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Wij hebben uw brief van 22 november 2022 inzake bovenvermeld onderwerp 

in goede orde ontvangen. 

 

In uw brief verwijst u naar de brief van de heer Fransen van Kempen Airport 

waarin hij de CROBD op de hoogte stelt van zijn besluit om als luchthaven 

Kempen Airport niet langer zitting te nemen in de CROBD. In uw brief van 22 

november 2022 geeft u aan dat door dit besluit de CROBD geen goede 

invulling aan haar taken kan geven. Tevens verzoekt u ons om aan te geven hoe 

de provincie als bevoegd gezag hier uitvoering aan wil geven. 

 

De rol van de provincie bij de CROBD is beperkt. Provinciale Staten zijn voor 

het luchthavenbesluit van de betreffende luchthaven Kempen Airport (luchthaven 

Budel) het bevoegd gezag. Provinciale Staten hebben de CROBD per 

verordening in het leven geroepen en hebben de voorzitter van de CROBD 

benoemd. De leden van de CROBD zijn/worden door de voorzitter 

benoemd/geschorst/ontslagen. De provincie zelf is geen lid van de CROBD. 

 

In artikel 8.58 Wet luchtvaart is bepaald dat PS een CRO kunnen instellen. Dat 

was eerder een verplichting. 

In hetzelfde wetsartikel is bepaald: 

2 Indien provinciale staten voor een luchthaven een commissie instellen, 

bestaat de commissie uit een onafhankelijke voorzitter en in ieder geval 

uit vertegenwoordigers van: 

a. gemeenten waarin het beperkingengebied geheel of gedeeltelijk 

is gelegen, 

b. de exploitant van de luchthaven, 
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c.  de verlener van luchtverkeersdienstverlening voor zover op de 

luchthaven van toepassing, en 

d. omwonenden van de luchthaven. 

3  Onverminderd het tweede lid kan de commissie ook bestaan uit 

vertegenwoordigers van rechtspersoonlijkheidbezittende 

gebruikersorganisaties of milieuorganisaties. 

 

De commissie moet dus bestaan uit de in lid 2 genoemde vertegenwoordigers. 

Dat is de verplichting vanuit de wet. De in lid 3 genoemde vertegenwoordigers 

zijn optioneel en worden indien nodig in de CRO-verordening aangewezen. 

 

Gelet op het voorgaande en onze beperkte rol in deze, zijn wij van mening dat 

in dit geval het voortouw zou moeten liggen bij de voorzitter. De voorzitter van 

de CROBD zou naar onze mening een gesprek moeten aangaan met de heer 

Fransen waarbij het belang van zijn deelname voor de CROBD wordt 

besproken. Wij hebben al van u mogen vernemen dat u dit graag wilt doen. 

Indien na dit gesprek de heer Fransen toch blijft bij zijn opzegging, zou een 

soortgelijk gesprek tussen de wethouder(s) en de exploitant een tweede 

mogelijkheid zijn. 

Blijft de heer Fransen hierna ook nog bij zijn besluit tot opzegging, dan kan de 

exploitant worden gevraagd om een andere vertegenwoordiger dan de heer 

Fransen voor te dragen. Indien de exploitant geen andere vertegenwoordiger 

wil voordragen, ligt het voor de hand om deze situatie te bespreken in de 

CROBD. Hierbij kan de vraag aan de CROBD worden voorgelegd of de leden, 

ondanks het ontbreken van een vertegenwoordiger namens de exploitant, de 

CROBD toch wil behouden of niet.  

Pas wanneer dat alles is gebeurd, kan de verantwoordelijk gedeputeerde hier 

wellicht nog een rol spelen.  

 

Zoals onze vertegenwoordiger, de heer Broeren, u al heeft medegedeeld tijdens 

de vergadering van de CROBD d.d. 14 december 2022, zullen wij nog de 

vraag bezien of de betreffende organisatie, in casu Luchtvaartterrein Budel B.V. 

als exploitant, de juridische mogelijkheid heeft om haar deelname aan de CRO 

op te zeggen aangezien haar deelname bij wet is bepaald en bij verordening 

nader is ingevuld. 

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

I.A.H.M. Cortenbach, 

programmamanager Milieu en Energie 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


