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1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet allen welkom.  
Er is vandaag geen secretaris, want de heer Jos Dankers heeft een andere baan. Hij was vandaag niet 
beschikbaar. De voorzitter heeft enkele voorbereidingen gedaan. Dus moet men het zonder secretaris 
doen. Er is een notuliste om het verslag te maken. Dus dat is geregeld. De voorzitter heeft begrepen 
dat er in ieder geval de volgende vergadering wel een secretaris vanuit de provincie zal zijn. Er is een 
naam genoemd van Deon van Schijndel. Of hij het wordt, weet de voorzitter niet maar daar zijn ze bij 
de provincie mee bezig.  
 
De heer Fransen zegt dat men het rustig zal afwachten. 
 
De voorzitter zegt dat de secretaris de volgende keer dan weer beschikbaar zal zijn. Daarmee heeft hij 
de opening gehad. Nu de vaststelling van de agenda. Hij vraagt of er nog aanvullende punten zijn.  
 
De heer Kuppens meldt dat hij uiterlijk om 16.15 uur weg moet.  
 
De voorzitter denkt dat dit gezien de agenda haalbaar moet zijn. 
 
De heer Fransen denkt dat ook. 
 
De voorzitter zegt dat het goed is dat de heer Fransen deze opmerking heeft gemaakt.  
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2. Mededelingen 
Er is een toehoorder die de vorige vergadering heeft ingesproken. Hij maakt nu geen gebruik van het 
inspreekrecht. Het is een openbare vergadering, dus heet de voorzitter de toehoorder uiteraard 
welkom. Hij vraagt of er nog andere mededelingen zijn. Dat is niet het geval. De voorzitter heeft zelf 
nog een mededeling. Op verzoek van de notuliste wordt gevraagd de namen van de sprekers aan te 
geven. De notuliste heeft inmiddels alle namen genoteerd. De vorige keer werd er af en toe door 
elkaar gepraat en dan is het moeilijk te bepalen wie wat zegt. 
 
De heer Stibbe zegt dat het jammer is dat iedereen Nederlands praat. Als iemand in een andere taal 
zou praten, dan was het makkelijker voor de notuliste. 
 
De voorzitter zegt dat iedereen zijn best doet en dat de notuliste moet ingrijpen als het niet goed 
verloopt. 
 
3. Verslag bijeenkomst 20 april 2017 
De voorzitter bespreekt vervolgens het verslag van de vergadering van 20 april 2017. De vorige 
vergadering was er een discussie over de lengte van het verslag. Als compromis is afgesproken dat het 
verslag wel woordelijk wordt gemaakt. Dat verslag is een tijd geleden ook aan iedereen toegestuurd. Er 
is ook een korte samenvatting van 1,5 kantje gemaakt door de secretaris. Dat verkorte verslag wordt 
hier dan vastgesteld. Dat was de oplossing die de vorige keer aangedragen is.  
 
De heer Visser vraagt of hij daar nog iets over mag vragen. 
 
De voorzitter zegt dat dit uiteraard mag. 
 
De heer Visser vraagt wat nu nog de status en de functie zijn van het heel uitgebreide verslag. Ten 
tweede vindt hij, als hij het verslag doorkijkt, de toon die daarin over de vergadering naar voren komt 
niet altijd even prettig en aangenaam. In een officieel verslag kan men dat gewoon zo omschrijven 
omdat buitenstaanders daar verder niet mee belast worden. Hij vraagt zich af of het voor de 
commissie, dan wel voor de verslaglegger mogelijk is om in ieder geval ook eventueel heftigere 
woordenwisselingen in redelijk neutrale termen in de notulen te zetten. 
 
De notuliste antwoordt dat dit niet mogelijk is, aangezien de opdracht een woordelijke verslaglegging 
is. De vorige vergadering heeft de heer Dankers aangegeven dat het voor hem juist het onderliggende 
stuk is om een en ander samen te vatten. Het is aan de provincie om dat aan te passen. 
 
De voorzitter zegt dat de provincie het secretariaat voert. De provincie heeft hiervoor een 
notuleerbureau ingehuurd. In het verleden deed men dat anders. Toen maakte de secretaris gewoon 
een verslag, maar dat was geen mondeling, geen woordelijk verslag. Het was ook een stuk korter, het 
was meer samenvattend. De voorzitter kreeg in de vorige vergadering de indruk dat men daar best 
tevreden over was. Dat dit woordelijke verslag te ver gaat. Dit is als tussenoplossing verzonnen. Hij 
denkt dat dit in het verslag gemeld moet worden als opmerking. De provincie moeten het vervolgens 
bekijken en de status bepalen, want dat is de kern van de vraag. Er werd gevraagd naar de status van 
het lange verslag.  
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De heer Kuppens zegt dat de vorige keer naar voren is gekomen dat er twee verslagen worden 
gemaakt. Dat is zonde van de tijd en het geld. Een kort verslag was voor iedereen akkoord. 
 
De heer Beuving zegt dat er maar één verslag geldig wordt verklaard en dat is het korte verslag. 
 
De voorzitter zegt dat de commissie dat verslag vaststelt. 
 
De heer Beuving zegt dat de provincie daar blijkbaar anders over denkt. 
 
De heer Visser oppert dat het misschien een idee is om met de nieuwe secretaris daarover van 
gedachten te wisselen en dan te besluiten dat de secretaris het verslag maakt. 
 
De voorzitter zal hierover in ieder geval contact opnemen met de heer Dankers. Het is dus aan de 
provincie om daar iets van te vinden. 
 
De heer Kuppens heeft daar ook nog een opmerking over. De commissie heeft de vorige vergadering 
een discussie gevoerd of er tijdens de vergadering die daaraan voorafging, waar de heer Kuppens niet 
bij aanwezig was, persoonlijke meningen geuit zijn. De discussie is heel breed in het verslag 
opgeschreven. Daar ziet hij niets van terug in het beknopte verslag. Er wordt alleen duiding gegeven 
aan het project baanverlegging. Dat is wat hem betreft geen doodzonde want hij zit niet te wachten op 
dat soort dingen. Hij denkt dat men inhoudelijk met elkaar verder moet komen. Maar als het andere 
verslag nu verdwijnt, dan hecht hij er wel waarde aan om in één zin op een gematigde toon, daar is hij 
het volledig mee eens, op te nemen wat men dat met elkaar afspreekt. 
 
De heer Stibbe zegt dat hij ooit meerdere vergaderingen heeft bijgewoond waarbij aan het eind de 
punten werden opgesomd die in het verslag moesten worden opgenomen.  
 
De heer Kuppens zegt dat dit een suggestie is. 
 
De heer Stibbe zegt dat iedereen daar gelukkig mee was. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat er een heel groot verhaal in het verslag staat. Dat hoeft voor hem 
niet. Men heeft elkaar duidelijk gemaakt hoe men erin stond. Als er in het vervolg een regel hierover 
in het verslag staat, is dat voldoende. 
 
De heer Fransen zegt dat de voorzitter daarover met de volgende secretaris moet praten. 
 
De heer Kuppens vindt dat een goede zaak. 
 
De voorzitter zegt dat de opmerking is dat er één verslag wordt vastgesteld. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat als dit nu het vast te stellen verslag is, hij er wel waarde aan hecht dat 
er één zin, geen halve pagina, over dat onderwerp terugkomt in het verslag dat men die afspraak met 
elkaar gemaakt heeft. 
 



  4/19 

De voorzitter zegt dat dit gaat over agendapunt 8 van het verslag bij het project baanverlegging. 
 
De heer Kuppens denkt dat het ergens anders aan de orde kwam.  
 
De voorzitter zegt dat het verslag nu vastgesteld wordt. Het zijn 1,5 tot 2 kantjes. Hij geeft aan dat de 
heer Kuppens bij punt 8 een toevoeging wenst. De voorzitter vraagt of het voor de notuliste duidelijk 
is wat er toegevoegd moet worden 
 
De notuliste antwoordt dat zij het beknopte verslag niet heeft gemaakt.  
 
De voorzitter zegt dat de notuliste wel kan aangeven welke zin er nog bij moet.  
 
De heer Kuppens zegt dat in een vergadering waar hij niet bij was, een persoonlijk mening is geuit. 
Achteraf heeft de heer Stibbe aangegeven dat hij het zo niet heeft gezegd. Dat zweefde toen een 
beetje. Vervolgens is in het algemeen gezegd dat de commissie vergadert vanuit de inbreng van de 
vertegenwoordigers die in de commissie zitten. Persoonlijke meningen staan daar los van.  
 
De voorzitter vindt het helder aangegeven. Dat wordt in ieder geval nu in het verslag opgenomen. Hij 
vraagt of er nog opmerkingen zijn ten aanzien van de andere pagina’s van het verslag. Dat is niet het 
geval. Daarmee is het verslag vastgesteld. Hij neemt met de volgende secretaris op hoe hier in de 
toekomst mee om te gaan. 
 
4. De actiepuntenlijst CROBD 
De voorzitter komt bij de actiepuntenlijst. Er zijn drie acties aangegeven. Het eerste actiepunt betreft 
klachtenvergelijking mogelijk maken met voorgaande jaren.  
 
De heer Fransen zegt dat dit in het voorjaar terugkomt. 
 
De voorzitter vraagt of dit in het voorjaar plaatsvindt. 
 
De heer Fransen antwoordt bevestigend.  
 
De voorzitter zegt dat het dan maart 2018 moet worden. Het tweede actiepunt is 
informatievoorziening over baanverleggingsproject naar omwonenden. Dat punt staat op de agenda. 
 
De heer Kuppens zegt dat het in het algemeen gebeurt dat alle omwonenden van tevoren erop 
geattendeerd worden. De stukken staan ook op de website. 
 
De voorzitter vervolgt met het derde actiepunt, de reactie op ongevraagd advies CROBD checken. 
Dat staat ook op de agenda bij punt 6.1. Daarmee is de actielijst behandeld. De voorzitter vraagt of 
hij over kan gaan naar punt 5. Iedereen stemt daarmee in.  
 
5. Overzicht meldingen/klachten 
De voorzitter zegt dat op de agenda staat dat geen klachten bekend zijn en er daarom geen overzicht 
is.  
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De heer Fransen zegt dat er wel klachten bekend zijn, maar dat een aantal jaren geleden in deze 
commissie de afspraak is gemaakt de klachten één maal per jaar in het voorjaar te behandelen. 
 
De voorzitter antwoordt dat die dus terugkomen in het voorjaar. Dat is helder. 
 
De heer Visser zegt dat er iets anders in de lijst staat en dat er geen klachten bekend zijn. 
 
De heer Fransen zegt dat men het niet begrepen heeft.  
 
De heer Visser zegt dat die afspraak goed is, maar dat het niet klopt wat er is aangegeven. 
 
De voorzitter gaat over naar agendapunt 6. 
 
6. Mondelinge bespreekpunten 
Het eerste punt is de stand van zaken in de voortgang van de wijziging van het Luchthavenbesluit. De 
voorzitter zegt dat er in ieder geval is aangegeven dat dit 11 november bij Gedeputeerde Staten en 
20 november bij Provinciale Staten aan de orde komt. Hij denkt dat de commissie het moet 
afwachten. 
 
De heer Fransen heeft begrepen dat het iets vertraagd is, maar hij weet niet of er al een datum bekend 
is. Hij denkt dat het half december wordt behandeld. Het probleem is dat de heer Ron Broere dat niet 
zelf in de hand heeft. Vroeger kon men dat zelf op de agenda van GS plaatsen, maar dat bepalen 
Gedeputeerde Staten nu zelf. Daar moet men even op wachten. 
 
De voorzitter zegt dat het betekent dat er een advies van de commissie ligt en dat men moet afwachten 
wat GS en PS ermee doen. 
 
De heer Fransen reageert bevestigend. 
 
De voorzitter zegt dat het daarna mogelijk terugkomt in de commissie. 
 
De heer Fransen zegt dat het dan vastgesteld zal zijn. 
 
De heer Visser vraagt wat de kern van het advies van de commissie is geweest. 
 
De heer Fransen antwoordt dat het advies was akkoord te gaan met de wijzigingsvoorstellen. Dat - 
even vrij vertaald – in het Luchthavenbesluit externe veiligheidspatronen stonden en geluid. Het blijkt 
dat er computerfoutjes zijn gemaakt. Dat heeft het onderzoeksbureau ook toegegeven. Zoals op 
meerdere luchthavens in Nederland nu blijkt. Dat heeft de luchthaven zelf moeten corrigeren. De 
luchthaven heeft zelf onderzoek laten doen. Dat is nog eens dunnetjes overgedaan door een ander 
onderzoeksbureau in opdracht van de provincie. Die gegevens zijn geverifieerd. Er is toegegeven dat 
er een fout is gemaakt. Nu is alles op de juiste manier in het luchthavenbesluit verwerkt. Men heeft 
gevraagd het totale besluit aan te passen met een paar woorden. Nu staat er in het luchthavenbesluit 
dat er instrumentenvluchten plaatsvinden buiten de daglichtperiode. Omdat het zakelijke verkeer nog 
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tijdens daglichtperioden binnenkomt en aanvliegt en dat nu ook al met instrumentbeperkingen doet, 
wil de luchthaven dat ook daarin verwerkt hebben. Dat is waarop het nieuwe luchthavenbesluit 
gebaseerd is. 
 
De heer Visser zegt dat de bijstellingen zo klein waren dat er geen nader onderzoek nodig is. 
 
De heer Fransen antwoordt dat er niets verandert aan het milieu of de omgeving en dat het alleen een 
correctie is van fouten die in het besluit staan. Dat vond hij toch belangrijk aan te geven. 
 
De voorzitter kan zich herinneren dat de commissie er toen zo over gesproken heeft. Dat klopt. 
 
De heer Stibbe is het ermee eens. 
 
De voorzitter gaat over naar punt 6.2. Hij heeft eigenlijk een vraag over het bestemmingsplan DIC. 
Hij vraagt waar deze afkorting voor staat. 
 
De heer Kuppens antwoordt Duurzaam Industrieterrein Cranendonck. 
 
De voorzitter vervolgt. Het is de vraag of men vanuit deze commissie hier iets mee moet. Achter dit 
punt staat de naam van de heer Stibbe. De voorzitter denkt dat dit de vraag is. 
 
De heer Stibbe zegt dat deze vraag te laat komt.  
 
De voorzitter antwoordt dat het aan de commissie is om … 
 
De heer Stibbe antwoordt dat het bepaalde gevolgen kan hebben. Het zou kunnen zijn dat hierdoor 
meer over het dorp gevlogen zal worden. Moet de commissie daar iets van vinden of niet?  
 
De heer Visser vraagt of dat vandaag moet. Hij vraagt op welk moment de commissie dat moet 
vinden. 
 
De voorzitter weet het niet. 
 
De heer Stibbe zegt dat de commissie haar zienswijze kan indienen.  
 
De heer Stibbe zegt dat het is vastgesteld. 
 
De heer Kuppens zegt dat als je niet aan de voorkant indient, dan kun je het niet nu doen.  
 
De heer Stibbe zegt dat men in beroep kan gaan bij de Raad van State. 
 
De heer Visser zegt dat dat kan als men eerst een zienswijze ingediend heeft. Als er geen zienswijze in 
het voortraject is ingediend, dan heeft men zijn recht verspeeld. 
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De heer Kuppens antwoordt dat er zienswijzen ingediend zijn op dit onderwerp. Die zijn beantwoord 
en daarna is er een raadsbesluit genomen. Nu ligt het besluit sinds vorige week, anderhalve week, ligt 
heeft de provincie het ter inzage gelegd. 
 
De voorzitter zegt dat er ook zienswijzen zijn ingediend over de geluidseffecten. 
 
De heer Fransen antwoordt bevestigend.  
 
De voorzitter vervolgt en zegt dat daar een antwoord vanuit het college op is gekomen.  
 
De heer Kuppens bevestigt dit.  
 
De voorzitter geeft aan dat dit betekent dat als het nu door de gemeente vastgesteld is, men nu niets 
meer kan doen. Of ziet hij dat verkeerd? 
 
De heer Stibbe zegt dat men zich kan aansluiten bij een bepaalde groep. Het is de vraag of men dat 
wil als men aangeeft eventuele beroepen bij de Raad van State te ondersteunen. De commissie kan 
ook melding maken bij de Raad van State dat de commissie het er niet mee eens is. Niet dat dit enige 
rechtsgevolgen heeft, maar men is er dan wel van op de hoogte dat de CROBD het er niet mee eens 
is. 
 
De heer Kuppens vraagt wie zegt dat de CROBD het er niet mee eens is.  
 
De heer Visser zegt dat er nog een vraag staat of het consequenties heeft. Hij zag bij de stukken die hij 
heeft dat er ook stukken zijn geweest waaruit blijkt dat de haalbaarheidsstudie … en dat er nog een 
club voor samengesteld wordt, zodat men dat daarna gaat uitwerken. Maar als het bestemmingsplan 
al is vastgesteld, waarom moet er dan nog een haalbaarheidsstudie worden gedaan? Dat is de 
verkeerde volgorde. 
 
De heer Kuppens zegt dat het twee aparte zaken zijn. Het is een raadsbesluit geweest. Vroeger wilde 
men het aan elkaar koppelen. Er is een raadsbesluit geweest om die twee dingen te ontkoppelen. Er is 
een bestemmingsplan DIC vastgesteld. Daar heeft iedereen zijn inspraak op kunnen doen. De 
gemeente heeft die termijn zelfs nog verlengd. Alle inspraken zijn behandeld. Uiteindelijk heeft de 
raad daar een besluit over genomen. En nu ligt dat zeg maar voor degene die aan de voorkant 
bezwaar hebben gemaakt nog ter inzage. Het baanverleggingsonderzoek, dat is de commissie waar 
iedereen hier in zit. De commissie heeft gekeken of er mogelijkheden zijn om die baan te verleggen. 
Daar zijn een aantal alternatieven uitgekomen. Dat heeft iedereen ook gezien. Dat is vorige week in de 
commissievergadering geweest. Dat is 14 dagen voor de raadsvergadering. De raad heeft unaniem 
voorgesteld optie 3 verder uit te zoeken en te onderbouwen, ook financieel en te kijken hoe dat 
gefinancierd kan worden. Dit om het in de toekomst mogelijk te maken om inderdaad tot een 
baanverlegging over te gaan. Als men terugkijkt naar het raadsbesluit, is die baanverlegging in eerste 
instantie bedoeld om het geluidsniveau op de bewoning en dorpspleinen te verminderen. Op sommige 
punten heeft het uiteindelijk ook een voordeel voor het bestemmingsplan DIC. Alleen is in het 
bestemmingsplan DIC nu alle inspraak die er over alles wat met het geluid van het vliegen te maken 
heeft, beantwoord en is meegenomen in het stuk. 
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De heer Visser vraagt wat die haalbaarheidsstudie dan nog moet uitwijzen. 
 
De heer Kuppens zegt dat er binnen optie B3 nog drie opties zitten, namelijk of men de weg gaat 
leggen en er omheen gaat rijden of dat men een tunnel gaat maken. Daaraan zijn richtgetallen 
gegeven. Richtgetallen moet men altijd met een korreltje zout nemen. Nu heeft de raad gezegd dat 
men aan tafel moet gaan zitten en een commissie moet maken die precies gaat aangeven hoeveel een 
tunnel kost en hoeveel een weg kost. Die commissie moet ook kijken naar financieringsbronnen of er 
lokaal, provinciaal of zelfs Europese gelden te krijgen zijn om de baanverlegging tot stand te brengen. 
Daar moet ook een goede reden voor zijn. Dat moet men samen op een goede manier onderbouwen. 
Dat is de status. 
 
De heer Stibbe zegt dat dit niet onverlet laat dat door de CROBD geen advies aan de provincie is 
gegeven over hoe hiermee om te gaan. 
 
De heer Kuppens zegt dat dit had gekund als de CROBD dat al had gewild. Dat is nog maar de 
vraag. Dan had men dat eerder moeten doen.  
 
De heer Stibbe antwoordt dat men altijd een standpunt kenbaar kan maken. 
 
De voorzitter vraagt wat het standpunt is. Hij wil wel weten wat de commissie vindt. 
 
De heer Stibbe zegt dat hij een eigen standpunt heeft. Hij weet alleen niet hoe de anderen erover 
denken. 
 
De heer Kuppens geeft aan dat dit standpunt ook is ingebracht. 
 
De heer Stibbe antwoordt dat het is ingebracht in de haalbaarheidsvisie. 
 
De heer Kuppens zegt dat het in beide is ingebracht, in zowel de zienswijze als het haalbaarheidsplan. 
 
De voorzitter vraagt of het volgens de heer Stibbe daarmee dan niet voldoende is afgedekt. 
 
De heer Stibbe zegt dat er geen link met de provincie is. De provincie is verantwoordelijk voor ieder 
lokaal besluit. 
 
De heer Kuppens vraagt hoe het dan zit met het bestemmingsplan DIC en het luchtvaartbesluit. Daar 
zijn toch oplossingen aan toegevoegd voor het totaal, over de inspraak die geweest is? 
 
De heer Stibbe weet niet of er iets over inspraak is gezegd. 
 
De heer Kuppens zegt dat dit wel in de beantwoording heeft plaatsgevonden. Hij vindt dit een lastige 
discussie. Dat zegt hij eerlijk. 
 
De voorzitter zoekt naar een standpunt van de commissie.  
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De heer Stibbe zegt dat het standpunt is dat de CROBD gevraagd of ongevraagd advies uitbrengt aan 
de provincie. Het zou een standpunt kunnen zijn om te zeggen dat de commissie het om bepaalde 
redenen betreurt dat het DIC is vastgesteld. Of dat zo is, daarover moet hier aan tafel gediscussieerd 
worden. 
 
De heer Kuppens zegt dat hierover inderdaad gediscussieerd kan worden. Hij heeft nog even 
teruggekeken naar het vorige luchthavenbesluit.  
 
De heer Visser vraagt over welk luchthavenbesluit het gaat. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat het gaat om het luchthavenbesluit van de CROBD. De dagtekening 
was 4 juni 2013. Toen is er ook door bijna dezelfde belangengroepen inspraak gedaan, punten die nu 
aangehaald worden. Daarbij heeft de provincie bijna over alles … nee alle punten afgewezen. Er zijn 
geen uitzonderingen geweest. Dus hij denkt wel dat men dit moet meenemen in de beoordeling die de 
commissie hier als totaal doet. 
 
De heer Fransen wil daarop inhaken. De provincie is daarop teruggekomen. Nu heeft de provincie 
toegegeven dat men toch gelijk had, ondanks dat men toen gezegd heeft dat het niet klopte. 
 
De heer Kuppens zeg dat dit alleen gaat over het luchtvaartbesluit zelf. 
 
De heer Fransen bevestigt dit. Er stonden toen al fouten in. Daarop is gereageerd onder andere door 
de commissie. 
 
De heer Kuppens heeft het niet over fouten in het luchtvaartbesluit, maar over de inspraak die diverse 
groeperingen gedaan hebben over het ontwikkelen van een DIC. Daar heeft hij het over. Technisch is 
het natuurlijk een andere invulling. Het gaat hem om de inspraak die mensen toentertijd gedaan 
hebben over dezelfde inspraak die nu voorligt over het ontwikkelen van het DIC. Dat zijn een stuk of 
acht, negen inspraken geweest van de kerngroep en ook van de vliegers toentertijd in 2013 op het 
stuk. Men mag de inspraken lezen als men dat wil. Nu gaat het maar om een nominale wijziging, dus 
de commissie kan er best iets van vinden, maar hij vindt dat de wijze weg bewandeld is.  
 
De heer Stibbe zegt niet dat de weg onjuist is, maar hij vindt alleen dat de CROBD haar mening, 
welke dat ook is, aan de provincie kenbaar moet maken. 
 
De voorzitter antwoordt dat de CROBD dan wel een duidelijke mening moet hebben. 
 
De heer Stibbe zegt dat dit dus de vraag is die op tafel ligt. 
 
De voorzitter antwoordt dat hij die vraag nu op tafel legt. 
 
De heer Visser zegt dat men niet kan uitsluiten dat er iets buiten dit overleg gebeurt, maar men kan 
wel fouten, bedenkingen, opmerkingen of suggesties aan Provinciale Staten meegeven. Wat PS 
daarmee doen is aan hen. Maar dat kan men bijna op elk moment doen als het dossier daar ligt. 



  10/19 

 
De voorzitter zegt dat dit kan in een brief. De commissie kan ongevraagd advies geven. 
 
De heer Visser antwoordt dat Provinciale Staten er alleen naar luisteren als er een vrij breed gedragen 
punt wordt gemaakt. 
 
De voorzitter denkt dat ook. 
 
De heer Visser vervolgt en zegt dat Provinciale Staten er anders niet veel mee kunnen. Hij kan dat nu 
niet inschatten. 
 
De heer Stibbe wil voorkomen dat als achteraf over een paar jaar de omstandigheid zich zou 
voordoen en er geklaagd wordt, de provincie antwoordt dat men daar nooit iets over heeft verteld.  
 
De heer Kuppens antwoordt dat het de vraag is of dit dan de situatie is.  
 
De heer Stibbe zegt dat hij dat niet weet. 
 
De heer Kuppens geeft aan dat er toch vanuit de kerngroep inspraak is gedaan. 
 
De heer Stibbe bevestigt dit, maar het is nu vastgesteld. Dat is een stap die genomen is. 
 
De heer Visser vraagt wat de vaststelling van het DIC is. Dat is niet hetzelfde als het 
luchthavenbesluit. 
 
De heer Fransen vraagt wat de heer Kuppens bedoelde met de opmerking dat het nu ter inzage ligt bij 
de provincie. Hij vraagt of dat ook het DIC is voor de bodemprocedure. 
 
De heer Kuppens antwoordt bevestigend. Als het bestemmingsplan is vastgesteld, gaat het naar de 
Raad van State. Daar ligt het nu ter inzage. Iedereen die vindt dat de inspraak niet goed behandeld is, 
kan daarop gedurende zes weken een zienswijze indienen. Die zienswijze wordt dan ook weer 
afgehandeld zoals dat hoort. 
 
De voorzitter zegt dat dit meer procedureel is en niet inhoudelijk. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat dit inderdaad procedureel is. 
 
De voorzitter geeft aan dat de commissie nu procedureel niets meer kan zeggen. 
 
De heer Stibbe zegt dat de opmerking van de voorzitter klopt. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat de heer Stibbe net aangaf dat de commissie straks het verwijt kan 
krijgen dat er niet is ingesproken, maar dat is niet waar. Er is wel inspraak geweest. 
 
De heer Stibbe zegt dat er wel is ingesproken, maar dat de CROBD niets heeft laten horen. 
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De heer Kuppens zegt dat dat klopt. De commissie heeft als CROBD niet ingesproken. Dat klopt. 
 
De heer Stibbe vervolgt en zegt dat de commissie niet heeft ingesproken en nu dus alleen kan zeggen 
dat de commissie hoopt dat het niet zo is. 
 
De heer Visser vraagt waartoe de heer Stibbe Provinciale Staten wil bewegen. Wat vraagt de 
commissie van PS? 
 
De heer Stibbe zegt dat PS constateren dat het dit effect zou kunnen hebben. Dat er meer vliegtuigen 
over het dorp gaan vliegen. Hij zegt niet dat het zo is, maar … 
 
De heer Visser zegt dat het een mogelijk gevolg is. Als de iedereen hier dat vindt en dat geen goede 
ontwikkeling vindt, dan moet de commissie Provinciale Staten daarop wijzen. Wat zouden PS daar 
dan voor gevolg aan kunnen geven? 
 
De heer Stibbe antwoordt: waarschijnlijk geen. 
 
De heer Visser zegt dat dat jammer zou zijn.  
 
De heer Fransen geeft aan dat het kan zijn dat men daarmee het project baanverschuiving wat 
strakker gaat ondersteunen. 
 
De heer Visser antwoordt dat het de opinie wat helderder kan maken. Misschien helpt het bij het 
belang daarvan. Dat kan geen kwaad. Dat is een briefje van een alinea waarin dat nog eens onder de 
aandacht wordt gebracht. Juist dat de baanverlegging beoogt dat te voorkomen.  
 
De voorzitter zegt dat dat kan. 
 
De heer Kuppens zegt dat er voor de onderbouwing zoals die gegeven wordt, een zienswijze is 
ingediend. Daar heeft de gemeente op geantwoord. Hij gaat daar niet in mee. Hij kan daar niet in 
meegaan. De provincie is niet intensief bij het project betrokken, dus hij denkt dat de provincie … 
 
De heer Fransen zegt dat de provincie hierin geen stem heeft. Die levert in deze commissie alleen de 
secretaris. 
 
De voorzitter antwoordt dat de secretaris onafhankelijk is. 
 
De heer Visser vraagt of men de mogelijkheid uitsluit dat dit kan gebeuren. 
 
De heer Kuppens antwoordt de mogelijkheid niet uit te sluiten, maar men is hier op bezoek geweest 
en heeft aangegeven alles op een baanverlegging te willen zetten om het voor elkaar te krijgen. 
 
De heer Visser zegt dat de heer Kuppens de formulering onderschrijft dat de plannen voor de 
baanverlegging … 
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De heer Kuppens zegt dat als men als CROBD bij de provincie aangeeft dat het goed zou zijn een 
baanverlegging aan te vragen, dat hij daarmee kan instemmen. Maar als men nu zegt, tegen alle 
antwoorden in die de gemeente gegeven heeft op de inspraak die gedaan is, dat er een groot risico is 
dan …  
 
De heer Visser vraagt of het probleem zit in het woordje ‘groot’. Er is een risico. 
 
De heer Fransen zegt dat dat altijd het geval is.  
 
De heer Kuppens antwoordt dat dat ook zo is. Een vlieger die los is van de grond, mag altijd vliegen 
waar hij denkt dat hij op dat moment het veiligste vliegt. Dat is ook zo. Daar kan hij wel iets van 
vinden, maar de gemeente heeft daar heel intensief naar gekeken en heeft er al heel veel discussies 
over gevoerd. Men heeft vervolgens geprobeerd het zo goed mogelijk neer te zetten en ook die 
baanverlegging zo serieus mogelijk aan te pakken. 
 
De heer Visser vraagt wat de commissie nu moet doen. 
 
De heer Fransen antwoordt dat de commissie een slimme alinea moet schrijven, zodat ook de heer 
Kuppens zich daarin kan vinden. Dat kan de commissie doen. 
 
De heer Visser antwoordt dat men dat kan doen. 
 
De voorzitter vraagt wie dat slimme zinnetje gaat verzinnen. 
 
De heer Visser antwoordt dat de heer Kuppens dat gaat doen. 
 
De heer Fransen zegt dat het wel aan iedereen voorgelegd moet worden, maar dat het kort kan. 
 
De voorzitter vraagt of de heer Kuppens het initiatief wil nemen. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat samen met de heer Stibbe en de heer Fransen op te nemen. Hij 
vraagt naar wie hij dat moet sturen. 
 
De voorzitter antwoordt dat het naar hem gestuurd kan worden en in kopie naar de heer Dankers. 
Die zit er nog een beetje in. 
 
De heer Fransen antwoordt dat de heer Dankers daar formeel een advies van moet maken. 
 
De heer Visser suggereert dat men erin kan zetten dat bepaalde partijen in deze commissie het 
nadrukkelijker als een probleem ervaren en dat andere denken dat dit al opgelost is. 
 
De heer Kuppens weet niet of alle partijen zich goed verdiept hebben in alle stukken die erover zijn. 
 
De heer Visser vraagt of dat nodig is. 
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De heer Kuppens vindt dat wel prettig als de commissie een uitspraak doet in deze mate. 
 
De heer Stibbe antwoordt dat er gezegd is: het kan of het kan niet. Dat risico moet men in elk geval 
aangeven. 
 
De heer Visser denkt dat het risico vrijwel uitgesloten is. 
 
De heer Kuppens zegt dat men nu ook over het dorp vliegt. Bij het raadsvoorstel baanverlegging heeft 
de gemeente teruggekeken wat de raad in 2014 besloten heeft. Waarom de baanverlegging überhaupt 
op de agenda is gekomen. Daarin staat dat de reden was het terugdringen van geluidsoverlast. Dat is 
nog steeds de doelstelling. De hoofddoelstelling. 
 
De heer Visser vraagt of die doelstelling ook wordt bereikt. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat dit inderdaad het geval is op het moment dat er een baanverlegging 
is. Deze commissie heeft geconcludeerd dat dit inderdaad het geval is als men de verlegging voor 
elkaar krijgt. 
 
De heer Visser zegt dat als men dat zo opschrijft, iedereen zich erin kan vinden. 
 
De voorzitter concludeert dat de heer Kuppens een voorzet maakt met de anderen. 
 
De heer Kuppens geeft aan dat als het in deze trant gaat, men het misschien unaniem kan doen. Als 
het in de trant van aannames gaat, dan wil hij niet meedoen. 
 
De heer Visser vindt dat logisch. 
 
De voorzitter geeft aan dat de voorzet wordt gemaakt en naar de anderen wordt gemaild en naar de 
heer Dankers. Dan moet de provincie namens deze commissie een officieel advies naar Provinciale 
Staten sturen. Is dat voldoende? Men heeft het nu gehad over het punt bestemmingsplan DIC, maar 
het punt van de baanverlegging zat er ook al in. Dat heeft natuurlijk toch met elkaar te maken. Dat is 
duidelijk. Moet er op dat punt nog meer informatie komen? Moet deze commissie nog iets zeggen of 
iets doen? Want daarin zit ook de vraag of onze commissie nog moet reageren. 
 
De heer Stibbe bevestigt dat. Gewoon even heel formeel of de CROBD daar nog op moet reageren of 
niet.  
 
De voorzitter vraagt of dat in hetzelfde advies meegenomen kan worden. 
 
De heer Stibbe antwoordt dat de commissie kan aangeven dat men zich erin kan vinden en hoopt dat 
het snel voor elkaar komt.  
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De heer Kuppens zegt dat dat niet de vraag is die meneer Stibbe hier stelt. In eerste instantie was de 
insteek te reageren, omdat het niet op redelijke termijn door de raad is gegaan. En daarover verschilt 
hij van mening met de heer Stibbe 
 
De heer Stibbe antwoordt dat dat inmiddels achterhaald is. 
De heer Kuppens bevestigt dat, maar zegt dat het er wel zo staat. 
 
De voorzitter zegt dat de heer Stibbe het niet heeft geschreven. 
 
De heer Stibbe reageert bevestigend. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat hij dat ook niet heeft gedaan. 
 
De voorzitter zegt dat het van de heer Dankers afkomt. Hij heeft de naam van de heer Stibbe erachter 
gezet, omdat die het punt op de agenda geplaatst heeft. 
 
De heer Stibbe reageert en zegt dat dat gebeurd is voordat het door de raad ging.  
 
De voorzitter vraagt of het aan elkaar te koppelen is. Of zegt hij nu iets geks? 
 
De heer Stibbe geeft aan dat het in het vervolg kan. 
 
De voorzitter reageert en vraagt of dat in hetzelfde advies kan.  
 
De heer Visser antwoordt dat het dan twee verschillende geadresseerden zijn. GS en PS zijn iets 
anders dan de gemeente. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat de commissie samen aan zet is en de snelheid hierin gezamenlijk 
wordt bepaald. Men heeft samen een commissie opgericht en de kostenverdeling afgesproken. Hoe 
sneller men dat doet, hoe sneller men aan de slag is. De gemeente zal op heel korte termijn een 
uitnodiging verzenden. Dinsdag moet het plan nog officieel in de raad komen. Er is aangegeven dat 
het een hamerstuk is, maar formeel moet het dinsdag vastgesteld worden. Direct daarna worden de 
uitnodigingen verzonden om met de groep aan tafel te gaan zitten om de volgende stappen te nemen. 
 
De heer Stibbe zegt dat men hier zit als CROBD. Moet de CROBD tegen de gemeente zeggen blij te 
zijn dat er een rapport komt net zoals de raadsleden en dat men hoopt dat het liefst snel in de 
volgende fase komt, of moet men hier als CROBD niets van vinden? 
 
De heer Kuppens zegt dat de commissie alles mag vinden, maar dat het in de volgende fase komt lijkt 
hem evident. 
 
De voorzitter geeft aan dat het de vraag is of men dat expliciet op papier moet zetten en dat naar het 
gemeentebestuur moet sturen.  
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De heer Kuppens zegt dat dat eigenlijk de vraag is. Drie van de vijf partijen zitten hier aan tafel. Dus 
heeft men het zelf in de hand. 
 
De heer Stibbe bevestigt dit. 
 
De heer Kuppens vindt het een beetje vreemd als … maar goed, hij gaat er nu niets meer over zeggen. 
 
De heer Stibbe reageert. De CROBD is net als de andere CRO’S een officieel orgaan. Hij vindt dat 
men vanuit die positie redeneert. Moet de commissie daar iets van vinden en moet men daar 
misschien een steuntje in de rug geven, ook al is dat misschien niet direct nodig? 
 
De heer Visser vraagt of de heer Stibbe nog argumenten heeft die de raadsleden nodig hebben om …  
 
De heer Stibbe heeft geen nieuwe argumenten. 
 
De heer Kuppens zegt dat het in de commissiebehandeling in vijf minuten is besproken. Er kwamen 
complimenten alom aan de commissie. Het is een hamerstuk, tenzij er nog heel rare zaken opduiken 
of iemand alsnog iets hierover wil vragen, maar in principe is het gewoon een hamerstuk. 
 
De voorzitter antwoordt dat gezien het feit dat hier de partijen die ermee te maken hebben ook aan 
tafel zitten, het hem overbodig lijkt daar nog een briefje aan te wijden. Het loopt zoals de heer 
Kuppens net zegt. Het tempo zit erin en de raad gaat erin mee. Maar hij is slechts een onafhankelijk 
voorzitter. Het lijkt hem overbodig daar nu nog een brief aan te wijden, maar dat is aan de commissie. 
 
De heer Stibbe zegt dat het nergens staat. Hij weet dat het heel formeel is, zelfs akelig formeel, maar 
nergens staat dat de CROBD zo blij is als het maar kan. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat er ook niet staat dat de CROBD niet blij is met het plan. Het is maar 
van welke kant men het bekijkt. 
 
De heer Stibbe geeft aan dat men later kan vragen of de CROBD daar een mening over heeft. Dan 
vindt hij het goed dat de commissie die mening nu uitspreekt. Hij denkt dat de mening heel kort kan 
zijn. Nog korter dan vijf minuten. 
 
De voorzitter geeft aan dat de commissie het mag zeggen. 
 
De heer Fransen zegt dat daarover in de vorige vergadering ook al iets is opgeschreven. Hij heeft het 
verslag even niet in het hoofd, maar … 
 
De heer Visser zegt dat de commissie altijd een brief kan schrijven dat men kennis heeft genomen van 
meerdere dingen, de rapporten, dat het voorligt ter besluitvorming en dat de commissie het met grote 
belangstelling zal volgen.  
 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
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De heer Visser vraagt wat men wil. 
 
De voorzitter snapt het wel, maar vraagt zich af wat dat nog extra zegt. 
 
De heer Visser vindt dat het wel iets zegt, namelijk dat men het met belangstelling volgt en er bovenop 
zit. De vraag is of daar nog een extra woord aan toegevoegd moet worden. Bijvoorbeeld zoiets als: 
maak haast of … 
 
De voorzitter zegt dat men in ieder geval laat blijken dat men er bovenop zit, dat men het met 
interesse volgt. 
 
De heer Visser weet niet wat het waard is, maar dan heeft men wel een formele reactie gestuurd. 
 
De heer Stibbe zegt dat het hem alleen maar daarom te doen is. Hoe er in de CROBD over 
gesproken wordt, ook al zitten daar grotendeels alle betrokkenen in. Maar het is nou eenmaal een 
instituut.  
 
De heer Visser oppert dat men opschrijft dat de commissie zich kan vinden in de gekozen aanpak of 
zoiets. 
 
De heer Stibbe reageert bevestigend. 
 
De voorzitter zegt dat hij iets ziet ontstaan dat de heer Stibbe en de heer Visser samen iets kunnen 
opstellen. 
 
De heer Visser krijgt zoveel van die brieven. Hij vraagt zich weleens af wat men allemaal daarmee 
bedoelt. Men kan toch gewoon opschrijven dat de commissie zich er in kan vinden? 
 
De heer Kuppens antwoordt dat als de commissie iets wil schrijven en het op een goede manier kan 
onderbouwen, dan kan dat het plan versterken om fondsen te vinden. Hij heeft daar niets op tegen. 
Hij kan er alleen zelf niets van vinden. Hij kan niet inhoudelijk iets zeggen. Dat is lastig. 
 
De heer Fransen zegt dat hij wel lid is van deze commissie. 
 
De heer Kuppens bevestigt dat, maar als de commissie het doet dan is het de commissie. Punt. 
 
De heer Fransen vraagt of de heer Kuppens een paar regels op papier zet. 
 
De heer Kuppens zegt dat in het kader van integriteit in de gemeenteraad is afgesproken dat hij, in de 
commissies waarin hij zit, niet meepraat in het college als daarover besluiten worden genomen. Dat 
lijkt hem logisch. Dus als deze brief binnenkomt, gaat hij zich niet in die discussie mengen. Nou, er zal 
geen discussie over komen, maar het is maar even een voorbeeld. 
 
De heer Fransen zegt dat het een ondersteunend briefje is. 
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De heer Stibbe bevestigt dat. Meer is het niet. Dan laat men aan de raad weten dat de CROBD het er 
ook mee eens is. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat het niemand bijt. 
 
De voorzitter vindt het helder. 
 
De heer Kuppens geeft aan dat de commissie juist zoveel mogelijk mensen en instanties wil 
mobiliseren om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Dat is wat ze weten, maar dat is dan de 
doelstelling. 
 
De heer Stibbe antwoordt: hoe verder weg van Cranendonck, hoe minder men zich bewust is dat 
dezelfde mensen de kar trekken. De CROBD wordt plotseling iets heel anders dan … 
 
De heer Kuppens zegt dat dit zo zou kunnen zijn. 
 
De heer Visser heeft nog wel een vraag over de haalbaarheidsonderzoeken. Hij heeft het niet allemaal 
gelezen. 
 
De voorzitter zegt dat het ook heel veel informatie was. 
 
De heer Visser antwoordt dat het wel te downloaden was. Hij vond het opvallend dat Natura 2000 
wel een keer wordt aangestipt, het komt wel ergens in voor, maar hij kon niet terugvinden of men met 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de Brabantse Milieudefensie nog nader contact hierover 
heeft gehad. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat er met Natuurmonumenten is gesproken. 
 
De heer Visser weet nu dat dit wel het geval is. 
 
De heer Kuppens zegt dat Natuurmonumenten ook …. Het bestemmingsplan moet nog die zes weken 
ter inzage liggen, maar in dat bestemminsplan zit ook 2,77 miljoen euro natuurcompensatie die de 
gemeente vanaf dag 1 moet implementeren. Men heeft Natuurmonumenten aangetrokken om 
daaraan invulling te geven. Natuurmonumenten is dus bij het totale plan betrokken. 
Natuurmonumenten heeft ook hierin meegekeken. Hij wil het best breder uitzetten als dat nodig is. 
Dat maakt niets uit. 
 
De heer Visser viel het op dat er een startoverleg is met oude betrokkenen. Hij vraagt zich af of de 
terreinbeheerder, organisaties of BMF daar ook bij betrokken zijn. Dat was hem niet helemaal 
duidelijk en het doel daarvan ook niet. In de achterliggende stukken kon hij het ook niet goed vinden. 
Hij wil daarover in ieder geval contact met de gemeente hebben. Want als men het niet van tevoren 
meeneemt, dan belt men hem op met de vraag wat er aan de hand is. 
 
De heer Kuppens zegt dat dat ook de bedoeling is. 
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De heer Fransen zegt dat dit meteen met de start gaat gebeuren. 
 
De heer Visser vraagt het hem te laten weten als er iemand van Natuurmonumenten bij is. Hij weet 
niet wie dat is, of het Fons Manders is of iemand anders. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat het Lars Koreman is en nog iemand.  
 
De heer Visser zegt dat dat loopt. 
 
De heer Kuppens zal dat naar hem communiceren. Bij het startoverleg zal hij hem ook een 
uitnodiging sturen. 
 
De heer Visser vindt dat prima. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere opmerkingen bij dit punt zijn. Zo niet, dan kan hij naar de 
rondvraag.  
 
7. De rondvraag  
De voorzitter zegt dat men zich netjes aan de tijd heeft gehouden. De volgende vergaderingen tot en 
met eind 2018 zijn al genoteerd.  
 
De heer Kuppens heeft geen vraag, maar hij ziet dat de volgende bijeenkomst op 22 maart 2018 
gepland is.  
 
De voorzitter vraagt of iedereen deze datum in zijn agenda wil noteren, want deze bijeenkomst kwam 
wat moeizaam tot stand. Dat heeft hij via de mail gezien. Nu is ook niet iedereen aanwezig, dus graag 
noteren. Hij vraagt of er nog punten voor de rondvraag zijn. Dat is niet het geval. Er is inderdaad al 
een vergadering gepland voor 22 maart en voor 25 oktober 2018, dus men kan het komende jaar al 
helemaal invullen.  
 
De heer Kuppens wil nog een opmerking plaatsen. 22 maart 2018 … 21 maart 2018 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Hij weet niet of dat … Dan is hij er in ieder geval nog.  
 
De voorzitter antwoordt dat hij ook voorzitter is in Seppe, dat tegenwoordig Breda International 
Airport heet. Daar heeft men de laatste vergadering afgesproken voor de gemeenteraadsverkiezingen 
nog een keer een CROSE-overleg te hebben, omdat er drie, vier wethouders aan tafel zitten. Hij zou 
de provincie kunnen voorstellen het in februari nog te doen. 
 
De heer Fransen zegt dat hij pas op 22 maart de berekening voor het boekjaar rond heeft. 
 
De heer Kuppens antwoordt dat deze datum gewoon moet blijven staan. 
 
De voorzitter bevestigt dit. 
 
De heer Kuppens heeft er nog geen zicht op of er nog een termijn achteraan komt. 
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8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 15.45 uur. Hij dankt iedereen 
voor zijn komst, inbreng en de constructieve vergadering. 
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