
Geachte heer Kuier, 
 
Ik was vrijdag buitenshuis en gisteren afwezig dus vandaar de wat latere reactie. De beslissing van 
GS op 4 februari 2013 om geen MER op te stellen, had betrekking op het vigerende luchthavenbesluit 
uit 2013. Het nu voorliggende statenvoorstel is een wijziging op dat vigerende luchthavenbesluit. De 
twee wijzigingen zijn u bekend. Deze zijn niet zodanig van aard dat er nu wel een MER of MER-
beoordeling aan de orde zou zijn. 
 
Ten aanzien van uw vragen moest ik terugzoeken naar de stukken behorende tot het vigerende 
luchthavenbesluit. Over uw vragen het volgende: 
 

1. Wij vragen ons af in hoeverre de verstoring van vogels door Micro Light Aircrafts (MLA's) is 
meegenomen in die afweging. 

 
In de Nota van Inspraak en Reactie behorend tot het statenvoorstel waarbij het luchthavenbesluit 

in 2013 is vastgesteld, vond ik hierover het volgende: “Zoals blijkt uit paragraaf 7.5 van de 

Passende beoordeling zijn zowel de geluidbelasting als de stikstofdepositie op twee 

tijdsmomenten in beeld gebracht, namelijk ten tijde van het Aanwijzingsbesluit in 1996 en 

voor de toekomstige situatie (2013 en verder) op basis van het huidige gebruik. Op basis 

daarvan is geconcludeerd dat er geen negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura2000 gebieden verwacht worden. Geluid en 

stikstofdepositie zijn dus in de Passende beoordeling op gelijke wijze beoordeeld.”. 
 

2. MLA-vliegverkeer vindt met name recreatief plaats, nemen wij aan. Klopt het dat de 
minimumhoogte van 3000 foot niet geldt voor MLA's? 
 

Dat klopt; 3000 foot (= 900m) geldt niet voor MLA’s. Micro Light Aircraft (afgekort tot "MLA") is een 
klein vliegtuig voor één of twee personen met een motor (van typisch hoogstens 100 pk) en 
beperkte actieradius. Zij vliegen op lage hoogte met een vrij lage snelheid. Met een MLA mag men 
alleen vliegen onder VFR (= Visual Flight Rules) condities, met andere woorden enkel bij goed 
zicht. 
In het Luchtverkeersreglement (LVR) staan onder meer de luchtverkeersregels waaronder de 
minimum vlieghoogte voor MLA (150 m buiten aaneengesloten bebouwing inclusief 
havengebieden en groepen mensen; 300 m boven het hoogste obstakel binnen 600 m van het 
luchtvaartuig boven aaneengesloten bebouwing en groepen mensen). In de Wet luchtvaart staat 
als uitgangspunt dat de vlieghoogte altijd zodanig moet zijn dat altijd een noodlanding kan worden 
gemaakt zonder personen of zaken op de grond in gevaar te brengen. Ongeacht de 
eigenschappen van het luchtvaartuig, de vaardigheden van de vlieger en de 
weersomstandigheden mag die vlieghoogte nooit lager zijn dan de eerder aangehaalde 150/300 
m. 

 
3. Onze zorg is dat MLA's niet in rechte lijnen vliegen, zoals zakelijk verkeer, maar cirkelend, 

waardoor ze in combinatie met de vorm van deze vliegtuigjes door vogels worden aangezien 
voor roofvogels. Wij nemen hierbij ook in ogenschouw dat het vliegveld direct naast een 
Natura 2000-gebied ligt. 

Ik begrijp uw zorg. Overigens wil ik hier nog opmerken dat piloten van MLA’s, in verband met hun 
eigen veiligheid, natuurlijk liever ook geen aanvaring met vogels hebben. 
Ik wil graag nog het volgende toelichten, ook in relatie tot de vorige vraag. Op grond van de Wet 
luchtvaart zijn PS bevoegd voor het zogenoemde landzijdig gebruik, dat wil zeggen voor het 
starten en landen op/vanaf de luchthaven. De minister van IenW is bevoegd gezag voor het 
luchtzijdig gebruik, dat wil zeggen over routes, vlieghoogten en circuits bijvoorbeeld. Volgens de 
Memorie van Toelichting van de Wijzigingswet Wet luchtvaart in 2008/2009 (in werking 01-11-
2009) is er al sprake van luchtzijdig gebruik zodra het luchtvaartuig los is van de grond. Oftewel, 
de minister gaat over het vliegen, daarover hebben wij als provincie geen zeggenschap. 
 
Met betrekking tot deze vraag geef ik u graag nog de volgende informatie. In 2004 is door de 
toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat met de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) een 
gedragscode afgesloten over het zo veel mogelijk vermijden van vliegen over stiltegebieden en 



natuurbeschermingsgebieden. De gedragscode gaat uit van zelfregulering op basis van 
vrijwilligheid. Hierin is o.a. opgenomen: “Indien het overvliegen van voornoemde gebieden niet valt 
te vermijden zal een vlieghoogte van minimaal 1000ft AGL worden aangehouden, behoudens 
beroepsmatige en operationele noodzaak.”. Op grond van de gedragscode worden de genoemde 
gebieden, als het onvermijdbaar is om ze te overvliegen, dus overvlogen op een minimale hoogte 
van 1000 Foot (= 300 m). 

 
Ik vertrouw u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht dit niet zo zijn dan zie ik uw 
vragen graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet 

Ron Broeren | Beleidsmedewerker Luchtvaart |  
 

 
Onderwerp: RE: Vraag n.a.v. Statenvoorstel 73/17 A: Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit 

luchthaven Budel 

 
Geachte heer Broeren, 

 

Aangaande dit Statenvoorstel is er bij ons nog een technische vraag gerezen. 

 

Uit de toelichting op de wijzigingsverordening maak ik op dat GS op 4 februari 2013 

hebben besloten dat geen MER hoeft worden opgesteld.  

 

- Wij vragen ons af in hoeverre de verstoring van vogels door Micro Light Aircrafts 

(MLA's) is meegenomen in die afweging.  

 

- MLA-vliegverkeer vindt met name recreatief plaats, nemen wij aan. Klopt het dat de 

minimumhoogte van 3000 foot niet geldt voor MLA's? 

 

Onze zorg is dat MLA's niet in rechte lijnen vliegen, zoals zakelijk verkeer, maar 

cirkelend, waardoor ze in combinatie met de vorm van deze vliegtuigjes door vogels 

worden aangezien voor roofvogels. Wij nemen hierbij ook in ogenschouw dat het 

vliegveld direct naast een Natura 2000-gebied ligt. 

 

Ons Statenlid Paranka Surminski licht dit vanmiddag graag telefonisch toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Kuijer 

Fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant 
 

 
Onderwerp: RE: Vraag n.a.v. Statenvoorstel 73/17 A: Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit 
luchthaven Budel 

Geachte heer Kuijer, 
  
Dit onderdeel van de wijziging van het luchthavenbesluit is behoorlijk technisch van aard, ook voor mij, 
maar ik vertel u er graag wat meer over. 
  
De luchthavenexploitant heeft in 2016 aangegeven dat er volgens hem een fout moet zijn gemaakt bij 
de berekeningen van de externe veiligheidscontouren voor Micro Light Aircrafts (MLA). Waarschijnlijk 
heeft hij die contouren in 2016 gecontroleerd omdat de gemeente toen voornemens was om de 
diverse contouren (externe veiligheid maar ook geluid) in het luchthavenbesluit in haar 
bestemmingsplan(en) vast te leggen. Hij gaf zijn veronderstelling aan in het kader van een overleg 
met de gemeente hierover waarbij ik ook aanwezig was. 



Als er inderdaad een fout zou zijn gemaakt in de externe veiligheidscontouren vanwege de Micro Light 
Aircrafts dan zou dit meegenomen kunnen worden in de aanvraag voor de andere wijziging 
(toevoeging van de mogelijkheid tot instrumentvliegen tijdens de daglichtperiode) van het 
luchthavenbesluit. Hij heeft vervolgens zijn adviesbureau (To70) gevraagd om dit te controleren. Ik 
heb bij het adviesbureau (Adecs), dat ten tijde van de vorige procedure voor het luchthavenbesluit 
door de provincie was ingehuurd, gevraagd om te controleren of er inderdaad destijds een fout kon 
zijn gemaakt op dit punt. 
  
De bevinding van Adecs was: Tijdens de vorige procedure in 2012/2013 bleek dat er op het gebied 
van de ligging van de MLA vliegroutes e.e.a. gecorrigeerd moest worden. Dit is ook gebeurd, maar in 
2016 is naar voren gekomen dat de figuur met de externe veiligheidscontouren contouren bevat die 
abusievelijk niet gebaseerd zijn op de correcte rekenresultaten. Abusievelijk was de cache 
functionaliteit (voor het sneller kunnen berekenen) van het GEVERS pakket aangezet in de originele 
berekening, hierdoor werden de rekenresultaten voor de oude routes niet overschreven na de 
routewijziging en bleef het eindresultaat identiek aan het eerdere resultaat. 
  
Toen deze fout was gebleken, is het herstel hiervan meegenomen in de aanvraag om wijziging van 
het luchthavenbesluit waarover Provinciale Staten nog gaan besluiten. 
  
Wellicht ten overvloede, maar wij hebben de aanvraag en met name ook dit onderdeel laten 

controleren door het NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum). Op basis van haar 

bevindingen heeft het NLR (in opdracht van de provincie) samen met het adviesbureau (To70) van de 
aanvrager/luchthavenexploitant, dit onderdeel van de aanvraag zeer nauwkeurig gecontroleerd 
alvorens de aanvraag haar definitieve vorm heeft gekregen. 
  
Ik vertrouw u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht u nog vragen hebben dan kunt 
u deze uiteraard stellen. 
  
Met vriendelijke groet 
Ron Broeren | Beleidsmedewerker Luchtvaart |  
  

 
Onderwerp: Vraag n.a.v. Statenvoorstel 73/17 A: Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit 
luchthaven Budel 
  
Geachte heer Broeren, 

 

Een deel van de wijzigingen van Statenvoorstel 73/17 wordt voorgesteld op basis van 

"een later geconstateerde onjuiste invoer in het rekenmodel dat destijds is gebruikt voor 

berekening van de externe veiligheidscontouren ten behoeve van de MLA die in het 

vigerend luchthavenbesluit van 2013 zijn opgenomen". 

 

Zou u hierover wat meer kunnen vertellen of zou u aan kunnen geven waar ik hierover 

meer informatie kan vinden? Wat is in eerste instantie ingevoerd en hoe is gebleken dat 

dit onjuist was? 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Bart Kuijer 

Fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant 
 


