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VERZONDEN 3 0 JAN 2014
Oudenbosch,

Geachte heer Harteveld,
Bij brieven van 18 december 2013 en 27 december 2013 hebben de fracties van Progressief
Halderberge, Gemeenschapsbelangen Halderberge en de CDA gereageerd op de berichten
omtrent de naamswijziging van het vliegveld Seppe naar Breda international Airport. Hierover het
volgende.
Algemeen wil het college opmerken dat het veranderen van een bedrijfsnaam een keuze en
verantwoordelijkheid is van het bestuur van het bedrijf zelf. Het vliegveld is door in 2008 verkocht
aan particulieren. Het vliegveld is sindsdien geen eigendom meer van de gemeente(s). De
gemeente heeft dan ook geen rol bij de voorgenomen naamswijziging. Verder zijn de volgende
vragen gesteld in de brieven.
Vraag 1 Hoe lang is het college op de hoogte van het voornemen tot naamswijziging?
Antwoord: Dhr. Have heeft op 17 december 2013 het college geïnformeerd over de voorgenomen
naamswijziging van het vliegveld.
Vraag 2 Wat was de reactie van het college op de voorgestelde naamswijziging?
Antwoord: Het college kan het standpunt van dhr. Have begrijpen en verwijst voor beantwoording
naar vraag 4.
Vraag 3. Vliegveld Seppe is één van de toeristische trekpleister binnen onze gemeente. Wat is het
effect van Breda International Airport op toeristisch Halderberge?
Antwoord: Het college verwacht dat de naamswijziging geen effect heeft op toeristisch
Halderberge daar het enkel een naamswijziging betreft en er geen fysieke aanpassingen (reclameuitingen uitgezonderd) zijn als gevolg van de naamswijziging.
Vraag 4 Bent u het met ons eens dat Seppe International Airport als naam evenveel recht had
gedaan aan de verzakelijking van het vliegveld en versterking van het vestigingsprofiel van heel
West-Brabant?
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Antwoord: Dhr. Have heeft hier onderzoek naar laten doen. Uitkomst hiervan is dat de naam Breda
International Airport commercieel beter is, omdat de naam Breda onder bedrijven in Europa beter
bekend is en vaker wordt gebruikt in media.
Vraag 5. Wat wordt er precies bedoeld met de ingezette verzakelijking van Seppe?
Antwoord: De ontwikkeling van Airparc Seppe en de daarmee gepaarde versterking van de
zakelijke markt op het vliegveld.
Vraag 6. Zijn er nog meer ideeën/ontwikkelingen aangaande vliegveld Seppe, waarvan wij nu het
bestaan nog niet weten.
Antwoord: Het college is niet bekend met andere ontwikkelingen bij het vliegveld.
Vraag 7. Bent u van mening dat het gemeente bestuur er bij dhr. Have op moet aandringen de
nieuwe naam in heroverweging te nemen?
Antwoord: Naast het gesprek met gehele college voorafgaand aan de bekend wording van de
naamswijziging heeft weth. Suijkerbuijk op 13 januari 2014 nog een ander gesprek
plaatsgevonden over de voorgenomen naamswijziging. Dhr. Have heeft aangegeven na te zullen
denken over de wijze waarop de naam Seppe en de historische betekenis van de naam op het
vliegveld terug kan brengen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
de burgemeester.

Mevrouw mr. CJG. Jacobs

De heer G.A.A.J. Janssen
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