
Zegge, 8 april 2018. 
 
Geachte heer Wierikx, 
 
Naar aanleiding van uw notitie wil ik als lid van de werkgroep, mede na overleg 
met mijn achterban, op uw voorstel van 5 april jl. reageren. 
 
Allereerst kan ik mijn achterban niet meer uitleggen waarom na 3 jaar er nog 
steeds geen resultaat is bereikt in het onderzoek naar de milieugeluidsruimte van 
het vliegveld.  
Aanvullend kan ik hierdoor mijn achterban nog steeds niet aangeven ( en dat is 
de kernvraag ) hoe 900 vliegbewegingen met lichte kleine helikopters in de 
aanwijzing 1996 via enkel 1 op 1 omzettingen uiteindelijk als 930 
vliegbewegingen met zware helikopters in het luchthavenbesluit terechtkomen. 
 
Het NLR onderzoek wat hier uitsluitsel over had moeten geven is in een concept 
fase blijven hangen en is nimmer formeel vastgesteld. Tevens is de werkgroep 
ook al niet in staat de vervolgonderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen. 
Er ontstaat hiermee een onacceptabele situatie die opgelost moet worden. Ik stel 
dan ook zeer dringend voor om aan de hand van voorgaande vergunningen uit 
het verleden deze impasse te doorbreken. Zeker nu de luchthaven geen inzicht 
kan verschaffen in gegevens uit het verleden en dan met name met betrekking 
tot de hefschroefvliegtuigen. 
 
In 2013 heeft P.S. van Noord Brabant het 1e luchthavenbesluit Seppe 
vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat dit besluit een 1 op 1 omzetting betreft 
van de omzettingsregeling , Staatscourant nr. 11142.  De omzettingsregeling, 
welke door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld, was een 1 
op 1 omzetting van de Aanwijzing 1996 zoals laatstelijk gewijzigd op 22 
augustus 2003.  De uitspraak 200002721/1 met datum  5 december 2001 van de 
Raad van State maakt onderdeel uit van deze wijzigingen. Door het NLR is 
destijds in opdracht van de StAB de milieugeluidsruimte van het vliegveld 
berekend. Hierover word in de genoemde uitspraak aangegeven " niet blijkt dat 
deze berekening fout is". De vastgestelde milieugeluidsruimte is bepaald op  10 
a 15 Ke op de luchthaventerreingrens voor de hefschroefvliegtuigen. De thans 
vergunde milieugeluidsruimte in het vingerende luchthavenbesluit bedraagt 35 
Ke op de luchthaventerreingrens voor de hefschroefvliegtuigen. Dit is een 
aanzienlijk verschil en feitelijk een 3 maal grotere geluidsbelasting voor de 
hefschroefvliegtuigen dan vastgesteld door de Raad van State. 
 
Nu de gekozen onderzoeksopdracht niet tot resultaten leidt, is mijn voorstel om 
de onderzoeksopdracht te herformuleren en daarbij aan een onafhankelijk 
bestuursrechtelijk college de vraag voor te leggen of de omwonenden 



rechtsbescherming kunnen ontlenen aan de uitspraak 200002721/1 van de Raad 
van State , welke deel uitmaakt van de in de omzettingsregeling genoemde 
stukken.  
 
Ik hoop dat u zich volledig gaat inzetten voor deze aanpak, en uw voorstel om 
de onderzoeksopdracht terug te geven aan de provincie terugtrekt. Inmiddels is 
duidelijk dat de provincie Noord Brabant bij de vaststelling van het 1e 
luchthavenbesluit Seppe gebruik heeft gemaakt van een versie van het 
aanwijzingsbesluit waarvan het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 
aangegeven dat het geen formele status heeft. 
 
Bovendien is het onwenselijk dat de provincie Noord Brabant, middels een 
evaluatie, gemaakte fouten in een luchthavenbesluit zelf te laten toetsen. Dit is 
de slager zijn eigen vlees laten keuren. De oplossing hiervoor is een wettelijk 
orgaan, opgericht conform de Wet Luchtvaart, namelijk de Commissie 
Regionaal Overleg Seppe. Dit orgaan met bestuurlijke en 
burgervertegenwoordigers uit de omgeving, alsmede met personen uit de 
luchtvaartsector, kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over een 
luchthavenbesluit. Mijn advies is dat deze leden nu hun verantwoordelijkheid 
nemen en een ongevraagd advies uitbrengen aan P.S., om middels een 
bestuursrechtelijk onderzoek tot afronding te komen van het onderzoek naar de 
milieugebruiksruimte van het vliegveld Seppe en de impasse te doorbreken. 
 
Graag zou ik dit schrijven behandeld willen zien in de vergadering van 12 april 
as. en zal derhalve een kopie doen toekomen aan alle leden van de CROSE. 
 
Hoogachtend, 
 
Peter Timmerman 
Burgervertegenwoordiger CROSE gemeente Rucphen. 
 
 
 
 
 
	


