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Geachte Commissie leden. 
 
Naar aanleiding van de voortgang van het inventariserend onderzoek naar het entry-point, willen wij hierbij 
onze grote bezorgdheid kenbaar maken over de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek tot stand komt. Wij 
willen dit hierbij nader toelichten in dit schrijven. 
 
1. Samenstelling werkgroep & werkwijze 
Uw commissie heeft de samenstelling van de werkgroep entry-point vastgesteld en besloten werkgroep 
Rucphen Vliegroute Vrij (RVV) geen deel uit te laten maken van deze werkgroep.  
Dit wordt nogmaals herhaald door de voorzitter van de werkgroep in een brief van 6 september 2018. 
Aangegeven is dat er dan ook geen externe partijen toegevoegd kunnen worden. Aanvullend is aangegeven  
dat de vertegenwoordiger van de omwonenden van Rucphen, RVV zal informeren over de voortgang van het 
onderzoek.  
 
In het laatste contact met de vertegenwoordiger zijn wij op de hoogte gesteld dat er geen informatie over de 
voortgang van het onderzoek met RVV gedeeld mag worden. De input van RVV is niet gewenst omdat het 
verstorend zou werken. De werkgroep entry-point heeft daarom gemeend dat RVV afgesloten dient te worden 
van informatie over de voortgang van het onderzoek ! 
 
Wij zijn geschokt door deze handelswijze en van de mentaliteit waarmee gepoogd wordt dit onderzoek tot stand 
te brengen, zonder transparantie en zonder burgerparticipatie. Daarbij blijkt dat concept-documenten mede 
opgesteld worden door een aan het vliegveld gelieerde externe partij (ex-directeur), die zich in het verleden als 
groot tegenstander van het onderzoek heeft gemanifesteerd. Er wordt met twee maten gemeten ! 
 
In de werkgroep is ook de Brabantse Milieufederatie benoemd. Echter door een structurele afwezigheid van het 
BMF werkgroep-lid ontbreekt deze kennis en ervaring bij de totstandkoming van het onderzoek. Hiermee 
blijven zaken onbelicht en onbesproken waardoor de objectiviteit en evenwichtige afwegingen ernstig worden 
aangetast. De werkgroep heeft geen acties genomen om dit aspect op te lossen of te compenseren. 
  
 
2. Inhoud 
In de aanloop van het onderzoek zijn door RVV een 2 tal notities (bijlage 2 en 3) geschreven waarin we onze 
aanwezige kennis en ervaring delen met de werkgroep. Helaas hebben we moeten constateren dat hier geen 
gebruik van wordt gemaakt. Het is terzijde geschoven en blijft onbenoemd. 
 
In de laatste notitie (bijlage 4) hebben we constructieve opmerkingen gegeven en kennis gedeeld met de 
werkgroep op het concept-rapport, omdat we helaas hebben moeten constateren dat het concept-rapport een 
zeer beperkte waarde heeft. Het staat vol met niet onderbouwde conclusies, onduidelijkheden, 
tegenstrijdigheden en onvolledigheden. Daarmee is het ons inziens niet geschikt voor verdere proces- en 
besluitvorming.  
 
 
3. Voorstel 

Wij vinden het betreurenswaardig dat na 4 jaar overleg, afwegingen en toezeggingen we nu geconfronteerd 
worden met een proces waarbij de transparantie volledig ontbreekt en bijdragen aan het onderzoek worden 
geblokkeerd. Het concept-document stemt ons niet hoopvol dat in de huidige “set-up” dit kan evolueren tot  
een kwalitatief, objectief en onafhankelijk rapport. Wij nemen aan dat het niet de bedoeling is van CROSE dat 
er twijfels gaan ontstaan over de kwaliteit, de objectiviteit en de onafhankelijkheid. De gehele gang van zaken 
doet in ieder geval geen recht aan de toezegging van de Gemeente Rucphen de 340 families onder de 
aanvliegroute serieus te nemen.  
 
Wij hebben voorgesteld in de laatste notitie van 30 oktober “Een noodzakelijke grote kwaliteitsslag kan ons 
inziens alleen gemaakt worden indien de opdracht neergelegd wordt bij een onafhankelijk deskundig bureau”, 
en willen dit hierbij nogmaals verzoeken aan uw commissie. Indien uw commissie andere oplossingen ziet dan 
zouden wij dit ook zeer op prijs stellen hierover geïnformeerd te worden.  
 
Graag vernemen wij uw besluit en acties op ons verzoek zodat we onze achterban op een positieve manier 
kunnen informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rucphen Vliegroute Vrij  
En 340 families in Rucphen onder de Aanvliegroute. 


