
 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Noud Fransen <noudfransen@kempenairport.nl> 
Datum: 13 juni 2022 om 12:19:30 CEST 
Aan: Jeroen Raymakers <j.raymakers@cranendonck.nl> 
Kopie: Secretaris | CRO Budel <secretaris@cro-budel.nl>, jc_kardol@hotmail.com, 
tjeu.cox@gmail.com, bestuurssecretariaat@cranendonck.nl, w.van.eijk@weert.nl, 
cp.smits30@gmail.com, arno.meulendijks@gmail.com, Ron Broeren Provincie 
<Rbroeren@brabant.nl>, jwreiling@brabant.nl, r.martens@weert.nl 
Onderwerp: Zoals afgesproken de mail en plaatsjes van de zonnevelden zuid van de luchthaven 
Zonnepark Nyrstar 2. 

  
 
Gemeente Cranendonck,  
 
Dag Jeroen Raymakers en Martijn Kösters 
 
In de bijlage vinden jullie de mail die ik vanmorgen van Statkraft toegezonden kreeg en vorige week 
al op papier van enkele bezorgde Dorpleiners. 
 
Als deze plannen doorgaan zoals gemeld in de brief aan de bewoners, zal het vliegverkeer 
uitklimmen en/of dalen van en naar de start- en landingsbaan over de woonbebouwing van Budel-
Dorplein. (zonneveld Bijlage 2) 
Dit is regelmatig met gemeente, provincie, bewoners en ook Statkraft op schrift en mondeling 
gedeeld. 
 
Tevens is het geplande zonneveld (bijlage 1) een zodanige bedreiging voor de luchtvaartveiligheid dat 
de MLA vliegtuigen niet meer kunnen opereren binnen het wettelijk vastgestelde circuitgebied. 
Dit betekent of een volledige stop van deze luchtvaart op Kempen Airport met alle gevolgen en 
claims of ook een omlegging van deze vliegroutes over de woonbebouwing van Budel-Dorplein. 
 
Wij staan zeker achter verduurzaming van de samenleving en ook van de luchtvaart -project Falcon 
met de TUe Eindhoven en Kempen Airport- maar als de luchthaven wordt bedreigd qua veiligheid en 
de woonbebouwing van Budel-Dorplein zwaar zal worden belast met overvliegend verkeer wordt dit 
een zeer ongewenste situatie. 
 
Graag op korte termijn overleg 
 
Ing. Noud Fransen 
 

 
 
Kempen Airport 
Luchthavenweg 20 
6021PX  Budel 
The Netherlands 
www.kempenairport.nl 
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Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van: van den Groenendaal Peter <Peter.vandenGroenendaal@statkraft.com> 
Onderwerp: Zonnepark Nyrstar 2. 
Datum: 13 juni 2022 om 09:58:22 CEST 
Aan: Noud Fransen <noudfransen@kempenairport.nl> 
Kopie: Fransen Rick <Rick.Fransen@statkraft.com> 
 
Geachte heer Fransen, 
  
Bijgevoegde brief hebben wij vorige week ook naar omwonenden van Nyrstar gestuurd. Ivm 
duurzaamheid stuur ik hem u per mail. 
  
Mocht u nog vragen hebben verneem ik graag. Ik kom ook graag nog een keer langs om de laatste 
ontwikkelingen met u te bespreken en te bekijken wat we voor u kunnen betekenen. 
  
Peter van den Groenendaal 
Head of Solar Development Mid NL 
 
_ _ peter.vandengroenendaal@statkraft.com 
_ _ Mobile +31 (0)6 30 10 36 76 
 
Statkraft 
Pettelaarpark 10, 5216 PD 's-Hertogenbosch 
www.statkraft.com 
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