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VERZONDEN : 2 MAAKI 2016
Oudenbosch, 24 februari 2016

Geachte heer Zagers,
Naar aanleiding van uw boven aangehaalde brief berichten wij u het volgende:
1. Wat is er waarschijnlijk "achter de schermen" aan de hand met de toekomstige
ontwikkelingen van vliegveld Seppe, vinden er "op hoog niveau" hierover gesprekken
plaats waar de gemeenteraad geen kennis van heeft en straks voor een voldongen feit
wordt gesteld en hoe komt de uitlating van een lid van Provinciale Staten van het CDA zo
plotseling in het nieuws en wat is de oorzaak daarvan?
Wij hebben u bij brief van 30 september 2015 bericht dat wij uw brief hebben uitgezet bij de
provincie met de vraag wat de reden is voor de provinciale CDA-fractie om het bericht dat
vliegveld Breda International Airport een soort, zoals u zelf zegt, "overloop" wordt van Eindhoven
Airport naar buiten te brengen. Beantwoording van deze vraag heeft nog steeds niet
plaatsgevonden. Uw vragen met betrekking tot de reden waarom de uitlating van een CDAstatenlid zo plotseling in het nieuws komt en of er op hoog niveau iets achter de schermen speelt
kunnen wij dan ook niet beantwoorden.
2. Hoe moeten wij het voortdurend uitblijven van de beantwoording van onze brief van 7
januari 2015 inzake het aantal vliegbewegingen op vliegveld Seppe kwalificeren?
In antwoord op uw brief van 7 januari 2015 hebben wij u bij brief van 13 mei 2015 bericht dat uw
vragen het best kunnen worden beantwoord zodra de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek
bekend zijn. Zoals aan u bij brief van 30 september is medegedeeld wordt dat onderzoek
uitgevoerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. De concept-rapportage over
dat onderzoek bevindt zich thans in een afrondende fase. Zodra het definitief rapport gereed is
zullen wij u van de resultaten van het onderzoek op de hoogte stellen. Zoals u weet is het even
bedoelde onderzoek er op gericht na te gaan of de omzettingen van de oude voor het vliegveld
geldende regelingen naar de nieuwe regelingen op een correcte manier, dat wil zeggen 1 op 1,
hebben plaats gevonden. In dat geval zullen wij het vliegveld blijven faciliteren, voor zover daarbij
voor ons bevoegdheden voor handen zijn. Wij hebben zeker niet de intentie om een eventuele
uitbreiding met vliegverkeer, afkomstig van Eindhoven Airport, te stimuleren.
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Wij vertrouwen er op u hiermede vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

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

Mevrouw mf. C.( 5. Jacobs

De heer J.C.M. Paantjens
Loco-burgemeester
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