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Onderwerp: voortgang reactivering vliegbasis De Peel
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Voortgang reactivering vliegbasis De Peel door Defensie
Inleiding
Het ministerie van Defensie is van plan om vliegbasis De Peel te reactiveren. De vliegbasis
ligt deels op grondgebied van de gemeente Gemert-Bakel. Op 12 juni zijn wij als gemeente
gevraagd naar een bijeenkomst in Venray te komen, waarbij wij door de staatssecretaris van
Defensie geïnformeerd zijn over het voornemen tot reactivering. Hiervoor is een
luchthavenbesluit nodig. Deze informatie is destijds naar uw fractievoorzitters gemeld. Ook zijn
de voorzitters van de dorpsraden van de dorpen rondom de vliegbasis geïnformeerd. Onze
focus lag op dat moment primair op het delen van informatie. Inmiddels heeft Defensie twee
goed bezochte informatieavonden in onze gemeente gehouden.
Kernboodschap
Er heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden in Venray. Tijdens deze bijeenkomst op 1
juli is de gemeente geïnformeerd over het oprichten van een COVM (Commissie Overleg
Veiligheid en Milieu) zoals ook actief rondom bijvoorbeeld de basis in Volkel. In deze COVM
mogen namens de gemeente twee personen deelnemen: een bestuurder en een
vertegenwoordiger namen de omwonenden. Vanuit Gemert-Bakel zal in eerste instantie
conform de COVM Volkel, Burgermeester Van Veen deelnemen. Aan de drie dorpsraden
(Milheeze, De Rips en Bakel) is gevraagd een persoon voor te dragen namens de
omwonenden. De gezamenlijke dorpsraden hebben daarvoor de heer Kisters uit Bakel
voorgedragen. Voor de zitting in de COVM worden later de leden formeel benoemd door de
staatssecretaris van Defensie. Meer informatie over het COVM is te vinden op www.covm.nl
Acties vanuit Defensie
Het ministerie van Defensie heeft op 26 juni een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter
inzage gelegd als start van de procedure om tot een luchtvaartbesluit te komen. De procedure
omtrent dit besluit wordt verderop uitgewerkt. Omwonenden konden tot 21 augustus een
zienswijze indienen. Gemeenten hebben tot 15 september de tijd om te reageren. Defensie
heeft gedurende deze ter inzage termijn informatieavonden belegd om omwonenden te
informeren. Onze gemeente is in overleg met de andere gemeenten die rondom de vliegbasis
zijn gelegen.
Informeren raadsfracties
Het ministerie van Defensie geeft op 10 september een toelichting aan de commissie
Financiën & Bestuur. Op deze avond is er voor de commissieleden gelegenheid om vragen
aan Defensie te stellen.
Procedure luchthavenbesluit en rol gemeente
Om de luchthaven te kunnen blijven gebruiken, zal door de Ministerraad een luchthavenbesluit
genomen dienen te worden. Voordat de ministerraad kan besluiten, worden de milieueffecten

inzichtelijk gemaakt middels een MER. Hiervoor heeft Defensie een NRD (Notitie Reikwijdte
en Detailniveau) opgesteld waarin staat wat zij willen onderzoeken in de MER. De verwachting
is dat de definitieve MER in mei 2020 gereed is en in november 2020 ter inzage zal worden
gelegd voor eenieder. Op dat moment kunnen omwonenden en gemeenten indien gewenst
een zienswijze indienen tegen deze MER. Nadat deze MER volledig is en alle reacties zijn
verwerkt, kan een definitief luchthavenbesluit worden opgesteld. Deze wordt verwacht in maart
2021. Deze wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State (RvS) en ter besluitvorming
aangeboden aan de Ministerraad in mei 2021. Het definitieve besluit zal opnieuw ter inzage
worden gelegd voor mogelijk beroep bij de RvS. Echter is in artikel 1.4 van de Crisis- en
herstelwet aangegeven dat de gemeentelijke overheid (gemeenteraad, college) geen beroep
kan indienen tegen plannen van de landelijke overheid die niet direct zijn gericht aan de
gemeente. Wanneer het ministerie het besluit voorbereid met toepassing van de Crisis- en
Herstelwet kunnen wij als gemeente geen beroep instellen tegen het genomen besluit.
Financiën
N.v.t.
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