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Aan de Commissie Regionaal Overleg vliegveld Seppe 

Uw brief van : - 
Uw kenmerk : - 
Nadere informatie bij : drs. J.A. Keij 
Telefoonnummer : 140165 
Ons kenmerk : - 
Onderwerp : beoordeling van uitgangspunten luchthavenbesluit 

Seppe 
     Oudenbosch,  03 oktober 2016 

 
 
 
 
Geachte Commissieleden, 
 
 
 
Hierbij bied ik u, mede namens de leden van de werkgroep, ter kennisgeving aan de rapportage 
inzake het onderzoek naar de beoordeling van de uitgangspunten bij de vaststelling van het 
luchthavenbesluit voor luchthaven Seppe. 
 
Uw Commissie heeft op 15 januari 2015 besloten een onderzoek in te stellen om vast te stellen of 
de twijfels omtrent de omzetting naar een nieuw Luchthavenbesluit voor luchthaven Seppe 
gerechtvaardigd zijn. Ten behoeve van dat onderzoek is begin 2015 een werkgroep uit uw midden 
geformeerd1 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. Dit betreuren wij. De werkgroep heeft 
getracht voorrang te geven aan een zo zorgvuldig mogelijk proces versus snelheid. 
 
Thans ligt voor u de rapportage van het NLR met daarin in hoofdstuk 7 op blz. 21 en 22 de 
conclusies en aanbevelingen van het NLR. De conclusies en aanbevelingen worden door de 
werkgroep grotendeels onderschreven, met uitzondering van de aanbeveling over de rekeninvoer 
van helikoptertypes. (Deze rekeninvoer resulteert na doorrekening in een geluidsberekening voor 
helikopterverkeer.) 
.  

                                                
1 De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Jan Akkermans (lid CROSE namens gemeente 
Halderberge), Charles Jacobs (lid CROSE namens de luchthaven Seppe), Peter Timmerman (lid CROSE 
voor de omwonenden in de gemeente Rucphen), Michiel Visser (lid CROSE voor de Brabantse 
Milieufederatie) Jan Akkermans is begin 2016 opgevolgd door Hans Wierikx. 
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Het voorstel van de werkgroep is om de conclusies en aanbevelingen van NLR over te nemen, 
met dien verstande dat CROSE de eerste aanpassing die NLR adviseert in gewijzigde vorm 
overneemt en gaat uitwerken. De eerste aanpassing formuleert de werkgroep aldus: 
 

- 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 omtrent de timing van bovengenoemde aanbeveling. Dit in relatie tot 
de 1e evaluatie van het luchthavenbesluit in 2018. 
 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
J.C.M. Wierikx, voorzitter van de werkgroep 
 
    
 

bijlage : rapport NLR-CR-2015-457 Eindconcept. 
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cc : CROSE-leden 


