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Geachte leden van de werkgroep entry-point 

 

Hierbij willen wij graag reageren op de notulen en stappenplan van de werkvergadering. 

 

Notulen.  

 

Wij vinden het jammer dat bij de doelstelling van het onderzoek de definities “noodzakelijk” en “wenselijk” door 

elkaar gebruikt worden. De betekenis van deze definities zijn niet eenduidig en hiermee ontstaat een 

onduidelijke formulering van de doelstelling. Ons inziens is de doelstelling alle mogelijkheden in beeld te 

brengen waarbij de aanvliegroute van BIA (met de bijbehorende vlieg- en spreidingpatronen), niet boven 

aaneengesloten woonbebouwing ligt. Hiermee richt het zich op een locatie bepaling van de aanvliegroute 

waarbij het voorkomen van vermijdbare geluidsbelasting/hinder centraal staat.  

 

In de notulen wordt aangegeven “Het onderzoek wordt niet verder uitgebreid met andere onderwerpen die 

betrekking hebben op het gebruik van het vliegveld” . Het bevreemd ons dat de verplaatsing van het entry-

point en aanvliegroute wordt onderzocht, zonder ook het (toekomstig) gebruik van het vliegveld in de 

onderzoekscope te betrekken. Met name dit (toekomstig) gebruik heeft grote invloed op het 

onderzoeksresultaat. De huidige geluidsbelasting rapportage laat immers een grote ongebruikte geluidsruimte 

zien.    

 

Aangegeven wordt dat “alleen de hinder afkomstig uit het circuitgebied” meegenomen wordt als evaluatie- 

criterium. In het kader van de doelstelling van het onderzoek is dit een onlogische beperking. Ook in het licht 

van de uitspraak van het Rucphens College, gehinderde onder de aanvliegroute naar Seppe serieus te nemen, 

komt dit vreemd voor. Daarbij was dit immers ook de aanleiding van het onderzoek.  

Ook is het beter het subjectieve evaluatiecriterium “hinder”  te vervangen door het objectieve 

“geluidsbelasting”. Geluidsbelastingen zijn te meten en te berekenen, ook in een aanvliegroute.  

 

Graag verzoeken wij u deze aanpassingen in overweging te nemen.  

 

Stappenplan inventariserend onderzoek. 

 

Graag willen wij aangeven dat we blij zijn met de wijze van aanpak voor het onderzoek. Een aantal 

aanvullingen hierop vind u hieronder. 

 

Ons inziens ontbreekt het meenemen van informatie uit het Luchthavenbesluit. Bijlage 6 geeft de plattegrond 

van de geluidscontouren en het beperkingengebied van het vliegveld aan. Het is de zone waar planologische 

beperkingen van kracht zijn voor de omgeving.  Het meenemen van deze informatie is van groot belang voor 

het onderzoek. Opgemerkt dient nog te worden dat het beperkingengebied in werkelijkheid groter is dan in het 

Luchthavenbesluit is aangegeven. Wij verwijzen hierbij naar een conclusie uit het NLR rapport.   

Daarnaast bestaan nog Provinciaal kaartmateriaal waar belangen zoals stiltegebieden zijn opgenomen, die ons 

inziens ook meegenomen dienen te worden in het onderzoek. 

 

Het op voorhand uitspraken en conclusies opnemen over de ligging van het circuit in een proces/stappenplan 

doet grote afbreuk aan de objectiviteit. Beide genoemde hoofd scenario’s dienen meegenomen en beoordeeld te 

worden op basis van de (gewogen) evaluatiecriteria. 

 

In het voorstel zijn geen openliggende opties opgenomen van het circuit in gespiegelde vorm. Bij een objectief 

onderzoek dient ieder openliggende optie voor een entry-point echter beoordeeld te worden op basis van alle  

evaluatiecriteria. De genoemde 4 opties zijn onvolledig. 

 

In het stappenplan wordt niet onderkend dat bij ongecontroleerde vliegvelden zoals Seppe spreidingspatronen 

voorkomen bij aanvliegroutes en circuits. Met andere woorden vliegtuigen komen niet over één vliegpad het 

circuit binnen, maar gebruiken hiervoor een zone ter breedte van ongeveer 300 meter. 

Deze spreiding dient als evaluatiecriteria meegenomen te worden, om te voorkomen dat de beperkingen en  

effectiviteit van openliggende opties onbeoordeeld blijven. Dit speelt met name bij een geringe verschuiving 

van een entry-point.   

 

Het is belangrijk om alle verschillende bestemmingen onder vliegroutes te prioriteren naar de ongewenstheid 

van “overvliegen”. Wij denken dan aan het aanbrengen van een rangorde voor woonbebouwing, 



bedrijventerreinen, agrarisch gebied, recreatieterreinen, natuurgebied(stiltegebieden), etc.  Deze 

evaluatiecriteria en de prioritering is nog niet meegenomen. 

 

Betreffende het selectiecriterium “Acceptatie overheden” adviseren wij een externe adviseur uit te nodigen in 

de werkgroep. In het verleden is gebleken dat het een gecompliceerde materie betreft waarbij gemakkelijk 

misinterpretaties ontstaan.  

 

De selectie criteria “Politieke/maatschappelijke haalbaarheid” zien wij als een separaat traject wat niet in deze 

ambtelijke/technische analyse behandeld kan worden. 

 

Wij missen ook het selectiecriterium financiën. Wat zijn kosten van een vervolgonderzoek en wie gaat het 

betalen.   

 

Wij hopen dat u mogelijkheden ziet de bovenstaande input en de opmerkingen uit de notitie van 22 augustus, 

mee te nemen in uw onderzoek.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rucphen Vliegroute Vrij 

W. Mink, J. Talboom. J. Mies, M v.d. Woude 

en 340 families in Rucphen onder de aanvliegroute  

 


