
   
   
   
   

CROBD  
   
 
Beknopt verslag 
Datum overleg: maandag 16 april 2018   
Tijdstip: 10.30 – 11.15 uur 
Locatie: Kempen Airport,  
Luchthavenweg 20, 6021 PX Budel. 
 
 

 

 

 

Secretariaat 

Provincie Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Commissie regionaal overleg Budel 

Aanwezig 
naam      functie  namens 
de heer J. Oomen   voorzitter onafhankelijk 
de heer N. Fransen   lid   Kempen Airport 
de heer C. Stibbe   lid    omwonenden Cranendonck 
de heer H. Beuving   lid   omwonenden Weert 
de heer G-J. van Dijk  lid   gebruikers luchthaven Budel 
de heer F. Kuppens   lid   gemeente Cranendonck 
de heer D. van Schijndel secretaris onafhankelijk 
 
Afwezig 
de heer M. Visser   lid    Brabantse Milieufederatie 
de heer F. van Eersel  lid   gemeente Weert 
de heer J. Jansen   lid   bedrijfsleven

   
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda is akkoord. Er volgt een kort voorstelrondje vanwege de eerste 
aanwezigheid van de nieuwe secretaris, de heer D. van Schijndel.  
 
2. Mededelingen 
Geen mededelingen.  
 
3. Verslag eerdere bijeenkomst CROBD  
Het verslag van 9 november 2017 is akkoord. Afspraak gemaakt dat de secretaris een 
zeer beknopt verslag maakt, naast het bestaande woordelijk verslag.  
 
4. Actiepuntenlijst CROBD  
De actiepunten zijn afgehandeld.  
 
5. Rapportage geluidbelasting 2017  
De heer N. Fransen licht de bijgevoegde rapportage toe. Ook komen hierbij meldingen 
aan bod over vliegverkeer dat geen relatie heeft met Kempen Airport. Het betreffen 
meldingen over vliegbewegingen vanuit vliegbasis Kleine-Brogel en parapenters met 
motor. De aanwezigen zijn akkoord met de rapportage.  
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6. Overzicht meldingen/klachten 2017 en vergelijk voorgaande jaren (Bijlage 5a) 
Zie agendapunt 5 
 
7. Stand van zaken in de voortgang van de wijziging van het luchthavenbesluit. 
De stand van zaken is niet bekend bij de aanwezigen. De secretaris vraagt de stand 
van zaken na en mailt dit rond aan de leden.  
 
8. Stand van zaken baanverplaatsing. 
De heer F. Kuppens licht kort de stand van zaken toe. Hij geeft aan dat de 
gemeenteraad akkoord is met nader onderzoek. Hij geeft aan dat de provincie 
aangegeven heeft financieel niet bij te willen dragen aan het nader onderzoek. Besloten 
wordt dit verder te behandelen onder agendapunt 9.  
 
9. Advies van CROBD inzake haalbaarheidsonderzoek baanverplaatsing 
Geconcludeerd wordt dat het proces rondom het advies inzake het 
haalbaarheidsonderzoek (zie actiepunt 4 van 9 november 2017) aan Gedeputeerde 
Staten niet goed verlopen is. Het advies was in concept opgesteld door de heren N. 
Fransen en C. Stibbe. Vervolgens heeft de heer F. Kuppens hierop gereageerd. De 
secretaris heeft de opmerkingen verwerkt en heeft als secretaris het advies verstuurd, 
zonder opnieuw de leden re raadplegen. Afgesproken is om in het vervolg de laatste 
versie aan de leden van de CROBD voor te leggen. Pas bij akkoord op de definitieve 
versie verstuurt de secretaris het advies.  
Geconcludeerd wordt dat inhoudelijke correctie van het advies niet wenselijk is.  
 
Na aanleiding van hetgeen besproken is onder agendapunt 9, besluit de commissie om 
een advies te richten aan Gedeputeerde Staten inzake een financiële bijdrage aan het 
vervolg van het haalbaarheidsonderzoek baanverplaatsing. De heer F. Kuppens zorgt 
voor een concept advies met een inhoudelijke onderbouwing en stuurt deze aan de 
secretaris. Deze zorgt voor de verdere afhandeling, met aandacht voor het 
bovenstaande.  
 
10. Jaarverslag CROBD 2017  
Het jaarverslag is akkoord 
 
11. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.15 uur.  
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