
 
Gilze-Rijen, Augustus 2022 
 
 
 
Beste belanghebbende en geïnteresseerden, 
 
Hierbij  weer een nieuwsflits over het geluidmeetnet Gilze-Rijen om jullie bij te praten over de laatste 
ontwikkelingen. In deze nieuwsflits besteden we aandacht aan: 

- nieuwe vertegenwoordiger voor de kern Gilze in de auditcommissie 
- terugkoppeling COVM 
- jaaroverzicht geluidmetingen 2021 
- verdere inzet auditcommissie 
- locatie verplaatsbare meetpalen 

 
Nieuwe vertegenwoordiger voor de kern Gilze in de auditcommissie 
We beginnen deze nieuwsbrief met een wijziging in de auditcommissie. Vicky van Iersel zit vanaf het begin in 
de auditcommissie en vertegenwoordigde daarin met name de kern Gilze. Vicky heeft vorig jaar aangegeven 
dat ze na ruim 3,5 jaar het stokje graag wil overgeven aan iemand anders. Na wat zoeken en bellen is Harrie 
van den Broek bereid gevonden om het stokje van Vicky over te nemen. Vanaf 1 januari 2022 bestaat de 
auditcommissie uit Jeanine van Hapert (Rijen), Harrie van den Broek (Gilze), Michel van Boxtel (Hulten) en 
Joppe Leenaars (Molenschot). Hierbij willen we Vicky van harte bedanken voor haar inzet, haar verbindend 
karakter en de altijd scherpe blik binnen de auditcommissie. 
 
Terugkoppeling COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne) 
In de laatste COVM-vergadering die gehouden is op 8 juni jongstleden is door Michel van Boxtel namens de 
auditcommissie, een presentatie verzorgd van de ontwikkelingen van het meetnet. In deze presentatie is een 
toelichting gegeven van het proces van het opzetten en het verbeteren van het meetnet om te komen tot de 
nu behoorlijk realistische meetrapportages. Zoals aangegeven is in de COVM vergadering zijn er nog een 
aantal optimalisaties mogelijk waar we als auditcommissie aan willen werken (zie verdere inzet 
auditcommissie), maar zijn de resultaten, op basis van de steekproeven die uitgevoerd zijn, voor de 
auditcommissie van voldoende betrouwbaarheid om deze te publiceren. Daarmee kunnen we de omgeving 
inzicht geven in wat er nu gemeten en berekend wordt op de verschillende meetpalen. Als bijlage bij deze 
nieuwsflits is de presentatie gevoegd die tijdens de COVM vergadering gegeven is en wat een goed 
samengevat beeld geeft.  
 
Jaaroverzicht geluidmetingen 2021 
Als ingekomen stukken voor de COVM-vergadering van 8 juni 2022 zijn ook de maandrapportages van het 
meetnet van juli 2021 tot en met december 2021 aangedragen. Deze maandrapporten zijn naar de mening 
van de auditcommissie nu dus voldoende representatief om vrij te geven. Deze maandrapportages zijn in te 
zien via de vergaderstukken van de COVM-vergadering, Vergadering Commissie Overleg & Voorlichting 
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We zijn samen met defensie bezig om de geluidsrapportages van het meetnet een vaste plek te geven op de 
website van het meetnet van defensie, zodat daar de laatste rapportages altijd te vinden zijn. 
Omdat de maandrapportages veel grafieken en tabellen bevatten is door de auditcommissie een 
jaaroverzicht samengesteld waarin meer toelichting gegeven wordt over de gemeten en berekende 
geluidniveaus, Dit jaaroverzicht wordt als bijlage met deze nieuwsflits meegestuurd. 
 
Verdere inzet auditcommissie 
Zoals te zien is in de presentatie aan de COVM zullen we als auditcommissie de maandelijkse rapportages die 
gegeneerd worden, controleren en vrijgeven voor publicatie. Daar waar het kan proberen we hier nog een 
verdere automatiseringsslag in te slaan. 
Dat er verschillen zullen zijn tussen de gemeten en berekende waarden dat zal altijd zo blijven omdat onder 
andere de berekende vliegbewegingen in werkelijkheid iets af kunnen wijken of circuits afgebroken kunnen 
worden, omdat er lokaal sprake kan zijn van extra reflecties van gebouwen, geluidschermen en 
bodemverharding en omdat de weerscondities onder andere van invloed zullen zijn op de geluidmetingen. 
De verschillen tussen een aantal gemeten en berekende Lden-waarden vinden we dermate groot dat we 
samen met defensie hier verder onderzoek naar willen doen de komende tijd. 

Meetnet Gilze - Rijen 



Daarnaast blijven we kijken naar mogelijkheden om slope-oefeningen (een oefening waarbij een helikopter 
een langere tijd zeer laag boven de grond of een helling/slope blijft hangen)  zuiverder mee te nemen in de 
metingen. Omdat het veelal om minder hoge geluidniveaus gaat, die wel lang aan kunnen houden, heeft dit 
op basis van de tot nu toe uitgevoerde studies nagenoeg geen effect op de totale Ke en Lden metingen. Voor 
het zuiver in beeld brengen van de vlieggeluiden willen we toch proberen om ook deze slope-oefeningen zo 
goed mogelijk mee te nemen in de geluidrapportages. 
 
Locaties verplaatsbare meetpalen 
Het meetnet rondom de vliegbasis Gilze en Rijen bestaat uit 7 vaste meetposities en 2 mobiele meetposities. 
Mobiele meetposities laten we minimaal 1 tot 1,5 jaar staan om voor deze meetpositie een voldoende goed 
beeld te krijgen. Middels ons emailadres kunt u aangegeven als er behoefte is om lokaal het geluid van de 
vliegbasis te meten. De auditcommissie bekijkt de locatie waarbij er een aantal criteria gehanteerd worden: 

- de meetpositie moet minimaal circa 1.000 meter van een andere meetpaal af staan, anders meten 
we namelijk veelal dezelfde geluiden 

- het aantal omwonenden wat inzicht krijgt met de meetpositie bepaalt de prioriteit van het 
meetpunt, omdat we als auditcommissie zo veel mogelijk direct omwonenden van de vliegbasis 
willen informeren met het meetnet. 

 
 
Tot zover de update van de auditcommissie meetnet vliegbasis Gilze-Rijen. Wij horen graag op- of aanmerkingen 
op de maandrapportages en het jaaroverzicht. Vooral of zaken duidelijk zijn, verdere verduidelijking vragen of 
dat er behoefte is om onderdelen verder uit te lichten om de omwonende en belanghebbende zo duidelijk 
mogelijk te informeren. We horen het graag per email via suggestiesmeetnetgilzerijen@gmail.com 
 
 
Namens de auditcommissie meetnet Gilze-Rijen,  
 
 
Jeanine van Hapert, Harrie van den Broek, Michel van Boxtel en Joppe Leenaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage bij deze nieuwsflits van augustus 2022: 

- presentatie auditcommissie in COVM van 8 juni 2022 
- jaaroverzicht geluidmetingen 2021 vliegbasis Gilze en Rijen 


