleden Crose, 
 
Tijdens de vorige vergadering is een kleine commissie aangesteld om een beperkt “onderzoek”te 
doen naar een eventuele verplaatsing van het Entrypunt. 
Gezien de werkzaamheden betreffende een andere onderzoeksopdracht ,het Omzettingsbesluit en 
Regeling,is dit entrypunt  klaarblijkelijk even blijven liggen. 
 
Naar aanleiding van diverse vragen over dit entrypunt, het volgende: 
Reeds eerder is een onderzoek geweest naar de beste positie van het entrypunt. 
Door de Overheid is bepaald,na overleg met alle betrokken partijen  en rekening houdend met de 
groei/bestemmingsplannen van de betrokken dorpen/omwonenden en de geluidsruimte gebaseerd 
op 58004 bewegingen rekening houdend met klasse enz.en de 900 (+30) helibewegingen,dat de 
beste keuze was waar het nu is. Met hun woorden:Een betere situering van het entrypunt is derhalve 
niet mogelijk. 
Daar is bezwaar op gekomen. 
“De locatie bij Rucphen zou leiden tot een onaanvaardbare geluidsoverlast,een zeer onveilige 
toestand en bovendien veel klachten”. 
Op 28-4-2000 is een uitspraak gedaan door de Raad van State :Het beroep werd niet ontvankelijk 
verklaard en de bezwaren ongegrond. 
Tijdens de voorbereiding van ,en de inspraak op de zonering is geen andere plaats dan het huidige, 
als beter alternatief naar voren gekomen. 
Buiten het circuitgebied zijn geen routes voorgeschreven. 
 
Betreffende het bezwaar van destijds : 
“Een zeer onveilige toestand”,hiervan is niets gebleken,er heeft zich niets bijzonders voorgedaan. 
“Onaanvaardbare overlast”,ook hiervan is niets gebleken. Door nagenoeg iedereen wordt 
geaccepteerd dat er een vliegveld is ,en dat er dus ook gevlogen wordt. Hierbij komt bovendien dat 
de meest gebruikte (les)vliegtuigen zeer geluidsarm zijn. 
Als gevolg daarvan blijkt het aantal klachten minimaal te zijn: 
In 2011 : 1 klacht (Rucphenseweg). 
In 2012 : 2 klachten. 
In 2013 : Geen,wel om informatie over een afwijkende manoeuvre. 
In 2014 : 1 klacht , en een verzoek om daar geen bochtjes te maken.De havenmeester van dienst is 
langs het adres geweest om eventueel uitleg te geven en om te informeren of er verder nog klachten 
waren. 
In 2015 : Bezoek en gesprek met een bewoner van de Rucphenseweg i.v.m. een aan te vragen 
toeristische vergunning bij de Gemeente Rucphen. Hierbij werd door betreffende bewoner 
opgemerkt dat volgens hem niet altijd het circuit werd gevlogen. 
Deze opmerking is niet als klacht genoteerd,maar wel als een correctie verzoek doorgegeven aan de 
gebruikers. 
Overigens moet opgemerkt worden dat circuitvliegen niets met het entrypunt te maken heeft. 
Op het entrypunt gaat men alleen het circuit ín. 
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