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Onderwerp: beroepsmogelijkheid gemeente bij toepassing Crisis- en herstelwet door
Defensie

Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Consequenties voor gemeente Gemert-Bakel bij toepassing crisis- en herstelwet door
Defensie bij de reactivering van vliegbasis de Peel.
Inleiding
Burgemeester van Veen heeft bij de COVM vergadering de stand van zaken gevraagd aan
Defensie wat de consequentie is voor de gemeente bij het toepassen van de crisis- en
herstelwet door Defensie.
Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen.
Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. In het kader van de procesvoorbereiding van het
luchthavenbesluit is het van belang voor de gemeente om te bezien welke procesmiddelen
kunnen worden ingezet om het belang van de gemeente Gemert-Bakel te vertegenwoordigen.
Dit is tevens ook van belang voor de belanghebbende burgers nabij het projectgebied. Op de
procedure van het luchthavenbesluit heeft het Ministerie kenbaar gemaakt dat de Crisis en
herstelwet van toepassing is. Deze wet gaat uit van het principe dat lagere overheden (lees
gemeente) geen beroepsmogelijkheden hebben tegen Rijksplannen.
Het Ministerie van Defensie heeft in haar communicatie de procedure inzichtelijk gemaakt.
Daarvoor hebben zij de volgende factsheet opgesteld: https://www.gemertbakel.nl/sites/default/files/Infographic-procedure-luchthavenbesluiten.pdf

Kernboodschap
Wat staat in de Crisis- en herstelwet over het beroepsrecht van gemeenten met betrekking tot
een luchthavenbesluit?
In de COVM De Peel heeft de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel het ministerie
van Defensie gevraagd schriftelijk te bevestigen dat Defensie het luchthavenbesluit onder de
crisis- en herstelwet wil laten vallen.
Antwoord Defensie
Een voorkeur of een keuze van Defensie is hier niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet
geldt ook voor Defensie. Voor luchthavenbesluiten zijn enkele passages relevant:
Artikel 1.1
In artikel 1.1 van de Crisis- en herstelwet staat dat afdeling 2 van deze wet van toepassing is
op alle besluiten die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de ontwikkeling en
verwezenlijking van de in bijlage 1 bij deze wet bedoelde categorieën ruimtelijke en
infrastructurele projecten (…)

Afdeling 2. Procedures
In afdeling 2 staat in artikel 1.4 over de beperking van het beroepsrecht:
In afwijking van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een niet tot de centrale
overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de
centrale overheid behorend bestuursorgaan geen beroep instellen tegen een besluit van een
tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, indien dat besluit niet is gericht tot die
rechtspersoon of tot een orgaan van die rechtspersoon, onderscheidenlijk tot dat
bestuursorgaan of tot de rechtspersoon waartoe dat bestuursorgaan behoort.
Bijlage 1
Onder punt 6. luchthavens staat:
Ontwikkeling en verwezenlijking van luchthavens waarvoor krachtens de Wet luchtvaart een
luchthavenbesluit is vereist dan wel krachtens de luchtvaartwet een aanwijzingsbesluit is
vereist.
Vervolgstappen
De procedure van het luchthavenbesluit inclusief relevante andere besluiten die raakvlakken
hebben met dit luchthavenbesluit worden procedureel en planinhoudelijk op de voet gevolgd.
Indien het ontwerpplan alsmede andere besluiten aanleiding hebben om daarop te reageren
zal het college tijdig de inspraak c.q. zienswijze c.q. beroepsreacties voorbereiden, en uw raad
daarvan in kennis stellen op de gebruikelijke wijze.
Bijlage:
We verwijzen u voor meer specifieke informatie over de wijziging tot toegang tot de
bestuursrechter naar de website van de Raad van State.
https://www.raadvanstate.nl/@125054/toegang-bestuursrechter-omgevingsrecht/
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

