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Beste leden van de raad,

Hierbij informeren wij u over de aanbiedingsbrief regiogemeenten aan staatssecretaris over
vliegbasis De Peel. Deze raadsinformatiebrief gaat gelijktijdig naar de gemeenteraad van:
Venray, Gemert-Bakel, Deurne, Land van Cuijk, Helmond, Horst a/d Maas, Bergen, Boekel,
Someren, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Gennep en Asten.

Het Ministerie van Defensie heeft het voornemen om vliegbasis De Peel, gelegen in
gemeenten Venray en Gemert-Bakel, te reactiveren. Daartoe is een proces in gang gezet om te

komen tot een nieuw Luchthavenbesluit. In deze raadsinformatiebrief nemen wij u mee in dit
proces. We informeren u op hoofdlijnen over de plannen van Defensie, het proces en de
zorgen die wij als college hebben. De reactivering van vliegbasis De Peel heeft effect op een
groot gebied in Noord-Limburg en

Noord-Brabant Oost. Daarom hebben de betrokken

gemeenten besloten om gezamenlijk te reageren en ook in de toekomst gezamenlijk op te
trekken.
Heropenen vliegbasis De Peel
Het Ministerie van Defensie wil de vliegbasis heropenen omdat er in Nederland onvoldoende
geluidruimte is bij andere militaire vliegvelden om adequaat te oefenen. Het plan is om 18 of
24 weken per jaar met twaalf F-35 jachtvliegtuigen op te stijgen en landen vanaf de vliegbasis.
Daarnaast zal het terrein worden gebruikt voor oefeningen met helikopters en C-130 Hercules
toestellen, als oefenveld voor oefennaderingen en voor testvluchten met drones. Verder

wordt in het document concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) aangegeven dat
gebruik van burgermedegebruik voor vliegverkeer van maatschappelijk belang, zoals vluchten
met traumahelikopters, mogelijk wordt gemaakt.
Luchthavenbesluit
Om te komen tot de reactivering van vliegbasis De Peel, moet een luchthavenbesluit op basis

van de Wet Luchtvaart genomen worden. Het luchthavenbesluit wordt op voordracht van de
staatssecretaris van

Defensie vastgesteld

in overeenstemming

met de minister van

Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast dienen nog andere besluiten genomen te worden,
zoals de verlening van een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming en een
nieuwe Wabo-vergunning.
Waar staan we nu?
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De eerste stap in het proces van het luchthavenbesluit was de publicatie van de concept
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) door Defensie. Eenieder is van 26 juni 2019 tot en
met 15 september 2019 in de gelegenheid gesteld om hierop hun zienswijzen in te dienen en
er zijn 612 zienswijzen ingediend. De reactie van Defensie op de ingediende zienswijzen zijn in
december 2021 gepubliceerd in de Reactienota. In deze nota geeft Defensie ook aan dat ze de
noodzakelijke vergunningsaanvragen voorbereiden.
De gemeente is in overleg
De gemeente Gennep is, samen met andere gemeenten in de regio, aangesloten bij de
Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) de Peel. Dit is een adviescommissie
van Defensie en hierin vindt overleg plaats over het proces om te komen tot een nieuw
Luchthavenbesluit voor vliegbasis De Peel.

Gezamenlijke reactie van de gemeenten op de reactienota
Daarnaast hebben de gemeenten Venray, Gemert-Bakel, Deurne, Land van Cuijk, Horst aan de
Maas, Bergen, Boekel, Helmond, Someren, Laarbeek, Gennep, Asten en Geldrop-Mierlo

afgesproken om gezamenlijk op te trekken en hiermee de belangen van de gehele regio
Noord-Limburg en Noord-Brabant Oost optimaal te kunnen behartigen. Nu de gemeenten in
de gelegenheid zijn gesteld om te reageren op de Reactienota Luchthavenbesluit vliegbasis De
Peel zijn een gezamenlijke aanbiedingsbrief en inhoudelijke bijlage opgesteld. Deze treft u
bijgevoegd aan.
Vervolgtraject

In deze raadsinformatiebrief hebben wij U meegenomen in het proces dat Defensie doorloopt
om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit en onze reactie daarop. Wij hebben de
staatssecretaris verzocht onze gezamenlijke reactie te betrekken in de op te stellen
milieueffectrapportage (MER). Wij

blijven uw raad actief informeren

over volgende

processtappen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Burge éester en wethouders van Gennep,
De burge

BIJLAGEN

1.

Aanbiedingsbrief aan de staatssecretaris van defensie namens regiogemeenten

2.

Reactienota conceptnotitie reikwijdte en detailniveau Regio Noord-Limburg en NoordoostBrabant.
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