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Beste dames en heren,

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het in procedure brengen van de bestemmingsplannen
Zoneringen Luchthaven Budel analoog en digitaal n.a.v. het luchthavenbesluit dd. 15 juni 2018 van de
provincie Noord-Brabant. In deze bestemmingsplannen worden regels uit het luchthavenbesluit vertaald
naar de bestemmingsplannen.

Context:
Op 20 september 2013 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de 'Verordening
luchthavenbesluit Luchthaven Budel Noord-Brabant' (verder: luchthavenbesluit) vastgesteld. Dit naar
aanleiding van de eerdere wijziging van landelijke wetgeving van de Wet luchtvaart (Wlv). De gemeente is
wettelijke verplicht op basis van artikel 8.8, derde lid van de Wet Luchtvaart om bestemmingsplannen
binnen één jaar nadat het besluit in werking is getreden, in overeenstemming te brengen met het
luchthavenbesluit. In 2016 is door de gemeente Cranendonck een ontwerp bestemmingsplan ter inzage
gelegd. Dankzij een ingekomen zienswijze is duidelijk geworden dat het in werking zijnde besluit niet
aansloot op de feitelijke situatie. Dit heeft geleid tot een nieuw Luchthavenbesluit. Dit besluit is op 15 juni
2018 door Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Op 2 augustus 2018 is het
Luchthavenbesluit onherroepelijk geworden. Daarop is de bestemmingsplanprocedure weer opgestart door
de gemeente.

Het bestemmingsplan is in het kader van vooroverleg in maart 2019 intern voorgelegd bij de verschillende
disciplines, aan Kempen Airport en andere relevante bestuursorganen zoals de provincie, het waterschap
en de veiligheidsregio.
In overleg met de provincie geeft de provincie aan dat het voorbereidingsbesluit van kracht blijft, totdat het
nieuwe luchthavenbesluit verwerkt is in het bestemmingsplan. Dat het bestemmingsplan niet binnen de
gestelde termijn wordt vastgesteld, heeft dus geen gevolgen.
De zoneringen die nu worden vastgelegd vanuit het nieuwe luchthavenbesluit zijn kleiner in oppervlak dan
het vorige luchthavenbesluit en vallen binnen de plangrenzen van het voorgaande luchthavenbesluit, zoals
te zien is in de toelichting van het bestemmingsplan op pagina 4.
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Het bestemmingsplan heeft geenszins te maken met de baanverlegging. In dit bestemmingsplan verwerken
we het huidige luchthavenbesluit vast in het bestemmingsplan. Over de stand van zaken van de eventuele
baanverlegging wordt u later geïnformeerd.
Het terrein van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is niet gelegen binnen het plangebied. Er zijn dus
geen consequenties voor het COA-terrein.

De zoneringen over het Duurzaam Industriepark Cranendonck zijn kleiner geworden. De zoneringen
hebben geen nieuwe gevolgen voor het Duurzaam Industriepark Cranendonck.
Doel bestemmingsplan:
De gemeente Cranendonck wil één overzichtelijke regeling opstellen waarin de normen, zoals deze in het
luchthavenbesluit voor Luchthaven Budel staan, worden opgenomen. Het gaat dan o.a. over normen t.a.v.

geluid, veiligheid en hoogtebeperkingen.
Omdat ter plaatse van de zoneringen meerdere bestemmingsplannen gelden, wordt een paraplubestemmingsplan opgesteld. Er is geprobeerd om tot één bestemmingsplan te komen, maar door technische
aspecten is het niet mogelijk om tot één digitale versie te komen. Daarom is sprake van één digitale en één
analoge versie.

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen 2016:
In 2016 zijn de ontwerp bestemmingsplannen ook ter inzage gelegd en zijn er diverse zienswijzen
ingediend. De zienswijzen van toen hebben we meegenomen in het opstellen van de nieuwe
bestemmingsplannen. Wanneer de zienswijzen passend waren binnen het kader van het luchthavenbesluit,
zijn de zienswijzen verder verwerkt in de nieuwe bestemmingsplannen. Wat met deze zienswijzen is
gebeurd, is te vinden in de toelichting van het bestemmingsplan onder paragraaf 5.2 Maatschappelijke
uitvoerbaarheid.
Mogelijkheid tot reageren:
De ontwerp bestemmingsplannen liggen ter inzage van 26 juni 2019 tot en met 7 augustus 2019. Zoals
gebruikelijk worden de bestemmingsplanprocedures aangekondigd via de Staatscourant, de Grenskoerier
en op de website van de gemeente Cranendonck. Voor het plan zie vanaf 19 juni 2019
www.ruimteliikeplannen.nl met de IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPBG3043-ONT2 en
NL.IMRO.1706.BPBG3045-ONT2 of klik in het plangebied van het bestemmingsplan.
Omwonenden en bedrijven in het plangebied worden extra per brief gewezen op de procedure van dit
paraplubestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De burgemeester,
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