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Bij brief van 2augustus2021, door mij ontvangen op 1 septemberji., heeft u een
verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). In uw verzoek vraagt u naar de aanpassing van vliegroutes
van helikopters behorend bij vliegbasis Gilze-Rijen. vermelden.

U heeft uw verzoek opgedeeld in drie deelvragen, die betrekking hebben op de
aanpassing van deze vliegroutes. In antwoord op uw verzoek zal ik afzonderlijk
deze deelvragen adresseren. Er is een inventarislijst opgesteld van de door u
gevraagde documenten. De inventarislijst is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Besluit met toelichting
1. Documenten die betrekking hebben op klachten die aanleiding geven tot het

wijzigen van de vliegroutes
Het Defensie Helikopter Commando (hierna: DHC), dat gevestigd is op vliegbasis
Gilze-Rijen heeft regelmatig contact met de omliggende gemeenten en diens
inwoners om te spreken over onder meer klachten die er leven, de onderlinge
communicatie of andere zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Zo wordt er in de
Commissie voor Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) over dergelijke
onderwerpen gesproken met de diverse betrokken partijen. Verder nemen
vertegenwoordigers van het DHC ook deel aan gemeentelijke overleggen over
deze onderwerpen.

Naar aanleiding van gesprekken die hebben plaatsgevonden met omliggende
gemeenten als Waalwijk en Dongen, maar ook vanwege diverse klachten en een
petitie is het DHC gaan kijken naar aanpassingen in de vliegroutes van hun
helikopters. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe proef, waarbij er
aanpassingen in de vliegroutes van en naar de oefengebieden zijn doorgevoerd
per 1 augustus 2021. Doel is daar waar mogelijk het vliegen over bebouwing en
woonkernen te mijden om op die manier te bezien of de aangegeven hinder kan
worden verlicht. Na zes maanden zal de nieuwe vliegroute worden geëvalueerd en
zal er worden nagegaan of de verandering zijn gewenste doel heeft bereikt.

In uw verzoek vraagt u om informatie over de klachten die aanleiding hebben
gegeven om de vliegroutes aan te passen. De aanleiding voor de aanpassing van
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de vliegroutes is echter een accumulatie geweest van de diverse klachten en rrunicatie
petities en de verschillende gesprekken die hebben plaatsgevonden met de
omgeving. Ook zijn tijdens de vergaderingen van de COVM diverse klachten Datum%_..Q ....5)d2..j
besproken, die mede de basis hebben gevormd voor deze proef. De rappoftages Onze referentie
van deze klachten, maar ook de notulen van deze vergaderingen zijn te vinden op B5202104142

de website van de Gemeente Gilze en Rijen. Deze vergaderstukken zijn openbaar.

Onder de minister berust een e-mailwisseling uit 2020, die toont dat de wethouder
uit de gemeente Dongen vragen heeft aan het DHC over hinder die zijn inwoners
ervaren. Document 1 en 2 uit de inventarislijst die hierop betrekking hebben,
besluit ik deels openbaar te maken.

2. Documenten over de besluitvorming die (indirect) heeft geleid tot het
wijzigen van viiegroutes

De besluitvorming over het vaststellen van nieuwe vliegroutes bij Dongen en
Waalwijk door de commandant van het DHC en het Hoofd Operaties DHC heeft
hoofdzakelijk mondeling plaatsgevonden.
Er zijn twee e-mailwisselingen over de besluitvorming aangaande het wijzigen van
vliegroutes. Deze mailwisselingen gaan over onder meer het bepalen van de
corridors (document 3 en 4). Tevens is er een e-mail waarin de wijziging van de
vliegroute intern wordt gedeeld (document 5). Ik besluit deze documenten deels
openbaar te maken. De bijlage bij document 5 (document 5.1) maak ik volledig
openbaar.

Op pagina 2 van document 4, dat is opgesteld voor intern beraad, heb ik een
passage op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob onleesbaar gemaakt. De
passage bevat een persoonlijke opvatting van een ambtenaar. Ik acht het niet in
het belang van een goede en democratische bestuursvoering als nog niet
vaststaande of geformaliseerde ideeën en standpunten openbaar worden gemaakt
en zo eventueel zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie.
Openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvatting komt mijns inziens niet
ten goede aan de democratische controle en de effectieve totstandkoming van het
beleid waartegen het zwaarwegende belang van openbaarheid niet opweegt.

3. Correspondentie met bestuursorganen rondom de wijziging van de
viiegroutes, de aanleiding en de totstandkoming daarvan

Zoals uit het voorgaande naar voren komt, heeft de besluitvorming hoofdzakelijk
mondeling plaatsgevonden. Ook andere bestuursorganen, zoals wethouders van
de betrokken gemeenten zijn in dit proces mondeling geïnformeerd bij de
verschillende bijeenkomsten die er afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.
Correspondentie tussen het DHC en de betrokken gemeenten aangaande de
externe communicatie over de wijziging van de vliegroutes (document 6 tot en
met 9) besluit ik deels openbaar te maken. Document 9.1 maak ik volledig
openbaar.

Eerbieding persoonlijke levenssfeer
In de documenten (met uitzondering van document 5.1 en 9.1) zijn
persoonsgegevens, zoals namen van betrokkenen, vermeld. Ik ben van oordeel
dat het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen in dit geval zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het
gaat immers om medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid
treden. Daarom heb ik de namen en andere persoonsgegevens van de
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.

Bestuursstafbetrokkenen op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob Directie Communicatie
onleesbaar gemaakt.

DatumQj) i0 —202..t
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Onze referentie

BS202 104142

Hoogachtend,

De Ministervan Defensie
voor deze

eraal,

0
0

0u
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Inventarislijst

Nr. Document Beoordeling Wob
1 RE Vliegoverlast Gilze-Rijen Deels openbaar 1O.2.e
2 FW Vliegoverlast Gilze-Rijen Deels openbaar 1O.2.e
3 IP’s Deels openbaar 1O.2.e
4 Re noord deel CTR Deels openbaar 1O.2.e

FW NIEUW PIF 53 ALL Verlengde corridors vanaf IPs NW
S en NE (CLSK2021006402) Deels openbaar 1O.2.e, 11.1

BIJLAGE PIF (ALL) 53 - Verlengde corridors vanaf IP NW
5.1 en IP NE Volledig openbaar

RE Bericht Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes
6 helikopters aan Deels openbaar 1O.2.e

FW Aanpassing vliegroutes i.r.t. hinder van helikopters
7 Defensie Helikopter Commando - vliegbasis Gilze-Rijen Deels openbaar 1O.2.e

RE Bericht Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes
8 helikopters aan Deels openbaar 1O.2.e

Bericht aan COVM leden vliegbasis Gilze-Rijen past
9 vliegroutes helikopters aan Deels openbaar 1O.2.e

BIJLAGE Berichtgeving aanpassing vliegroutes vanaf
9.1 vliegbasis G Volledig openbaar



1.

From: wethouderiansen < @Dongen.nl>
Sent: woensdag 9 december 2020 21:08
To: , CLSK/DHC/CS/COMMS
Subject: RE: Vliegoverlast Gilze-Rijen

Follow Up Flag: Opvolgen
Flag Status: Completed

Goedenavond
Heeft u al zicht op de termijn waarop beantwoording kan plaatsvinden? Hoor graag van u.
Fijne avond,
Groet,
René.
Met vriendelijke groet,
René Jansen
Wethouder
Gemeente Dongen www.dongen.nl/contact

;i.t

Van: @mindef.nl <

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:42
Aan: wethouder Jansen <

CC: Sandra Diepstraten <

Onderwerp: RE: Vliegoverlast Gilze-Rijen
Geachte wethouder Jansen,

Defensie Helikopter Commando
Vliegbasis Gilze-Rijen 1
Rijksweg 121 1 5121 RD 1 Rijen

T.

t
@mindef.nl

Van: CLSK/DHC/CS/HSCOMMS <

_________

Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 13:37
Aan: CLSK/DHC/C5/H_SCOMMS <

_________

Onderwerp: FW: Vliegoverlast Gilze-Rijen
From: Sandra Diepstraten <

____________

Sent: vrijdag 30 oktober 2020 08:18
To: , CLSK/DHC/CS/H SCOMMS <

_________

Cc: ,CLSK/DHC<

_________

Subject: EW: Vliegoverlast Gilze-Rijen
Beste

@ mindef.nl>

@Dongen.nl>

@gilzerijen.nl>; @mindef.nl

Wij hebben uw vragen ontvangen. Mijn collega is deze week met verlof en ik neem haar waar.
Een aantal zaken over meldingen en vliegbewegingen moeten worden uitgezocht. Dat ga ik doen en koppel u hier zo
spoedig mogelijk over terug.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend Hoofd Sectie Communicatie

@mrndef nI>

@ m indef. n 1>

@gilzerijen.nl>

@mindef.nl>
@mindef.nl>; ‘wethouder Jansen < @Dongen.nl>
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Bijgaand de vragen van wethouder Jansen, uit Dongen zoals we in de COVM vergadering al even bespraken. Voor
beantwoording vind je de contactgegevens in onderstaande mail en in cc,
Dank alvast,

Met vriendelijke groet,

Sandra Diepstraten

Wethouder

G1EtT Gi(e en Ryen

@gilzeriien.nl
1 www.gilzerijen.nl

Postbus 73 1 5120 AB Rijen

Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen

Van: wethouder Jansen @Dongen.nl]
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 17:43
Aan: Sandra Diepstraten < @gilzerijen.nl>
Onderwerp: Vliegoverlast Gilze-Rijen
Hoi Sandra,
De vragen. Succes morgen.
René.
Vliegoverlast Dongen-Vaart
De laatste tijd bereiken ons vaak berichten over overlast van de helikopters van defensie. Deze helikopters
vliegen steeds vaker laat en laag. Dit brengt veel overlast met zich mee, tot zelfs autoalarmen die afgaan
van het lawaai. Gezien dat er op meldingen en klachten vaak helemaal geen reactie komt hebben wij de
volgende vragen:

1. Is dit bekend en hoe zijn de meldingen van overlast afgehandeld (en hoeveel meldingen zijn
ontvangen)?

2. Is de toename van vliegbewegingen boven Dongen-Vaart van tijdelijke aard?

3. Wat is de wettelijk toegestane vlieghoogte?

4. Hoe kunnen de klachten tot een minimum worden beperkt?
Met vriendelijke groet,
René Jansen
Wethouder
Gemeente Dongen 1 www.donen.nl/contact

;tT

Hoe tevreden bent u over deze e-mail?
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2.

—

From: CLSK/DHC/CS/COMMS
Sent: dinsdag 14 september 2021 14:37
To: CLSK/DHC/CS/COMMS
Subject: FW: Vliegoverlast Gi Ize-Rijen
Attachments: Baanwerkzaamheden.jpg

Van: CLSK/DHC/CS/COMMS < @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 13:37
Aan: CLSK/DHC/CS/COMMS < @mindef.nl>
Onderwerp: FW: Vliegoverlast Gilze-Rijen
Voor het gesprek van vrijdag en wellicht wordt het ook nog benoemd in de COVM van morgen.

From: CLSK/DHC/CS/COMMS < @mindef.nl>
Sent: dinsdag 9 maart 2021 09:41
To: @Dongen.nl’ @Dongen.nl>
Cc: #CLSK/DHC/CS/COMMS < mindef.nl>
Subject: Vliegoverlast Gilze-Rijen
Beste wethouder Jansen, goedemorgen,
Graag check ik bij u of u onderstaande reactie op eerder gestelde vragen heeft ontvangen. U heeft van ons reactie
op uw gestelde vragen via COVM Gilze-Rijen tegoed. Daarnaast ben ik een gesprek aan het voorbereiden voor de
commandant en een vertegenwoordiger van buurtvereniging De Haanse Hoef, een bewonersgroep in uw
gemeente Dongen. Wij hebben contact met deb
Namens Commandant Defensie Helikopter Commando, doe ik graag het volgende voorstel: om
gezamenlijk een persoonlijk of online afspraak te plannen met u als wethouder, met de
bewonersvertegenwoordiger en eventueel een beleidsadviseur die u ondersteunt bij het geluidsdossier,
commandant en ik. Wij hebben dit gesprek met meerdere gemeenten in de afgelopen periode
mogen voeren. En ervaren het als een prettige vorm om de hinderbeleving te bespreken en te bezien of er
verbetermogelijkheden zijn. Daarbij hoort ook uw vierde vraag: ‘Hoe kunnen klachten tot een minimum worden
beperkt?’.
Kunt u zich vinden in het voorstel om af te spreken en met ons een vervolggesprek aan te gaan?

Vliegoverlast Dongen-Vaar
De laatste tijd bereiken ons vaak berichten over overlast van de helikopters van defensie. Deze helikopters
vliegen steeds vaker laat en laag. Dit brengt veel overlast met zich mee, tot zelfs autoalarmen die afgaan van het
lawaai.
Gezien dat er op meldingen en klachten vaak helemaal geen reactie komt hebben wij de volgende vragen:

1. Is dit bekend en hoe zijn de meldingen van overlast afgehandeld (en hoeveel meldingen zijn ontvangen)?
Klachten over geluidhinder kunnen worden ingediend via het online klachtenformulier op defensie.nl. Met behulp
van een vluchtregistratiesysteem wordt er, als daar aanleiding voor is, achteraf onderzoek gedaan naar
betreffende vliegbeweging. De melder wordt daarnaast altijd voorzien van een terugkoppeling via e-mail of
telefoon. De reactievoorkeur kan door de melder worden aangegeven in het formulier.
Daarnaast wordt ieder kwartaal gerapporteerd aan de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu (COVM)
luchthaven Gilze-Rijen over de aantallen klachten en de behandeling daarvan.
In 2020 zijn er 129 klachten geweest uit de gemeente Dongen. Waarvan 5 uit de omgeving Dongen-Vaart.
Ter vergelijking: in 2019 waren dit er 44 uit de gemeente Dongen, waarvan 1 uit de omgeving Dongen-Vaart.

2. Is de toename van vliegbewegingen boven Dongen-Vaart van tijdelijke aard?
De afgelopen (periode) zijn er werkzaamheden aan de hoofdbaan van vliegbasis Gilze-Rijen geweest. Dit
onderhoud duurde nog tot donderdag 4 februari 2021. Dit betekent dat er alleen gebruik gemaakt kon worden van
de ‘korte’ baan. Plaatje in bijlage ter verduidelijking. Dit kan effect hebben op het overvliegen van Dongen.
Daarnaast is er vanaf maart 2020 meer in Nederland geoefend en getraind dan in andere jaren, omdat door
COVID beperkende maatregelen oefeningen en trainingen die het Defensie Helikopter Commando normaal in het
buitenland uitvoert (o.a. export van geluid) niet door konden gaan. Maar vanzelfsprekend is en blijft de
getraindheid en inzetbaarheid van Defensie in essentieel belang.

3. Wat is de wettelijk toegestane vlieghoogte?
Voor militaire vliegtuigen en helikopters gelden minimale vlieghoogten. Deze zijn vastgelegd in de ‘Regeling VFR
nachtvluchten en minimum vlieghoogten voor militaire luchtvaartuigen’. Graag verwijs ik hiervoor ook naar het
bijgevoegde document.



• ]achtvliegtuigen: minimaal 360 meter (1.200 voet);
• Helikopters: minimaal 45 meter (150 voet);

• Propellervliegtuigen: minimaal 300 meter (1.000 voet);
• Voor opleidingsdoeleinden bestemde propellervliegtuigen: minimaal 150 meter (500 voet).

In speciaal daarvoor aangewezen laagvlieggebieden (militaire helikopters) en op laagvliegroutes (militaire
vliegtuigen) in Nederland mag lager worden gevlogen:

• Jachtvliegtuigen: minimaal 75 meter (250 voet);
• Helikopters: lager dan 45 meter (150 voet);

Met vriendelijke groet,

Defensie Helikopter Commando
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Gilze Rijen j Rijksweg 121 1 5121RD Rijen 1
Postbus $762 1 4824BB Breda 1

@mindef.nl
www.defensie.nl
www.luchtmacht.nl
ivolg ons op twitter: @DHCLuchtmacht

liLike ons op facebook.com/Luchtmacht
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3.

—

From CLSK/DHC
Sent: vrijdag 26 februari 2027 08:58
To: CLSK/DHC/CS/A3 OPS/IPCOPS
Subject: IPs

Heb even zitten nadenken n.a.v. klachten uit Nieuwe Vaart.

We hebben vanaf IP SE een corridor liggen tot een RP op de rand van de CTR. Waarom doen we vanaf
IP NE niet hetzelfde? We zouden bijvoorbeeld een outbound corridor op 1000’ kunnen leggen naar een
RP oost van Nieuwe Vaart (bijvoorbeeld het autosloopbedrijf op 51°40T22.4”N 4°59’58.7”E) en een
inbound west van Nieuwe Vaart (bijvoorbeeld het voetbalclubhuis op 51°40’36.1TN 4°58’22.3’TE). De
routes van en naar IP NE vermijden bebouwing en zorgen ervoor dat Nieuwe Vaart wordt vermeden
waarbij het geluid wordt gespreid tussen twee RP’s. Bijvangst is dat we ook nog inbound en outbound
scheiden.

Wat vind jij?

Groeten,

Commandant Defensie Helikopter Commando

CLSK / Defensie Helikopter Commando
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie

Vliegbasis Gilze-Rijen 1 Rijksweg 121 1 5121 RD 1 Rijen 1
Postbus 8762 1 4820 88 1 Breda 1 MPC 89A

mindef.nl
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4.

From: , CLSK/DHC
Sent: donderdag 17 juni 2021 10:37
To: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SPLAT OST/BGZR;

CLSK/DHC/CS/A3 OPS/IPCOPS
Cc: CLSK/DHC/CS/COMMS
Subject: Re: noord deel CTR

Will do!

Van:’ CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISRISPLAT OST/BGZR”
< (imindeI nI>
Datum: donderdag 17juni 2021 om 10:18:40
Aan “ , CLSK/DHC” < @rnindef ni>
CLSK/DHC/CS/A3 OPS!IPCOPS” < (Z)mindefnl>
Cc:” CLSK/DHC/CS/COMMS” < (mindef.nl>
Onderwerp: RE: noord deel CTR

Roger, neem aub FANOMOS (radarbeelden) mee in het dossier cq proef. Verkeerleiding heeft dat tot
zijn beschikking.

• ndelijke groet,

1 ‘r

Hoofd Bureau Geluidshinder, Zonering en Rapportering

Staf Commando Luchtstrijdkrachten
Afdeling C4ISR
Hoofdkwartier CLSK 1 Luchtmachtplein 1 1 4822 ZB 1 Breda 1 9C01
Postbus 8762 1 4820 BB 1 Breda 1 MPC 92A

©mindef.nI

Van:_ ,CLSK/DHC< @mindef.nl>
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 10:13
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SPLAT OST/BGZR < @mindef.nl>;

CLSK/DHC/CS/A3 OPS/IPCOPS < @mindef.nI>
CC: CLSK/DHC/CS/COMMS < @mindef.nl>
Onderwerp: Re: noord deel CTR

Point taken, maar daarom gaan we dit ook als proef doen.

Mijn beeld was ook dat de meeste kisten op 1000’ zaten maar dat blijkt in praktijk tegen te vallen. Verder
heeft spreiding als nadeel dat we onnodig vaak recht over bebouwing heen vliegen. Dat is een van de
redenen dat 200 mensen een petitie hebben getekend en daarmee aandacht van pers en politiek. Door deze
proef uit te voeren komen we tegemoet aan deze klacht en laten we zien dat we signalen uit de samenleving
serieus nemen. Dat is ook belang voor het draagvlak binnen Defensie.

We gaan dit een halfjaar doen en beoordelen dan het effect.
1



Groeten,

Van: , CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISRISPLAT OST/BGZR”
< (i)n,indef.nl>
Datum: donderdag 17juni 2021 om 07:42:56
Aan , CLSK/DHC” < mtndef nl>,’
CLSK/DHC/CS/A3 OPS/IPCOPS” < ()mindef.nl>
Cc “ CLSK/DHC!CS/COMMS” < (imindefnl>
Onderwerp: RE: noord deel CTR

Even mijn 50-cents:

Ik denk dat de meeste heil’s al in de CTR op 1000 voet vliegen; het probleem is dat ‘men’ niet wil dat
er boven hun huizen wordt gevlogen en met corridors tot einde of begin van de CTR kanaliseer je veel
helikopters en geluid en krijg je dan ook weer te maken mensen die het geluid ‘eerlijk’ willen spreiden
en tegen corridors zijn. Mijn mening is dat we moeten gaan voor spreiden en vaker als we naar of
aankomen in het noorden gaan gebruik te maken van IP NW. Jullie hebben de radarplaatjes gezien
inzake vliegbanen noord-CTR en we spreiden al genoeg, is mijn mening Art 11

Met vriendeiijke groet,

Hoofd Bureau Geiuidshinder, Zonering en Rapportering

Staf Commando Luchtstrijdkrachten
Afdeling C4ISR
Hoofdkwartier CLSK 1 Luchtmachtpiein 1 1 4822 ZB 1 Breda 1 9C01
Postbus 8762 1 4820 BB 1 Breda 1 MPC 92A

1
@ mindef. ni

Van: , CLSK/DHC < @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 16juni 2021 15:59
Aan: , CLSK/DHC/CS/A3 OPS/IPCOPS < @mindef.nl>
CC: , CLSK/DHC/CS/COMMS < @mindef.nl>; , CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SPLAT OST/BGZR

___________

Onderwerp: RE: noord deel CTR

Thx voor de update Graag ook beginnen met het voorbereiden van de externe communicatie
i.o.m.

Groeten,

Van: , CLSK/DHC/CS/A3 OPS/IPCOPS <

__________

Verzonden: woensdag 16juni 2021 14:28
Aan: CLSK/DHC<

_________

LSK/DO/C4ISR/SPLAT OST/BGZR

___________

CC: CLSK/DHC/CS/COMMS <

_________

OPS/IPCOPS @mindef.nl>
Onderwerp: RE: noord deel CTR

@mindef.nl>

@mindef.nl>

@mindef.nl>;
@mindef.nl>

@mindef.nl”;

CLSK/PLV C

CLSK/DHC/CS/A3
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Voor mijn verlof heb ik een aantal extra IP’s geïdentificeerd om de corridors te verlengen.
Dit wil ik eerst met H-LVL bespreken of er nog issues aanzitten, deze week nog dan wel begin
volgende week.
Voorstel zal ook zijn om alle transits in de CTR op 1000’ te vliegen (indien het weer dit uiteraard
toelaat.)

Mvg

Van: , CLSK/DHC < @mindef.nt>
Verzonden: maandag 31 mei 2021 11:47
Aan CLSK/PLV C LSK/DO/C4ISR/SPLAT OST/BGZR < @mindef ni>
CC CLSK/DHC/CS/COMMS< @mindefnl> CLSK/DHC/CS/A3
OPS/IPCOPS < @mindef.nl>
Onderwerp: RE: noord deel CTR

Zijn we mee bezig

____

. Ik hoop de omgeving deze maand over onze plannen te kunnen informeren.

Groeten,

Van CLSK/PLV C LSK/DO/C4ISR/SPLAT 0ST/BGZR < i i@mindef nI>
Verzonden: zondag 30 mei 2021 17:28
Aan: , CLSK/DHC < @mindef.nl>
Onderwerp: noord deel CTR

Is er al iets ondernomen naar de bewoners (Art. 10 (2) (e) ) inzake de klachten uit de noordkant van de
dR. Mijn bureau krijgt ook nog steeds klachten en vragen inzake dit dossier. Ik weet niet welke
antwoord ik moet geven aan de klagers namelijk.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Bureau Geluidshinder, Zonering en Rapportering

Staf Commando Luchtstrijdkrachten
Afdeling C4XSR
Hoofdkwartier CLSK 1 Luchtmachtplemn 1 1 4822 ZB 1 Breda 1 9C01
Postbus $762 1 4820 BB 1 Breda 1 MPC 92A

mindef.nl
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:

Aftachments:

CLSK/DHC/CS/A3 OPS/IPCOPS

5.

dinsdag 27juli 2027 14:10
CLSK/DHC/93 1 SQN/PVE LVL; #CLSK/DHC/931 SQN/PVE LVL;

CLSK/DHC/CS/COM M5; #CLSK/DHC/CS/COMMS
CLSK/DHC/CS/A3 OPS/IPCOPS

FW: NIEUW: PIF 53 ALL, Verlengde corridors vanaf IP’s NW en NE
(CLSK2O27 006402)
PIF (ALL) 53 - Verlengde corridors vanaf IP NW en lP NE.pdf; Inhoudsopgave PIFs All
Aircrew.pdf

-,. —,
De PIF over de verlengde corridors is uitgebracht.
Vanaf 1 augustus gaan we hier dus mee van start.

Ik zal in de agenda een reminder zetten om te evalueren vanaf 1 februari.

Mvg

@mindef.nl>;
CLSK/DHC/302S0N/53

CLSK/DHC/CS/A3 OPS <

@mindef.nl>;
CLSK/DHC/298SQN <

@mindef.nI>;
CLSK/DHC/860S0N < @mindef.nl>;

@mindef.nl>;
CLSK/DHC/30050N/OPS/OPSCU RRENT <

@mindef.nl>;
CLSK/DHC/301S0N/OPS 53A

53A/OPSCURRENT < @mindef.nl>;
@mindef.nl>;

@mindef.nl>;
CLSK/DHC/3025QN <

#CLSK/DHC/299S0N/KW @mindef.nl>;
@mindef.nI>;

CLSK/DHC/CS/A3 OPS/OCC
@mindef.nl>;

@mindef.nI>;

@ mi ndef. fl1>;
CLSK/DHC/CS/A3 OPS/OCC <

@mindef.nl>;
CLSK/DHC/3O1SQN < @mindef.nl>;

CLSK/DHC/298SQN/OPS/O PSCU RRENT
CLSK/DHC/29850N/OPS @ mindef. fl1>;

@mindef.nI>; , CLSK/DHC/30050N/OPS
CLSK/PLV C-LSK/DO/AHO/SGEV&UH < @mindef.nl>;

@mindef.nI>; , CLSK/DHC/30150N/OPS
BS/AL/DGB/DV/D VEILIGH

BS/AL/DS/NLD SOCOM/CAG
BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr

@mindef.nI>; #CLSK/DHC/CS/A7 OPL/BVD
CLSK/DHC/CS/A3 OPS/OCC

CLSK/DHC/CS/A3 OPS/OCC < @mindef.nI>;
@mindef.nI>; CLSK/DHC/C5/A3 OPS/OCC
CLSK/DHC/CS/A3 OPS/OCC < @ mindef.nl>;

CLSK/DHC/CS/A3

@ mindef.nI>;
CLSK/DHC/300SQN

Goedemorgen allen,

Van: #CLSK/DHC/CS/A3 OPS/OCC @mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 13:09
Aan: %DHC DUTYOPS 29850, CLSK/DHC/2985QN/OPS
CLSK/DHC/300SQN/OPS <

CC:
OPS/IPCOPS <•

@mindef.nl>; %DHC DUTYOPS 30050,
1 @mindef.nl>; %DHC DUTYOPS 30150, CLSK/DHC/301S0N/OPS 53A

@mindef.nl>; %DHC CURRENTOPS 86050, CLSK/DHC/S6OSQN/OPS S3A
@mindef.nl>; %DHC LCC MVKK, CLSK/DHC/990S0N/PVE LVL/LCC

CLSK/DHC/30250N/53

@ mm ef. ni>

@mindef.nI>;
@mindef.nl>;

CLSK/DHC/CS/A3 OPS/OCC < @mindef.nI>;
CLSK/DHC/CS/A3 OPS/OCC @ m indef.nl>; #CLSK/DHC/299S0N/M ISSIONSPT/KMO

@mindef.nI>; #CLSK/DHC/750N/BUR TACTES < @mindef.nI>, #CLSK/DHC/C5/A3 OPS/OCC
@mindef.nl>

Onderwerp: NIEUW: PIF 53 ALL, Verlengde corridors vanaf IP’s NW en NE (CLSK2021006402)

1



Er is een nieuwe PIF uitgekomen, PIF 53 ALL, Verlengde corridors vanaf IP’s NW en NE
(CLSK2O2 1006402).

Deze PIF wordt uitgegeven omdat er overlast ervaren wordt in het Noordelijk deel van de CTR.
Om te kijken of de overlast beperkt kan worden wordt er een test uitgevoerd, de PIF geeft de nieuwe
procedure aan.

Een nieuwe inhoudsopgave is bijgevoegd, RVD zal deze op share point zetten.

@KMO en Tactes 7 sqn, graag dit verwerken.

Met vriendelijke groet,

OT-OCC Vliegbasis Gilze-Rijen

Defensie Helikopter Commando
Commando Luchtstrijdkrachten
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Gilze-Rijen 1 Rijksweg 121 1 5121 RD 1 Rijen 1
Postbus 49 1 5120M 1 Rijen 1 MPC89A

@mindef.nl

Mail OCC #CLSK/DHC/CS/SOPP/OCC of (i)mindefnI

Let op: CCC mailadres, niet voor persoonlijke mail
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5.1

RNLAF

Heli Ops

(ALL)

PILOT INFORMATION FILE

PIF# 53
HHQ A3

DATE 01-08-2021

[ POC H-IPC OPS
POSTED
SUSPENSE 01-02-2022
X-POSTNR CLSK2021006402

TITLE:

Referte:

Bijlage:

Verlengde corridors vanaf IP’s NW en NE

Grafische weergave

In het Noordelijk deel van de CTR wordt overlast ervaren van helikopters als gevolg van het overvliegen van
bebouwing. Een mogelijke oorzaak daarvoor is het ontbreken van verplichte routes zoals die richting
Zuidoost bestaat. Om te kijken of we de overlast kunnen beperken wordt er vanaf 1 augustus 2021
gedurende 6 maanden een test uitgevoerd door de vliegbewegingen van de IP’s NW en NE in 2 richtingen te
kanaliseren door de corridors te verlengen tot aan de rand van de CIR:
Vanaf IP NW loopt er een corridor richting W en Nl.
Vanaf IP NE loopt er een corridor richting N2 en E.
Zie de kaartjes op de volgende pagina. Deze verlengde corridors dienen eveneens op een hoogte van 1000
ft gevlogen te worden (indien het weer dit toestaat).

IP W (Bocht in weg zuid van water) N 51° 38’ 03.23” E 004” 47’ 17.82’
IP Nl (Kruising van 2xwater) N 51° 40’ 21.73” E 004° 55’ 29.96”
IP N2 (Sloopbedrijf) N 51° 40’ 22.09’ E 004° 59’ 58.94”
IP E (T-splitsing in parallelweg N261) N 51° 38’ 05.03” E 005° 03’ 38.12”

31 U FT 23760 21872
31U FT 33107 26391
31U F13827326541
31 U El 42602 22424

De testperiode loopt van 1 augustus 2021 tot 1 februari 2022.
Na evaluatie van het aantal (mogelijk nieuwe) klachten zal bepaald worden of deze corridors een permanent
karakter krijgen.

NB De NON COMMS procedure blijft zoals deze beschreven staat in het LOP.

De Commandant Defensie Helikopter Commando,

DIT DOCUMENT IS DIGITAAL GEACCORDEERD EN DERHALVE NIET ONDERTEKEND



Bijlage: Grafische weergave van de corridors:
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6.

—

From: ©waalwijk.nl>
Sent: donderdag 22juli 2021 14:23
To: CLSK/DHC/CS/COMMS
Subject: Re: Bericht: vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan

Lijkt mij helemaal prima zo!

Outlook voor lOS downloaden

Van: @mindef.nl < @mindef.nl>
Verzonden: Thursday, July 22, 2021 2:06:40 PM
Aan: @waalwijk.nI>
Onderwerp: Bericht: vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan
Ha

Hierbij het bericht. Zo doen?

Onderstaand ook nog even enkele links gedeeld. Die kunnen eventueel ook op jullie site geplaatst worden,
wanneer je meer publieksinformatie wilt aanbieden. We spraken af het bericht voor nu zonder kaartje te
plaatsen, omdat het huidige kaartje meer vragen oproept dan dat het antwoord / beeld geeft. We houden
contact. Mochten er nog vragen / wensen zijn, weet me te vinden.

Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan
Vrijwel dagelijks zijn in de lucht boven Waalwijk en omliggende gemeenten helikopters te zien van het Defensie
Helikopter Commando, afkomstig van de vliegbasis Gilze-Rijen. In de afgelopen maanden heeft het Commando
gesprekken gevoerd met inwoners en omliggende gemeenten van de vliegbasis. Tijdens deze gesprekken is de
geluidshinder van de helikopters besproken en kwam het verzoek minder over bebouwing te vliegen.
Proef en evaluatie
Per 1 augustus wijzigt het Defensie Helikopter Commando de in- en uitvilegroutes binnen het lokale verkeersleiding
gebied rondom de basis.
Het doel daarvan is dat aaneengesloten bebouwing, zoals de bebouwde kom, zoveel mogelijk wordt vermeden. De
helikopters vliegen vanuit vliegbasis Gilze-Rijen voortaan via vaste routes van en naar de oefengebieden. Hiermee
hoopt het Defensie Helikopter Commando de geluidshinder te beperken. De proef duurt zes maanden en wordt
daarna geëvalueerd.
Wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk is blij met de proef: “Ik ben wijkwethouder van Sprang
Capelle en kreeg diverse signalen uit het dorp over geluidshinder van helikopters, Ik vind het erg fijn dat we met het
Defensie Helikopter Commando in gesprek zijn gegaan en dat deze proef daar de uitkomst van is.”
Laagvlieggebieden
Defensie beschikt over oefen- en Iaagvlieggebieden waar de helikopters vliegen. De Iaagvlieggebieden zijn van
belang om specifieke vaardigheden te oefenen. Niet alleen laag vliegen en navigeren, maar ook andere technische
en tactische vliegbewegingen. Om bij deze laagvlieggebieden te komen worden vanaf 1 augustus de nieuwe vaste
routes aangehouden die zo min mogelijk over bebouwing lopen.

Links naar meer informatie:
Algemene informatie vliegbewegingen Defensie:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliebewegingen/geIuidhoeveeIheid-en-vlieghoogten
Algemene meldingen Defensie kunt u indienen via:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims
Wilt u melding maken van geluidsoverlast of heeft u schade naar aanleiding van vliegbewegingen, ga dan naar:
https://www.defensie.nI/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast
Met vriendelijke groet,



Defensie Helikopter Commando
Ministerie van Defensie

-

Vliegbasis Gilze Rijen 1 Rijksweg 121 1 5121RD Rijen j
Postbus 8762 4824BB Breda
T:
E: @mindef.nl
www.defensie.nl
www.luchtmacht.nl
Ovoig ons op twitter: @DHCLuchtmacht

Like ons op facebook.com/Luchtmacht

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Discialmer

“De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Meer informatie over onze voorwaarden rondom
elektronische dienstverlening kunt u t lezen.’
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7.

From: /DHC/CS/COMMS
Sent: maandag 26 juli 2021 11:49
To: @oosterhout.nl
Subject: EW: Aanpassing vliegroutes i.r.t. hinder van helikopters Defensie Helikopter

Commando - vliegbasis Gilze-Rijen

Importance: High

Beste meneer
Als lid van de COVM Gilze-Rijen deel ik graag ook onderstaande bericht met u. Wij zien een
mogelijkheid om te toetsen of we de hinder ook voor de gemeente Oosterhout wat kunnen verlichten.
In een proef die 1 augustus a.s. start vliegen wij niet langer verspreid uit naar de oefengebieden,
maar maken we gebruik van vaste routes. De proef duurt een half jaar. Ik heb contact gezocht met de
afdeling communicatie van gemeente Oosterhout om te bezien hoe wij de communicatie naar inwoners
van uw gemeente het beste kunnen aanpakken.
Deze week zat ik ook de COVM Gilze-Rijen over de proef informeren.
Mocht u vragen hebben, van gedachten willen wisselen, dan zijn wij daarvoor bereikbaar via
onderstaand telefoonnummer.
Ik hoop u hiermee op de juiste wijze te informeren.

Met vriendelijke groet,

Defensie Helikopter Commando
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Gilze Rijen 1 Rijksweg 121 1 5121RD Rijen
Postbus 8762 1 4824BB Breda
T:
E: @mindef.nl

www.defensie.nl
www.luchtmacht.nl
LivoIg ons op twitter: @DHCLuchtmacht

IlLike ons op facebook.com/Luchtmacht

From: , CLSK/DHC/CS/COMMS
Sent: maandag 26juli 2021 11:41
To: @oosterhout.nl’ < @oosterhout.nl>
Subject: Aanpassing vliegroutes i.r.t. hinder van helikopters Defensie Helikopter Commando - vliegbasis Gilze-Rijen
Importance: High
Goedemorgen communicatie-collega’s gemeente Oosterhout,
Graag kom ik met jullie in contact. De afgelopen periode is er met diverse omliggende gemeenten van vliegbasis Gilze-Rijen
contact geweest. Dit heeft ertoe geleid dat wij opnieuw gekeken hebben naar onze in- en uitvliegroutes in het verkeersleiding
gebied rondom de vliegbasis. Met de vraag; kunnen wij nog iets aanpassen waarbij wij verwachten / hopen dat het de
geluidhinder doet afnemen? Ondanks dat we aan vele spelregels gebonden zijn, vind commandant DHC het, met alle signalen
die we krijgen, zeer belangrijk om te blijven kijken naar dat wat we kunnen doen om overlast te verlichten.
Met de gemeente Waalwijk afgesproken dat we een proef voor een halfjaar starten - per 1augustus 2021, waarbij de
aanpassingen hopelijk een positief effect laten zien. Onderstaand het bericht dat wij via de gemeente Waalwijk laten
verspreiden deze week. Ook zien wij kansen voor het in- en uitvliegen bij / boven Dongen en Oosterhout. Niet meer verspreid
(uitwaaieren) bij het in en uitvliegen van en naar de oefengebieden, maar meer in corridors. Die aanpassing voeren we in
dezelfde proef ook voor de gemeente Oosterhout door.



Graag kijk ik met jullie naar de juiste wijze van communicatie / informatievoorziening voor jullie gemeente. Onderstaand het
bericht i.r.t. de gemeente Waalwijk als voorbeeld. Ook kan ik me voorstellen dat er wellicht nog inhoudelijk vragen zijn.
Onder het bericht, stuur ik jullie ter informatie het kaartje dat van toepassing gaat zijn voor de gemeente Oosterhout.
Nogmaals, ik kom graag met jullie in contact. Ik ben vooral bereikbaar via 4
Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan
Vrijwel dagelijks zijn in de lucht boven Waalwijk en omliggende gemeenten helikopters te zien van het Defensie
Helikopter Commando, afkomstig van de vliegbasis Gilze-Rijen. In de afgelopen maanden heeft het Commando
gesprekken gevoerd met inwoners en omliggende gemeenten van de vliegbasis. Tijdens deze gesprekken is de
geluidshinder van de helikopters besproken en kwam het verzoek minder over bebouwing te vliegen.
Proef en evaluatie
Per 1 augustus wijzigt het Defensie Helikopter Commando de in- en uitvliegroutes binnen het lokale verkeersleiding
gebied rondom de basis.
Het doel daarvan is dat aaneengesloten bebouwing, zoals de bebouwde kom, zoveel mogelijk wordt vermeden. De
helikopters vliegen vanuit vliegbasis Gilze-Rijen voortaan via vaste routes van en naar de oefengebieden. Hiermee
hoopt het Defensie Helikopter Commando de geluidshinder te beperken. De proef duurt zes maanden en wordt
daarna geëvalueerd.
Wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk is blij met de proef: “Ik ben wijkwethouder van Sprang
Capelle en kreeg diverse signalen uit het dorp over geluidshinder van helikopters, Ik vind het erg fijn dat we met het
Defensie Helikopter Commando in gesprek zijn gegaan en dat deze proef daar de uitkomst van is.”
Laagvlieggebieden
Defensie beschikt over oefen- en laagvlieggebieden waarde helikopters vliegen. De laagvlieggebieden zijn van
belang om specifieke vaardigheden te oefenen. Niet alleen laag vliegen en navigeren, maar ook andere technische
en tactische vliegbewegingen. Om bij deze laagvlieggebieden te komen worden vanaf 1 augustus de nieuwe vaste
routes aangehouden die zo min mogelijk over bebouwing lopen.

F 1:50K - Lb.rt C

Met vriendelijke groet,

2



Defensie Helikopter Commando
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Gilze Rijen Rijksweg 121 t 5121RD Rijen 1

________

Postbus 8762 j 4824BB Breda
T:
E: @mindef.nl

www.defensie.nl
www.luchtmacht.nl

volg ons op twitter: @DHCLuchtmacht

Ed Like ons op facebook.com/Luchtmacht
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8.

From: @Dongen.nI>
Sent: woensdag 28juli 2021 11:11
To: CLSK/DHC/CS/COMMS
Subject: RE: Bericht: Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan

Hi

Top! Bedankt. En ook bedankt voor de samenwerking. ©
Laten we inderdaad even contact houden de komende maanden over de proef.

Met vriendelijke groet,

Com municatieadviseur

Gemeente Dongen 1 www.dongen.nl/contact

Van: @mindef.nl < @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 28juli 2021 10:15
Aan: @Dongen.nl>
CC: @Dongen.nl>
Onderwerp: FW: Bericht: Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan

Hi

Ik heb het bericht zodat verzonden. Hierbij de bevestiging.

Met vriendelijke groet,

Defensie Helikopter Commando
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Gilze Rijen 1 Rijksweg 121 1 5121RD Rijen 1 Gebouw 101 / Kmr 32
Postbus 8762 1 4824BB Breda

I
www.defensie.nl
www.luchtmacht.nl

Ivolg ons op twitter: @DHCLuchtmacht

1



iLike ons op facebook.com/Luchtmacht

From: #CLSK/DHC/CS/COMMS
Sent: woensdag 28 juli 2021 10:14
To: #CLSK/DHC/CS/COMMS < @mindef.nl>
Subject: Bericht: Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan

Goedemorgen redactie,

Mede namens de gemeente Dongen sturen wij u onderstaand bericht voor publicatie.

Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan

Vrijwel dagelijks zijn in de lucht boven Dongen en omliggende gemeenten helikopters te zien van het Defensie
Helikopter Commando, afkomstig van de vliegbasis Gilze-Rijen. In de afgelopen maanden heeft het Commando
gesprekken gevoerd met inwoners en omliggende gemeenten van de vliegbasis. Tijdens deze gesprekken is de
geluidshinder van de helikopters besproken en kwam het verzoek minder over bebouwing te vliegen.

Proef en evaluatie
Per 1 augustus wijzigt het Defensie Helikopter Commando de in- en uitvliegroutes binnen het lokale verkeersleiding
gebied rondom de basis.
Het doel daarvan is dat aaneengesloten bebouwing, zoals de bebouwde kom, zoveel mogelijk wordt vermeden. De
helikopters vliegen vanuit vliegbasis Gilze-Rijen voortaan via vaste routes van en naar de oefengebieden. Hiermee
hoopt het Defensie Helikopter Commando de geluidshinder te beperken. De proef duurt zes maanden en wordt
daarna geëvalueerd.

Wethouder René Jansen van gemeente Dongen: “Naar aanleiding van signalen van inwoners over geluidshinder zijn
we in gesprek gegaan met het Defensie Helikopter Commando. Ik ben blij met deze samenwerking en uitkomst. We
zijn benieuwd naar de resultaten en hopen dat de geluidshinder minder wordt voor onze inwoners.”

Laagvlieggebieden
Defensie beschikt over oefen- en laagvlieggebieden waar de helikopters vliegen. De laagvlleggebieden zijn van
belang om specifieke vaardigheden te oefenen. Niet alleen laag vliegen en navigeren, maar ook andere technische
en tactische vliegbewegingen. Om bij deze laagvileggebieden te komen worden vanaf 1 augustus de nieuwe vaste
routes aangehouden die zo min mogelijk over bebouwing lopen.

Links naar meer informatie:
Algemene informatie vliegbewegingen Defensie:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/getuidhoeveelheid-en-vlieghoogten

Algemene meldingen Defensie kunt u indienen via:
https://www.defensie. nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims

Wilt u melding maken van geluidsoverlast of heeft u schade naar aanleiding van vliegbewegingen, ga dan naar:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast

Met vriendelijke groet,

Sectie Communicatie
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Defensie Helikopter Commando
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Gilze Rijen 1 Rijksweg 121 1 5121RD Rijen
Postbus 8762 1 4824BB Breda

www.defensie.nl

www.luchtmacht.nI

volg ons op twitter: @DHCLuchtmacht

Ii Like ons op facebook.com/Luchtmacht

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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9.

—

From: CLSK/DHC/CS/COMMS
Sent: woensdag 28juli 2021 15:47
To:
Subject: Bericht aan CDVM leden: vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan
Attachments: Berichtgeving aanpassing vliegroutes vanaf vliegbasis Gilze-Rijen.doc

Hi

Mede namens Commandant DHC, stuur ik hierbij ter informatie COVM leden een tussentijds bericht.

In de afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met omliggende gemeenten als Waalwijk en
Dongen. Ook verschillende inwoners uit deze gemeenten hebben we gesproken. De gesprekken leiden
tot een nieuwe proef waarbij er aanpassingen in de vliegroutes van en naar de oefengebieden worden
doorgevoerd per 1 augustus 2021. De proef duurt 6 maanden en wordt aansluitend met betrokken
gemeenten geëvalueerd. Doel is daar waar het kan, zo min mogelijk over bebouwing en woonkernen
te vliegen en daarmee te bezien of aangegeven hinder kan worden verlicht. In bijlage de berichten
zoals die in overleg met gemeente Waalwijk en Dongen tot stand zijn gekomen en zijn verspreid om
omwonenden te informeren. Ook in de omwonenden mailing van Gilze-Rijen (27072021) is er
aandacht aan besteed.

De vliegpatronen (aankomst, landen, circuit) in de directe omgeving van de vliegbasis in gemeente
Gilze-Rijen wijzigen niet.

Ons voorstel is dit onderwerp te agenderen voor het eerstvolgende COVM bij mededelingen
commandant vliegbasis. Toch vinden wij het belangrijk alvast een tussentijds bericht met de COVM
leden te delen, immers is hinder en overlast een essentieel onderwerp en u staat nauw in contact met
inwoners van de diverse gemeenten.

Berichten gemeenten Dongen en Waalwijk ziet u in bijlage.

Ook nabij gemeente Oosterhout is een aanpassing gedaan. De gemeente hebben wij van eerste
informatie voorzien. Met hen bezien wij graag nog of en hoe wij publieksinformatie het beste kunnen
vormgeven. Aanvullend houdt het DHC vliegbasis Gilze-Rijen een open lijn met meerdere/betrokken
omliggende gemeenten om snel te kunnen anticiperen als een vervolg in publiekscommunicatie nodig
is. Daarnaast is er een open contact over de effecten van de aanpassingen. Samen met betrokken
gemeenten wordt nog gekeken naar de wijze van evalueren.

Wij hopen u hiermee aanvullend te informeren en nemen dit onderwerp graag mee naar de
eerstvolgende COVM vergadering. Mochten er tussentijdse vragen zijn, dan kunt u uiteraard contact
opnemen.

Met vriendelijke groet,

Defensie Helikopter Commando
Ministerie van Defensie
Vliegbasis Gilze Rijen Rijksweg 121 1 5121RD Rijen
Postbus 8762 1 4824BB Breda

mi ndef. nI
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Bericht gemeente Dongen

Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan

Vrijwel dagelijks zijn in de lucht boven Dongen en omliggende gemeenten helikopters te zien
van het Defensie Helikopter Commando, afkomstig van de vliegbasis Gilze-Rijen. In de
afgelopen maanden heeft het Commando gesprekken gevoerd met inwoners en omliggende
gemeenten van de vliegbasis. Tijdens deze gesprekken is de geluidshinder van de helikopters
besproken en kwam het verzoek minder over bebouwing te vliegen.

Proef en evaluatie
Per 1 augustus wijzigt het Defensie Helikopter Commando de in- en uitvliegroutes binnen
het lokale verkeersleiding gebied rondom de basis.
Het doel daarvan is dat aaneengesloten bebouwing, zoals de bebouwde kom, zoveel
mogelijk wordt vermeden. De helikopters vliegen vanuit vliegbasis Gilze-Rijen voortaan via
vaste routes van en naar de oefengebieden. Hiermee hoopt het Defensie Helikopter
Commando de geluidshinder te beperken. De proef duurt zes maanden en wordt daarna
geëvalueerd.

Wethouder René Jansen van gemeente Dongen: “Naar aanleiding van signalen van inwoners
over geluidshinder zijn we in gesprek gegaan met het Defensie Helikopter Commando. Ik ben
blij met deze samenwerking en uitkomst. We zijn benieuwd naar de resultaten en hopen dat
de geluidshinder minder wordt voor onze inwoners.”

Laagvlieggebieden
Defensie beschikt over oefen- en laagvlieggebieden waar de helikopters vliegen. De
laagvlieggebieden zijn van belang om specifieke vaardigheden te oefenen. Niet alleen laag
vliegen en navigeren, maar ook andere technische en tactische vliegbewegingen. Om bij
deze laagvlieggebieden te komen worden vanaf 1 augustus de nieuwe vaste routes
aangehouden die zo min mogelijk over bebouwing lopen.

Links naar meer informatie:
Algemene informatie vliegbewegingen Defensie:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/geluidhoeveelheid-en
vlieghoogten

Wilt u melding maken van geluidsoverlast of heeft u schade naar aanleiding van
vliegbewegingen, ga dan naar:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast



Bericht gemeente Waalwijk

Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan

Vrijwel dagelijks zijn in de lucht boven Waalwijk en omliggende gemeenten helikopters te
zien van het Defensie Helikopter Commando, afkomstig van de vliegbasis Gilze-Rijen. In de
afgelopen maanden heeft het Commando gesprekken gevoerd met inwoners en omliggende
gemeenten van de vliegbasis. Tijdens deze gesprekken is de geluidshinder van de helikopters
besproken en kwam het verzoek minder over bebouwing te vliegen.

Proef en evaluatie
Per 1 augustus wijzigt het Defensie Helikopter Commando de in- en uitvliegroutes binnen
het lokale verkeersleiding gebied rondom de basis.
Het doel daarvan is dat aaneengesloten bebouwing, zoals de bebouwde kom, zoveel
mogelijk wordt vermeden. De helikopters vliegen vanuit vliegbasis Gilze-Rijen voortaan via
vaste routes van en naar de oefengebieden. Hiermee hoopt het Defensie Helikopter
Commando de geluidshinder te beperken. De proef duurt zes maanden en wordt daarna
geëvalueerd.

Wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk is blij met de proef: “Ik ben
wijkwethouder van Sprang-Capelle en kreeg diverse signalen uit het dorp over geluidshinder
van helikopters, Ik vind het erg fijn dat we met het Defensie Helikopter Commando in
gesprek zijn gegaan en dat deze proef daar de uitkomst van is.”

Laagvlieggebieden
Defensie beschikt over oefen- en laagvlieggebieden waar de helikopters vliegen. De
laagvlieggebieden zijn van belang om specifieke vaardigheden te oefenen. Niet alleen laag
vliegen en navigeren, maar ook andere technische en tactische vliegbewegingen. Om bij
deze laagvlieggebieden te komen worden vanaf 1 augustus de nieuwe vaste routes
aangehouden die zo min mogelijk over bebouwing lopen.

Links naar meer informatie:
Algemene informatie vliegbewegingen Defensie:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/geluidhoeveelheid-en
vlieghoogten

Wilt u melding maken van geluidsoverlast of heeft u schade naar aanleiding van
vliegbewegingen, ga dan naar:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast




