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Uw kenmerk 

- 
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F.H.M. (Saskia) van Dinther 

Telefoon 

(06) 52 79 43 35 

Email 

svdinther@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 3 februari 2021 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen over de indicatieve toets op de Wet natuurbescherming t.b.v. 

vergunningverlening voor luchthavens gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Is er al duidelijkheid over de vergunningplicht van de luchthavens in Brabant? 
Zo ja, wat is de uitkomst? 
Antwoord: In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn wij niet 

bevoegd gezag voor Eindhoven Airport, ook niet in het kader van andere wet- 

en regelgeving.  

Wel zijn wij bevoegd gezag voor Breda International Airport (Seppe) en 

Kempen International Airport. Uit de indicatieve toets blijkt dat Breda 

International Airport geen Wnb-vergunning nodig heeft. (staat in de planning om 

aan te schrijven op vergunningsplicht Wnb). Voor Kempen International Airport 

zijn de beschikbare gegevens beoordeeld en is op basis daarvan de luchthaven 

geïnformeerd over de vergunningsplicht met het verzoek om aanvullende 

gegevens aan te leveren. Deze procedure loopt. 

 

2. Hebben de luchthavens in Brabant momenteel een Wnb-vergunning? 
Antwoord: zie beantwoording van vraag 1. 

 

3. Is de indicatieve toets al uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, 
wat is de stand van zaken? 
Antwoord: zie beantwoording van vraag 1. 

 

4. Is er een indicatie te geven van wanneer GS een besluit nemen over het 
gewijzigde Luchthavenbesluit Seppe, waarna het ter besluitvorming aan PS 
gezonden kan worden? 



 

 

 

Datum 

9 februari 2021 

Ons kenmerk 

C2275065/4833929 

  2/2 

Antwoord: Gedeputeerde Staten hebben 2 februari een ontwerp van de tweede 

wijzigingsverordening verordening Luchthaven Seppe Noord-Brabant 

vastgesteld. Deze week is het ontwerp voor 6 weken ter inzage worden gelegd.  

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

F.H.M. van Dinther 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 

https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages/wet-luchtvaart-breda-international-airport-te-bosschenhoofd-(c2267298)

