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Beste dames/heren,
Op 14 november 2017 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om tot een bestuursopdracht te komen
over het verdere onderzoek dat moet leiden tot een definitieve raming en inzicht in de financiële haalbaarheid van
een baanverlegging bij Kempen Airport. De uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek heeft de stuurgroep opgepakt
en laten uitvoeren.
Ontwikkelingen
Vanaf dat moment hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:
•

September 2018 start verdieping van de haalbaarheidsstudie voor onderdoorgang Geuzendijk
door DVA Engineering;

•

December 2018 oplevering van een onderzoeksrapport door DVA Engineering: uitgewerkte
verdieping incl. een reële kostenindicatie voor het omleggen of ondergronds leggen van de
Geuzendijk. Dit onderzoeksrapport is de basis voor de ondernemer van Kempen Airport voor het
opstellen van een Masterplan;

•

Mei 2019 afronding van Masterplan door de ondernemer om te komen tot een sluitende
Business Case voor project baanverplaatsing.

Stand van zaken
De ondernemer van Kempen Airport is met zijn Masterplan volop in gesprek met verschillende partijen om steun en
uiteindelijk financiering te krijgen voor de baanverplaatsing. Partijen als VNO-NCW, Brainport, Keyport, VOKA
(Vlaams Netwerk van Ondernemingen), Air Service Liège en verschillende grote industriële bedrijven uit de regio
staan achter het belang van een goede infrastructuur en bereikbaarheid voor de regio en hebben zich daarom ook
schriftelijk gecommitteerd aan het Masterplan bij de ondernemer van Kempen Airport. De gemeente ondersteunt het
Masterplan en ziet het belang voor het milieu en geluid in Budel-Dorplein als mede het economische - en
mobiliteitsbelang voor de regio en voor de provincie.

RAADSINFORMATIEBRIEF

De gemeente Cranendonck heeft hierin een faciliterende rol en stimuleert belangenbehartiging bij rijks, provinciale
en gemeentelijke overheden voor de ondernemer. Of het uiteindelijk leidt tot een baanconfiguratie hangt af van het
realiseren van het Masterplan tot een sluitende Business Case door de ondernemer van Kempen Airport met
mogelijke partners.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,

Ir. J.A.G.M. van Aaken
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