
 

 

Aan het College van B&W van Cranendonck     21 maart 2023 

in afschrift aan  

de provincie Noord-Brabant 

de GGD Zuidoost Brabant 

de gemeenteraad van Cranendonck 

 

Geachte College van B&W, geachte leden van de gemeenteraad, geachte functionarissen van de 

GGD Zuidoost Brabant 

Namens de SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant heb ik uw antwoord dd 08 maart 

2023 ontvangen op de brief van 17 februari 2023, die ik namens mijn fractie heb verzonden, en 

waarin zorg werd uitgesproken over het gebruik van loodhoudende vliegtuigbenzine door een deel 

van de vliegtuigen die starten of landen op Kempen Airport, de atmosferische looddepositie die 

daarvan het gevolg is, en de potentiële gezondheidsschade die daardoor  veroorzaakt wordt. 

Uw antwoord heeft een formeel-juridische toonzetting. U beargumenteert dat de inzet van 

loodhoudende vliegtuigbenzine op Kempen Airport geheel legaal is, en daarom niet door de lokale 

overheid verboden kan worden. Dit vraagt om hogere wetgeving. 

Op zich begrijpen wij deze formele logica. 

Ondertussen echter veroorzaakt de atmosferische looddepositie wel degelijk 

volksgezondheidsrisico’s in de Budelse woonkernen, iets wat, gezien de non ferro-geschiedenis 

van Budel, tot meer dan normale aandacht zou mogen leiden. 

Wij geven u als College van B&W, en de gemeenteraad van Cranendonck, dan ook ter overweging 

om niet-juridische, politieke stappen te zetten.  

Uw College zou bijvoorbeeld het onderwerp, rechtstreeks of via de CRO Budel, met de directie van 

Kempen Airport kunnen opnemen. Het is denkbaar dat de directie vrijwillig tot een versneld 

afbouwtraject van het aanbieden van loodhoudende vliegtuigbenzine op het eigen vliegveld over 

wil gaan. Ook de directie van Kempen Airport kent de Budelse voorgeschiedenis. 

Ook zou uw College, rechtstreeks of via de VNG, contact kunnen zoeken met de regering en het 

parlement om op landelijk niveau tot een dergelijke versnelde afbouw te komen.  

Het komt ons als SP voor dat u hier een zorgplicht heeft jegens de inwoners van Budel. 

Namens de SP-Statenfractie in Noord-Brabant 
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