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Geachte leden van de werkgroep entry-point. 
 
Het verheugt de werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij dat er een start wordt gemaakt met het inventariserend 
onderzoek naar het entry-point van BIA. 
Wij willen graag via deze notitie een bijdrage leveren aan het onderzoek. U vindt hieronder een aantal aspecten 
waarvan wij denken dat het een constructieve bijdrage kan leveren aan het onderzoek. Het zal zeker bijdragen 
aan de objectiviteit en sluit aan bij het in 2014 geformuleerde onderzoeksvoorstel van CROSE, waarmee een 
eerdere werkgroep aan de slag is gegaan. 
 
 
.1 Duurzaamheid / toekomstbestendigheid 
De huidige aanvliegroute van vliegveld BIA ligt al sinds de 70-tiger jaren van de vorige eeuw op de huidige 
locatie. In de afgelopen 4 decennia hebben zich echter in de omgeving van het vliegveld en op het vliegveld 
grote veranderingen voorgedaan. De toekomstige woningbouwplannen uit de structuurvisies en de plannen van 
het geprivatiseerde vliegveld voorspellen een nog grotere dynamiek voor de toekomst. De aanbeveling is dan 
ook om voorbereid te zijn op deze dynamiek en een ook toekomstgerichte oriëntatie/insteek te kiezen voor het 
inventariserende onderzoek 
 
 
.2 Onderzoeksvraag/voorstel 
Ons inziens dient het onderzoek alle mogelijkheden in beeld te brengen waarbij de aanvliegroute van BIA (met 
de bijbehorende vlieg- en spreidingpatronen), niet boven aaneengesloten woonbebouwing ligt. Uit het oogpunt 
van veiligheid en geluidshinder is dit ongewenst.  
We constateren dat in de huidige situatie hier niet aan voldaan wordt. Namelijk de kern van Rucphen en de 
noordzijde van St. Willebrord liggen onder de aanvliegroute en onder het circuit.  
 
 
.3 Relevante documenten en kaartmateriaal 
In het inventariserend onderzoek zijn de onderstaande documenten van belang. 
A  Onderzoeksvoorstel 2014 verplaatsing entry-point BIA; CROSE 
B  Verordening Ruimte (stedelijk zoekgebied, stilte gebieden); Provincie Noord Brabant 
C  Bestemmingsplannen (wonen, woongebied); Gemeente Rucphen, Halderberge, Etten-Leur, Roosendaal 
D  Structuurvisies toekomstige planologische ontwikkelingen (woongebieden); Omliggende gemeentes 
E  Wet Luchtvaart (artikel 5.11; 8.50 wijziging luchthavenprocedures); Ministerie 
F  Besluit Luchtverkeer 2014 (luchthavenprocedures); Ministerie 
G  Werkproces luchtruim- en procedure ontwerp; Ministerie 
H  Regeling Burgerluchthavens (artikel 4, bijlage 1 berekeningsmethodiek geluid); Ministerie 
I  Regeling standaard Luchtverkeerscircuit (vliegrichtlijnen bij ongecontroleerde vliegvelden); Ministerie 
J  AIP (VFR richtlijnen)  
K  KNVvL (gedragscodes recreatieve vliegers Bijlage 7);   
L  Luchthavenbesluit (incl. opm. onafhankelijk onderzoek NLR); Provincie Noord Brabant  
M  Vliegopleiding (procedure workload management bij circuitnaderingen) 
 
 

.4 Aanvulling op notulen m.b.t. entry-point CROSE vergadering 22 mei 2018 
 
Wij zien de noodzaak dat er een inventarisatie gemaakt moet worden van alle bestaande en toekomstige 
woonbebouwing van de omliggende gemeenten rond het vliegveld. Hierbij dienen de meest recente versies van 
de Verordening Ruimte, de structuurvisies, de bestaande en in ontwikkeling genomen bestemmingsplannen als 
uitgangspunt te dienen. Dit moet resulteren in een plattegrond. 
 
Wij zien het als een tekortkoming indien in dit inventariserend onderzoek op voorhand en zonder enige verdere 
onderbouwing aangenomen wordt dat het “omklappen” van het circuit naar het noorden een aanmerkelijke 
verslechtering met zich meebrengt. Een nadere onderbouwing is hier op zijn plaats. Wij stellen dan ook voor 
om in de bovengenoemde plattegrond de bestaande en de “omgeklapte”  geluidscontouren van het 
luchthavenbesluit te visualiseren. En de beide opties op dezelfde wijze te beoordelen. 
 
Opgemerkt dient nog te worden dat de geluidscontouren in werkelijkheid groter zijn dan in het 
Luchthavenbesluit zijn aangegeven. in het onafhankelijk onderzoek van NLR is aangegeven dat de helikopters 
op de verkeerde hoogte in de geluidsberekeningen zijn doorgerekend. Als uitgangspunt mogen alleen correcte 
geluidscontouren gebruikt worden. Wellicht geeft de doorrekening (met correcte vlieghoogte) van de 
geluidscontouren, welke door NLR in de evaluatie van het luchthavenbesluit voorgesteld wordt, hier verder 
inzicht in. 
 
Wij menen dat de werkgroep zich tekort doet als Rucphen Vliegroute Vrij niet wordt uitgenodigd deel te nemen  
aan het onderzoek. Wij begrijpen dat het huishoudelijk regelement niet CROSE-leden uitsluit van deelname aan 



haar reguliere vergaderingen, maar deelname aan werkgroepen is niet verboden in het huishoudelijk 
regelement.  
Wij vinden dat we met name in deze beginfase aanwezig behoren te zijn omdat hier het onderzoekskader, de 
toetsingscriteria, de weegfactoren etc. worden vastgesteld. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat 

procedures worden vastgelegd over de wijze van stemming, hoe omgaan met meningsverschillen, 
interpretatieverschillen, de besluitvorming, het inroepen van extern advies, etc.  Deze zijn richtinggevend voor 
een succesvol verloop van het inventariserend onderzoek en daarmee het draagvlak van de uitkomst hiervan. 
Ons inziens moet het voorwerk dus nog beginnen. 
 
Wij sluiten ons aan bij de opmerking dat een nadere analyse van het aantal gehinderden noodzakelijk is. Een 
analyse echter van alleen de enquête van Rucphen Vliegroute Vrij is gezien de huidige omvang van het 
inventariserend onderzoek ontoereikend. Gedegener en objectiever is het om een veel grotere doelgroep te 
benaderen met een enquête waarbij ieder werkgroep lid achter de vraagstelling kan staan. Deze kan verspreid 
worden door de gemeenten en daarmee ook bijdragen aan burgerparticipatie, communicatie en informatie naar 
bewoners en omwonenden.  
 
 
.5 Uitspraak raad van state 2001 
In 2001 heeft de Raad van State met verwijzing naar de inmiddels vervallen Luchtvaartwet aangegeven dat er 
voor vliegveld Seppe alleen entry- en exit-points noodzakelijk zijn. Aan- en uitvliegroutes hoeven niet 
gedefinieerd te worden. Aanvullend geeft de Raad van State aan dat de gekozen entry- en exit-points niet 
onaanvaardbaar zijn.  
Wij zien echter niet direct de relevantie van deze uitspraak voor het inventariserend onderzoek. 
Een grote tekortkoming is dat niet meer te herleiden is welk kaartmateriaal de Raad van State hieraan ten 
grondslag heeft gelegd en welke toetsingscriteria men gehanteerd heeft. Deze uitspraak had een goede leidraad 
kunnen zijn indien deze context helder was geweest.  
Aanvullend willen wij hierbij opmerken dat inmiddels in de Regeling standaard luchtverkeerscircuits artikel 7 lid 
b, precieze voorschriften zijn opgenomen zijn hoe een entry-point aangevlogen moet worden. Hiermee wordt de 
“aanvliegroute” vastgelegd. Bij het inventariserend onderzoek dient hier dan ook aandacht aan worden 
gegeven.   
 
 
Wij hopen dat u deze input meeneemt en zouden het zeer op prijs stellen hier een reactie op te krijgen en 
tevens de notulen, schetsen etc. te mogen ontvangen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rucphen Vliegroute Vrij 
W. Mink, J, Talboom, J. Mies, M v.d. Woude 
 


