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Geacht college,
M.b.t. heropening Vliegbasis De Peel Heeft Sociaal Gemert-Bakel enkele vragen.
In het Limburgs Dagblad van 18 februari 2022 werd burgemeester v Veen, aanwezig in
de COVM-vergadering van 17 februari 2022 genoemd.
Ik citeer een deel van zijn uitspraken. “”In Gemert maken wij ons zorgen en bereiden
wij ons voor op het worstcasescenario, op heropening van vliegbasis de Peel.
Daarom zijn hier al nulmetingen gedaan door de GGD.
In die fase zitten we nu. Zorgen uitspreken deden we al””
Vragen van Sociaal Gemert-Bakel.
➢ Wij vragen ons af waarom er niet eerder met de Raad gecommuniceerd is
hierover?
De gemeentelijke lijn is vanaf het begin duidelijk. Als gemeente Gemert-Bakel willen wij zo
goed mogelijk zorgdragen voor de zorgen van onze inwoners door het verstrekken van
informatie en het stellen/beantwoorden van vragen aan/door het ministerie van Defensie. De
belangen van de direct betrokkenen zo goed mogelijk behartigen en voorbereid zijn op een
mogelijke reactivering van de kazerne.
➢ Zijn er inderdaad nulmetingen gedaan?
Zoals hierboven ook in de tekst is aangeven zijn deze door de GGD uitgevoerd middels
vragenlijsten die standaard iedere vier jaar worden uitgezet. Hierin zitten ook vragen over
geluidshinder en slaapverstoring. Aangezien er op dit moment nog niet gevlogen wordt kan
dit gezien worden als 0-meting
➢ Zo ja. Wanneer zijn deze metingen gedaan?
Het monitoringsonderzoek van de GGD is in 2020 uitgevoerd.
➢ Hoe zijn de nulmetingen in zijn werk gedaan?
Middels een vragenlijst vanuit de GGD Brabant
➢ Wat was de precieze locatie van de meetapparatuur?
Niet van toepassing
➢ Was dit een eenmalige meting of werd op gezette tijden op verschillende
plaatsen gemeten?
Het betrof geen meting, maar een vragenlijst over hinder
➢ Is van deze metingen een rapport gemaakt?
Niet van toepassing
➢ Zo ja, mogen wij het rapport z.s.m. ontvangen?
Niet van toepassing
➢ Wat waren de conclusies uit de 0 meting?

Uit de vragenlijst is geen specifieke conclusie getrokken, maar zal als referentiekader gebruikt
kunnen worden bij toekomstige vergelijkbare monitoringsvragen door de GGD.
➢ Wanneer kan de Raad het rapport verwachten?
Het betreft een openbaar stuk dat door de GGD zelf is gepubliceerd op haar website
➢ Zullen er vervolgmetingen plaatsvinden?
Ja, iedere 4 jaar vindt er een grootschalig onderzoek plaats middels deze vragenlijsten.
De onderzoeken zijn middels onderstaande linken te vinden:
Tabellenboek monitor 18-64 jaar pagina 7,8,9
https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2021/09/Gemert-Bakel-VM-2020-tabellenboek.pdf

Tabellenboek monitor 65+ pagina 7,8,9
https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2021/09/Gemert-Bakel-OM-2020-tabellenboek.pdf

Ook in de Bros worden deze cijfers gebruikt
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/geluid

