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Secretariaat 

Provincie Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Commissie regionaal overleg Budel 

1. Opening en vaststelling agenda 
· Aanwezig: dhr. Oomen (voorzitter), dhr. Fransen, Wethouder van der Wiel, dhr. 

Stibbe, dhr. Beuving, dhr. van Dijk, dhr. Reiling (secretaris) 
· Wethouder van Eijk van de gemeente Weert heeft zich afgemeld.  
 
2. Mededelingen 
· De heer Visser, die namens de Brabantse Milieu Federatie (BMF) deel uit maakte 

van de CROBD, is met pensioen en daarom niet aanwezig. De BMF beraadt zich 
nog op de wijze waarop ze in het vervolg invulling wil geven aan haar rol in het 
CROBD en andere CRO’s en COVM’s 

· Jan-Willem Reiling is de opvolger van Deon van Schijndel als secretaris van het 
CROBD 

 
3. Ingekomen stukken 
· Naar aanleiding van het ingekomen stuk Eerste wijziging luchthavenbesluit Budel 

Noord-Brabant laat wethouder van der Wiel weten dat de gemeente Cranendonck 
bezig is met de wijziging van het bestemmingsplan. Deze zal rond de zomer ter 
inzage worden gelegd. De planning is dat het in periode september-oktober in de 
raad zal worden besproken.  
 

4. Verslag vorige bijeenkomst CROBD  
· Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
5. Actiepuntenlijst CROBD  
· Alle actiepunten die op de lijst staan zijn afgehandeld.  

 
6. Lden-rapportage en klachtenanalyse  
· Dhr. Fransen geeft een mondelinge toelichting: Er zijn geen grote wijzigingen ten 

opzichte van de laatste jaren. Het aantal vliegbewegingen is nagenoeg gelijk 
gebleven. Wel is er in 2018 een kleine verandering in het baangebruik, doordat er 
relatief veel sprake was van noordelijke en noordoostelijke wind.  
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7. Jaarverslag 2018  
· De vergadering vraagt de secretaris om in het verslag iets specifieker aan te geven 

op welke datum het gewijzigde luchthavenbesluit is vastgesteld. Met deze wijziging 
wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 
8. Samenstelling CRO 
· Dhr. Reiling geeft een mondelinge toelichting: Op basis van de provinciale 

verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Budel Noord-Brabant wordt 
de onafhankelijk voorzitter van het CROBD voor maximaal twee termijnen van 4 
jaar benoemd. Dit betekent dat dhr. Oomen aan het einde van zijn termijn als 
voorzitter is gekomen.  
Provinciale Staten moet daarom een nieuwe voorzitter benoemen. De planning is 
hiervoor in september een voorstel te doen aan Provinciale Staten. Dit is een mooie 
gelegenheid om te kijken of er op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren 
wijzigingen doorgevoerd moeten worden in de provinciale verordening. Mocht dit 
zo zijn, dan worden de leden van het CROBD hiervan schriftelijk op de hoogte 
gesteld.  
 

9. Stand van zaken baanverplaatsing 
· Wethouder van der Wiel geeft een mondelinge toelichting: In overleg met de heer 

Fransen is besloten om een businesscase op te stellen voor de baanverlegging. De 
heer Fransen heeft hiervoor een stagiair opdracht gegeven. In de businesscase moet 
de economische waarde voor de regio in beeld komen. Waarschijnlijk wordt deze 
voorzien van een aantal adhesie-verklaringen. Het is de planning om de 
businesscase te presenteren in een kick-off seminair. Hiervoor zal ook de 
gedeputeerde worden uitgenodigd.  
 

10. Rondvraag 
· Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 
11. Sluiting 
·  Dhr. Oomen bedankt iedereen voor de prettige samenwerking gedurende zijn tijd 

als voorzitter van het CROBD.  
· De heer Reiling zal een datumvoorstel doen voor een nieuwe vergadering van het 

CROBD. De leden hebben een voorkeur voor de periode oktober-november. T.z.t. 
zal in overleg met de leden worden bezien of er inhoudelijke aanleiding is om deze 
vergadering door te laten gaan.  


