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Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 15 november 2019, ingekomen op 15 november 2019, heeft u 

namens de D66 fractie en GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

Ten aanzien van luchthavens waarvoor landelijk bevoegd gezag is: 
1. Hoe ziet GS hun rol ten opzichte van het landelijk bevoegd gezag in de 
handhaving Natuurbeschermingswet binnen Brabant voor de luchthavens die 
onder bevoegdheid van LNV vallen? 
Antwoord: Op 29 oktober jl. hebben wij in de beantwoording van uw brief van 

2 oktober 2019, aangegeven dat wij bij het ministerie van LNV aandringen om 

op korte termijn helderheid te krijgen over de vergunningsplicht voor de militaire 

luchthavens waarvoor het ministerie van LNV bevoegd gezag is.   

 

2. Welke inspanningen verricht u om de handhaving richting deze luchthavens 
alsnog op gang te brengen? 
Antwoord: Wij zijn in overleg met de ministeries van Defensie, I&W en LNV om 

duidelijkheid te krijgen over vergunningsplicht. Zodra deze duidelijkheid ontstaat 

en een vergunning noodzakelijk is, dringen wij aan op het alsnog verlenen van 

een vergunning.  

 
Ten aanzien van luchthavens waarvoor de Provincie het bevoegd gezag is: 
3. Voor de luchthavens van Breda en de Kempen is GS bevoegd gezag. Hoe 
gaat GS de handhaving borgen bij deze 2 luchthavens? 
Antwoord: Op dit moment beschikken de luchthavens niet over een Wnb-

vergunning. Wij nemen hierover zo spoedig mogelijk contact op met de 

betreffende luchthavens. Daarnaast wordt de opdracht verstrekt aan de 

Omgevingsdiensten om een indicatieve toets uit te voeren op de Wnb.  

De uitkomst van dit indicatieve onderzoek bepaalt de vervolgaanpak.  
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4. Wat voor uitdagingen ziet GS bij handhaving van de betreffende 
luchthavens? 
Antwoord: Op deze vraag kunnen wij antwoord geven nadat wij de indicatieve 

toets hebben uitgevoerd, zie het antwoord bij vraag 3.  

 

5. Hoe verhoudt de handhaving vergunning Natuurbeschermingswet zich bij 
deze luchthavens ten opzichte van andere ondernemingen die in het kader van 
de Natuurbeschermingswet vergunningsplichtig zijn? 
Antwoord: Luchthavens hebben hierin geen uitzonderingspositie.  

Wij behandelen deze als ieder ander bedrijf.  

 
6. Op welke wijze is GS met de Omgevingsdiensten in gesprek om de 
handhaving richting deze luchthavens op gang te brengen? Is GS bereid hierin 
te investeren? 
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 3.  

 
7.Wanneer hebben ze hun vergunningen alsnog op orde? Durft GS een 
deadline te stellen voor deze luchthavens? 
Antwoord: Op deze vraag kunnen wij antwoord geven nadat wij de indicatieve 

toets hebben uitgevoerd en zicht hebben over de feitelijke situatie en de 

eventuele benodigde toestemming, zie het antwoord bij vraag 3. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 


