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Geachte heer, mevrouw,
Defensie wil vliegbasis De Peel gaan reactiveren. Dit houdt in dat Defensie de reeds
geclaimde milieuruimte wil gaan benutten. Op 12 juni 2019 hebben wij u met een
raadsinformatiebrief (RIB-HV-1922) geïnformeerd over de aankondiging van de
staatssecretaris van Defensie dat er een luchthavenbesluit voor vliegbasis De Peel wordt
voorbereid. De staatssecretaris van Defensie heeft daarvoor op 12 juni een brief verzonden
naar de Tweede Kamer.
De eerste stap tot het komen tot een luchthavenbesluit is het ter inzage leggen van een
conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. De conceptnotitie is de vooraankondiging voor
de milieueffectrapportage. In de milieueffectrapportage (MER) worden verschillende
varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven De Peel onderzocht. Uitgangspunt
hierin is de omvang van de huidige geluidszone: het totale gebruik zal niet leiden tot een
vergroting van deze zone. Dat betekent dat er geen extra (geluids)ruimte wordt gevraagd.
De maximale variant binnen deze geluidszone komt neer op twaalf jachtvliegtuigen die
zo’n drie keer per jaar in perioden van ongeveer zes weken vanaf De Peel opereren en daar
in die tijd ook gestationeerd zijn. Ook helikopters kunnen gebruik maken van deze ruimte.
De conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 25 juni tot 21 augustus 2019 ter
inzage. Eenieder kan er zijn of haar mening geven door een zienswijze in te dienen. De
stukken zijn digitaal in te zien via www.rijksoverheid.nl/depeel. Op 26 juni en op 1 juli
heeft Defensie bewonersavonden georganiseerd in Venray en Gemert. Wij hebben deze
bewonersavonden aangekondigd bij onze inwoners. Ook wijzen wij onze inwoners op de
conceptnotitie die ter inzage ligt en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
Op 1 juli zijn de gemeenten verder geïnformeerd over het vervolgtraject. Tijdens deze
bijeenkomst heeft Defensie de gemeenten gevraagd om zitting te nemen in het op te
richten COVM (Commissie voor Overleg en Voorlichting. Samen met de andere omliggende
gemeenten wordt een reactie op de conceptnotitie voorbereid. Wij brengen u op de hoogte
van deze reactie.
Burgemeester
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