
Technische vragen vergunning Vliegbasis Woensdrecht 
 
 
Geachte mevrouw Surminski, beste Paranka, 
 
Zie onderstaand de beantwoording op de door u gestelde vragen. Mede namens collega Saskia van 
Dinther. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bart van de Sande 
Projectleider Maintenance & Services 
 
 
Geacht college, 
Wat betreft de vergunning voor vliegbasis Woensdrecht/Aviolanda heeft de fractie van de Partij voor 
de Dieren de volgende vragen. 
    
1) Zijn het allemaal luchtvaart-gerelateerde bedrijven die in de cluster vliegbasis 
Woensdrecht/Aviolanda komen?  
Vliegbasis Woensdrecht is een prioritair project in het kader van het PAS van het ministerie van 
Defensie. Woensdrecht rest- en zoekruimte Aviolanda is een prioiritair project van provincie Noord-
Brabant. Op de site van de gemeente Woensdrecht, https://www.woensdrecht.nl/home/aviolanda_43043/, 
kunt u van beide ontwikkelingen informatie vinden over het soort bedrijven die hier komen. In de kern 

gaat het hier inderdaad om luchtvaart-gerelateerde bedrijven (koppeling met onderhoud, logistiek en high tech). 
     

Er is een prioritair PAS-project genaamd: ''Ontwikkeling Vliegbasis Woensdrecht'', en er is ook een 

prioritair project ''Woensdrecht rest- en zoekruimte Aviolanda''. 

   

2) Waar komt het cluster bedrijven vliegbasis Woensdrecht/Aviolanda en welke vergunningaanvragen 

moeten voor deze bedrijven worden gedaan of lopen er? 
Deze bedrijven komen binnen de begrenzing van deze twee terreinen. Afhankelijk van de uit te voeren 
activiteit van het bedrijf moet een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) dan wel melding worden gedaan. Indien sprake is van activiteiten met effecten op het 
naastgelegen Natura2000-gebied is ook een vergunning of verklaring ingevolge de Wet 
natuurbescherming (Wnb) nodig. 
  
3) Lopen deze aanvragen via vliegbasis Woensdrecht of Aviolanda; wie vraagt deze vergunningen 
aan? 
Een aanvraag wordt gedaan door de initiatiefnemer. Deze wordt ingediend bij het betreffende 
bevoegd gezag. Voor de Wabo-vergunning op Aviolanda betreft dit gemeente Woensdrecht en voor 
de Wnb-vergunning of verklaring betreft dit provincie Noord-Brabant. Voor projecten op de vliegbasis 
Woensdrecht is het ministerie van Defensie bevoegd gezag ingevolge de Wet natuurbescherming. 
 
Met vriendelijke groet, 
Paranka Surminski, 
Partij voor de Dieren 

 

https://www.woensdrecht.nl/home/aviolanda_43043/

