Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad ex artikel 29 van het Reglement van
orde voor de gemeenteraad 2018.
Onderwerp: Motie Luitenant-generaal Bestkazerne in het kader van het
voornemen om de basis te gebruiken voor F35 straaljagers. Zelf regie houden!
De motie wordt ingediend door: CDA en Dorpspartij
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:
De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op donderdag 4 juni 2020.
Overwegende dat:
-

Er het voornemen is om Luitenant-generaal Bestkazerne te gebruiken als basis
voor de F35 straaljagers;

-

Met name de kernen Milheeze en De Rips overlast zullen gaan ervaren van dit
voornemen;

-

Het ministerie van Defensie op dit moment een MER laat uitvoeren;

-

De dorpsraden van Milheeze en De Rips zich niet alleen zorgen maken over de
effecten op het milieu maar ook de maatschappelijke en economische effecten
van de reactivering van de vliegbasis en wij deze dorpsraden optimaal willen
ondersteunen in dit proces;

-

Op basis van de MER, waarin onderzoek wordt gedaan naar geluidsoverlast en
milieueffecten, er de behoefte vanuit de dorpen kan ontstaan naar nader
onderzoek;

-

Samenwerking met de belanghebbende gemeenten, Boxmeer, Deurne en Venray
essentieel is om uit dit proces te halen wat erin in zit voor onze inwoners!

-

CDA en Dorpspartij zich er bewust van zijn dat het tegenhouden van de
heropening van vliegbasis De Peel niet in handen van de gemeente ligt maar wij
er wel alles aan willen doen om er voor onze inwoners om de overlast zoveel
mogelijk te beperken;

-

Het CDA en Dorpspartij verder willen gaan dan een MKBA onderzoek;

Geeft het college de opdracht om:
-

In gesprek te gaan met de medebelanghebbende gemeenten Boxmeer, Deurne
en Venray om te kijken of er draagvlak en behoefte is voor een gezamenlijk
onderzoek;

-

Samen met de andere gemeenten bepalen wat de beste stappen zijn om te
komen tot nader onderzoek, om de maatschappelijk en economische effecten in
beeld te brengen met daarnaast zo nodig nader te onderzoeken items die uit de
MER komen. Het is aan het college welk onderzoek (of onderzoeken) dit betreft;

-

De onderzoeksopdracht voorleggen aan de Dorpsraden van Milheeze en De
Rips;

-

De resultaten van de onderzoeken bespreken met de dorpsraden van Milheeze
en De Rips;

-

Kosten van onderzoek in kaart brengen en voorstel in de gemeenteraad
bespreken.

en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
CDA en Dorpspartij
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