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Geachte voorzitter en commissieleden CROSE, 

 

Naar aanleiding van de behandeling van agendapunt 6 herbespreking entry-point in de 

vergadering van 18 mei 2017, wil werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij nader reageren.  

 

Zoals door u geadviseerd, hebben we contact gezocht met het ministerie en ons verder 

verdiept in de argumentatie welke ten grondslag ligt aan uw advies en het ontvangen 

advies van het ministerie.  

 

Zoals door uw commissie correct is aangegeven zijn de ministeries van Defensie en IenM 

het bevoegd gezag voor het vaststellen van wijzigingen in het luchtruim. Hiertoe volgen 

ze een werkproces waarbij vele partijen betrokken zijn. Het “Werkproces Gezamenlijk 

Luchtruim- en Procedureontwerp”  geeft het wettelijke kader om hier handen en voeten 

aan te geven. 

 

Door uw commissie is abusievelijk, onjuist en onvolledig geconcludeerd dat de werkgroep 

Rucphen Vliegroute Vrij direct bij de ministeries aan tafel kan schuiven. Het werkproces 

geeft hiertoe geen enkele mogelijkheid.  Betreffende het onderzoek naar een eventuele 

optimalisatie van de ligging van de aanvliegroute adviseert het ministerie met uw 

commissie, de luchthaven en de provincie Noord-Brabant contact op te nemen.  

 

De werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij heeft inmiddels in navolging van het advies van 

het ministerie contact gelegd met de provincie Noord-Brabant over dit onderwerp. Hierbij 

willen wij ook u als vertegenwoordigers van omwonenden, bestuurders,  luchthaven en 

luchthavengebruikers, allen vertegenwoordigd in CROSE, verzoeken het onderwerp 

opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering. Met de huidige nieuwe inzichten 

verdient het nogmaals aandacht en is het niet onredelijk de discussie opnieuw te voeren. 

Het is tenslotte een van de taken van CROSE om door overleg met diverse betrokkenen 

een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de 

belangen van die betrokkenen.  

 

Aanvullend heeft de werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij ook de Onderzoeksraad voor de 

Veiligheid aangeschreven voor advies met betrekking tot de veiligheid van deze 

aanvliegroute. Deze raad constateert dat de vliegtuigen verplicht zijn de aanvliegroute te 

volgen waarbij ze onvermijdelijk boven of dicht langs het dorp komen. Het advies  van de 

raad is deze problematiek verder met uw commissie te bespreken. 

  

Hieronder treft u nog in het kort de argumenten waarom een onderzoek naar de 

aanvliegroute noodzakelijk is. 

- In het nieuwe Luchthavenbesluit heeft er bijna een verdubbeling van de 

toegestane geluidsruimte plaatsgebonden. 

- Er zijn sinds de vaststelling van de huidige aanvliegroute in Rucphen onder deze 

route 2 nieuwe woonwijken gerealiseerd, een 3e  woonwijk in ontwikkeling 

genomen en voor de toekomst is er een 4e woonwijk gepland.  



- Recentelijk heeft 34% van de ondervraagde huishoudens onder de aanvliegroute 

aangegeven hiervan hinder te ondervinden,  terwijl het vliegveld nog maar 20% 

van haar geluidsruimte gebruikt 

- De aanloop naar de aanvliegroute boven de Rucphense bossen ligt waarvan ruim 

60% als stiltegebied is aangewezen. 

- Vliegrichtlijnen (VFR) aangeven dat vliegen boven aaneengesloten woonbe-

bouwing zoveel mogelijk vermeden dient te worden en wat betreft de 

aanvliegroute dit ook op een te lage hoogte wordt gedaan.  

 

In navolging van een vraag van uw commissie willen we nogmaals verduidelijken dat in 

de flyer duidelijk verwezen wordt naar een uitbreiding van de geluidsruimte en niet over 

fysieke vliegbewegingen. Deze wijze moet het vliegveld niet vreemd voorkomen, BIA 

heeft immers in haar communicatie in het verleden ook steeds 58.000 vliegbewegingen 

gebruikt als eenheidsmaat voor de geluidsruimte. Ten behoeve van de eenduidigheid is in 

de flyer hier aansluiting bij gezocht om helder te maken dat er een grote hoeveelheid 

geluidsruimte extra is vergund.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rucphen Vliegroute Vrij, 

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

en 340 families in Rucphen onder de aanvliegroute 

 

 

Bijlage 

Mail ATM beleidseenheid 

Werkproces “Gezamenlijk Luchtruim- en Procedureontwerp” 

Mail Onderzoeksraad voor de veiligheid 

Flyer Rucphen Vliegroute Vrij  


