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Bij brief van 20 december 2022, ingekomen op 20 december 2022, heeft u 

namens de SP fractie schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen hebben 

betrekking op een recent wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van 

Kent, waaruit blijkt dat loodhoudende vliegtuigbenzine binnen enkele kilometers 

rond vliegvelden leidt tot verhoogde loodconcentraties. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Is uw College bekend met deze problematiek? 
Antwoord: Nee, wij danken u dan ook voor het onder onze aandacht brengen 

van het recent wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Kent. 

 

2. Onderschrijft uw College de mening van de SP, dat de overheid op de kortst 
mogelijke termijn een eind moet maken aan deze looddepositie, met name 
vanwege het risico voor kinderen?  
Antwoord: Ja, wij zijn van mening dat op de kortst mogelijke maar ook redelijk 

haalbare termijn het gebruik van loodhoudende benzine bij kleine luchtvaart 

beëindigd moet worden. 

 

3. Is uw College, met de SP, van mening dat de Luchthavenbesluiten van 
Kempen Airport en Breda International Airport opengebroken moeten worden 
om daarin, op de kortst mogelijke termijn, nog slechts de verkoop van loodvrije 
vliegtuigbenzine toe te staan? 
Antwoord: Nee, een luchthavenbesluit biedt niet de mogelijkheid om de door u 

voorgestelde beperking op te leggen. Het tanken van brandstof valt buiten het 

kader van het luchthavenbesluit. Dat wordt nader geregeld in de benodigde 

vergunning dan wel melding op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, waarvoor de bevoegdheid ligt bij de betreffende gemeente. 
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4. Bijna de gehele bebouwde kom van Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein 
ligt binnen 3km van het midden van de startbaan van Kempen Airport. De 
gemeente kent bovendien ook een historische loodproblematiek vanwege de 
zinkfabriek. Is uw College bereid om depositieonderzoek en medisch 
bloedonderzoek te (laten) doen in de Budelse dorpskernen?  
Antwoord: We zijn niet op voorhand bereid zo’n onderzoek uit te voeren. Wij 
hebben zowel de betrokken gemeenten Halderberge en Cranendonck als de 

exploitanten van de twee door u genoemde vliegvelden gevraagd in beeld te 

brengen in hoeverre er door vliegtuigen gebruik wordt gemaakt van 

loodhoudende benzine. Op grond daarvan kan nader bepaald worden of 

vervolgstappen nodig zijn en wie daarvoor de meest aangewezen partij is. Wij 

zullen uw Staten hier te zijner tijd over informeren. 

 

5. De hele buurtschappen Bosschenhoofd en Zegge, en grote delen van de 
dorpen Rucphen en St Willibrord liggen binnen 3 km van het midden van de 
startbaan van Breda International Airport. Dezelfde vraag naar een onderzoek.  
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 4. 

 

6. Is uw College bereid om, in IPO-verband of via contacten met de regering, 
de landelijke overheid te overtuigen dat loodhoudende vliegtuigbenzine in 
Nederland verboden moet worden, en om de EU aan te spreken op het dichten 
van de mazen in de voorgenomen anti-TEL verordening?  
Antwoord: Ja, wij zullen deze problematiek onder de aandacht brengen bij het 

IPO met het verzoek om bij het Rijk en de EU aan te sturen op een verbod van 

loodhoudende vliegtuigbenzine. 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

 

namens deze, 

 
 

I.A.H.M. Cortenbach, 

programmamanager Milieu en Energie 

 

(Deze brief is, na vaststelling door het college, digitaal door de verantwoordelijk 

programmamanager ondertekend) 
 

 


