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Geachte voorzitter, 
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

7 februari 2023 

Ons kenmerk 

C2307396/5219843  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

R.M.P. (Ron) Broeren 

Telefoon 

(06) 52 79 43 27 

Email 

rbroeren@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

In onze brief van 10 januari 2023 hebben wij aangegeven dat wij nog de 

volgende vraag zouden beantwoorden: “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.”. 

 

In artikel 8.58 Wet luchtvaart is bepaald dat Provinciale Staten een Commissie 

Regionaal Overleg (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, 

c. de verlener van luchtverkeersdienstverlening voor zover op de 

luchthaven van toepassing, en 

d. omwonenden van de luchthaven. 

 

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

Dat is de verplichting vanuit de wet. Dit betekent dat de exploitant niet kan 

opzeggen aangezien dit in strijd is met de wet.  

 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de organisaties die deel 

uitmaken van de CRO en de vertegenwoordigers van deze organisaties. 
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De exploitant is Luchthaventerrein Budel B.V. en deze kan haar deelname aan 

de CROBD niet opzeggen bij de voorzitter CROBD omdat de voorzitter, gezien 

de Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Budel Noord-

Brabant, niet bevoegd is om de opzegging van een organisatie te aanvaarden.  

De voorzitter is wel bevoegd indien het de opzegging betreft van de 

vertegenwoordiger zelf van een organisatie, dus de persoon die als 

vertegenwoordiger van de organisatie is benoemd door de voorzitter. De heer 

Fransen, als benoemde vertegenwoordiger van de exploitant, kan zijn 

lidmaatschap opzeggen bij de voorzitter van de CROBD, gezien artikel 4 sub d 

en artikel 8 van de Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Budel 

Noord-Brabant. Mede gelet op artikel 7 van de Verordening Commissie 

Regionaal Overleg Budel Noord-Brabant dient de exploitant dan een nieuwe 

vertegenwoordiger voor benoeming voor te dragen aan de voorzitter CROBD. 

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

 

 
 

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. 
 

 


