
FW: Aanvliegroute naar Breda International Airport 

---------- Forwarded message ----------
From: info <info@onderzoeksraad.nl>
Date: 2017-06-15 11:16 GMT+02:00
Subject: Aanvliegroute naar Breda International Airport

Geachte heer/mevrouw Van der Woude,

Dank voor uw e-mail aan de Onderzoeksraad, waarin u de Raad verzoekt om een oordeel te geven 

of te adviseren over de aanvliegroute naar Breda International Airport (BIA) en daaruit ontstane 

situatie boven het dorp Rucphen. De Onderzoeksraad werkt reactief, dat wil zeggen dat hij alleen 

op basis van voorvallen onderzoek uitvoert en bevoegdheden heeft ten aanzien van het uit te 

voeren onderzoek. Dit is vastgelegd in de Rijkswet Onderzoeksraad Voor Veiligheid.  Met 

betrekking tot uw zorgen is de Onderzoeksraad niet de geschikte partij om u verder te helpen.       

Wellicht is de toegevoegde kaart in de bijlage u bekend, maar volledigheidshalve wordt de van 

kracht zijnde aanvliegprocedure aan u meegegeven.  

Uit de officiële naderingskaart van vliegveld Hoeven/Seppe blijkt dat arriverende vluchten verplicht 

zijn de voorgeschreven entry van het circuitgebied van het vliegveld te volgen waarbij vliegtuigen 

onvermijdelijk boven of dicht langs Rucphen komen. Daarbij dienen de vluchten tevens vrij te 

blijven van het plaatselijke luchtverkeersgebied van vliegbasis Woensdrecht (Woensdrecht CTR), 

zie de streepjeslijn. De aanvliegprocedure is bepaald door de overheid zoals ondermeer het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
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De Onderzoeksraad adviseert u daarom zich te richten tot  bijvoorbeeld de Commissie Regionaal 

Overleg (CRO) van het vliegveld of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat in haar beleid 

rekening houdt met veiligheid. Enkele links die mogelijk verder kunnen helpen: 

https://www.ilent.nl/over_ilt/het_werk_van_de_ilt/  of http://wetten.overheid.nl/BWBR0026525/2016-

07-01.  

Met vriendelijke groet,

Onderzoeksraad voor Veiligheid

info@onderzoeksraad.nl

Bezoekadres

Lange Voorhout 9

2514 EA Den Haag

T 070 333 70 00

F 070 333 70 77

Postadres

Postbus 95404

2509 CK Den Haag

www.onderzoeksraad.nl
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