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VERZONDEN 15 DEC 2016
Oudenbosch,

Geachte heer Zagers,
Naar aanleiding van berichtgeving door omroep Brabant met betrekking tot 'de vliegveiligheid op
vliegveld Seppe' heeft u een aantal vragen gesteld. Deze worden onderstaand beantwoord.
1. Is het College op de hoogte van de politiedocumenten en het Rapport van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin de overtredingen van sommige piloten van vliegveld
Seppe wordt beschreven? Zo ja, waarom is de Gemeenteraad daarover nooit geïnformeerd;
zo nee, waarom heeft Omroep Brabant die wel kunnen inzien en in bezit hebben en de
gemeente niet? Het gaat toch om de veiligheid van onze burgers!
Het college wordt op de hoogte gehouden tijdens het politieoverleg en het overleg met de directie
van het vliegveld. Daarnaast zijn de rapportages van de Onderzoeksraad openbaar. Er is geen
aanleiding geweest om de gemeenteraad te informeren. Uit alle rapportages komt geen onrustig
beeld naar voren en valt Breda International Airport niet op in vergelijking met andere
vergelijkbare vliegvelden. De cijfers (afkomstig van de Luchtvaartpolitie) over de periode 1 januari
2015 tot en met 26 november 2016 geven het volgende beeld. Zes keer luchtongeval zonder
gewonden en enkel materiele schade. Een luchtongeval met gewonde (enkelbreuk parachutist).
Vier processen-verbaal werden opgemaakt voor overschrijding van gewicht, het vliegen terwijl
geldigheid bevoegdheid verlopen was, het opstijgen naar rechts in plaatst van links hierdoor
veroorzaken van gevaar en het landen in verkeerde richting in verband met onwel persoon.
Daarnaast is een persoon (passagier) aangehouden, omdat hij DNA moest afstaan.
2.

Als de beschreven overtredingen juist zijn- en wij concluderen dat het vaak "cowboys van
elders"- zijn waarom kan er dan niet worden opgetreden? Is er controle of een piloot al dan
niet dronken of na drugsgebruik achter de stuurknuppel de lucht in gaat ? Als er geen
controle is, dan betekent dit een vrijbrief voor gebruik van het vliegveld en is het wachten op

Parklaan 15 - Postbus 5 - 4730 AA Oudenbosch - Tel.: 140165
E-mail: gemeente@halderberge.nl - www.halderberge.nl - Fax: 0165-318858
Bankrekeningnummer: NL42 BNGH 028.50.74.547

een groter ongeluk waarbij mensenlevens op het spel staan! Wij hebben uit de rapportage
moeten concluderen dat de zelfreflectie van sommige piloten erg laag is.
De luchtvaartpolitie is het bevoegd gezag qua toezicht en handhaving van burgerluchtvaart. Er
wordt op Breda International Airport gecontroleerd. De luchtvaartpolitie houdt onaangekondigde
controledagen, waarbij ook op alcohol en drugs wordt gecontroleerd. In de periode 1 januari 2015
tot en met 26 november 2016 hebben 35 controledagen plaatsgevonden. De resultaten van deze
controle dagen maken onderdeel uit van de voorvallen genoemd onder het antwoord op vraag 1.
3.

Wat denkt het college te kunnen gaan doen aan de nu naar buiten komende informatie? Het
lijkt ons in ieder geval zinvol om met de verantwoordelijken op vliegveld Seppe rond de tafel
te gaan zitten en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Een cultuuromslag bij de piloten
lijkt ons ook dringend noodzakelijk!

Er is overleg met de directie van het vliegveld. Tijdens dit overleg staan wij voor een open cultuur
en worden zaken besproken in een goede dialoog. Daarnaast hebben de wijkagent en de
luchtvaartpolitie regelmatig overleg met het vliegveld.
4.

Het college is verantwoordelijk voor de veiligheid van de omwonenden. Is het college bereid
om ook in een vervolgtraject de omwonenden hierin mee te nemen? Op welke wijze denkt
men dit te kunnen doen?

Er vindt al regulier overleg plaats met de omwonenden. Het Crose-overleg vindt plaats en
incidenten worden besproken. Ook worden de jaarrapportages besproken.
5.

Wordt het college gerapporteerd over de veiligheid op het vliegveld; wij wijzen hier op de
kwetsbare ligging van het vliegveld: tegen een woonkern aan en naast een drukke rijksweg?

Ja, het college wordt gerapporteerd via het bovengenoemde Crose-overleg waarin de gemeente
bestuurlijk en ambtelijk wordt vertegenwoordigd.

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