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Memo
Reg.nr.: Z/19/688027 - D/19/794816 / RIS 2019-M-558

Aan : De gemeenteraad 
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Kopie : 
Datum : 20 augustus 2019
Onderwerp : Voornemen van Ministerie van Defensie tot reactivering vliegbasis De Peel
Bijlage(n) : 0

Het Ministerie van Defensie heeft het voornemen om vliegbasis de Peel te reactiveren. 
Dit houdt in dat Defensie de reeds geclaimde milieuruimte wil gaan benutten. Op 12 juni 
heeft de Staatssecretaris van Defensie aangekondigd dat er een luchthavenbesluit voor 
vliegbasis De Peel wordt voorbereid. Hierover heeft ze ook een brief gestuurd naar de 
Tweede Kamer. Hierover bent u in een eerdere memo al geinformeerd.

De eerste stap om te komen tot een luchthavenbesluit is het ter inzage leggen van een 
concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze concept-notitie is de vooraankondiging 
voor de milieueffectrapportage (MER). In de MER worden verschillende varianten voor 
het gebruik van de militaire luchthaven De Peel onderzocht. Uitgangspunt hierin is de 
omvang van de huidige geluidzone: 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.

In de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage De Peel 
wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu.
Deze concept-notitie was van 26 juni tot en met 21 augustus 2019 in te zien bij het 
Ministerie van Defensie, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bij het 
provinciehuis Limburg te Maastricht en op het gemeentehuis van Venray.
Ook is de concept-notitie te raadplegen via de website 
https://www.rijksoverheid.nl/depeel.

Via onze eigen website hebben wij onze inwoners gewezen op de concept-notitie die ter 
inzage lag en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ook de wijk- en 
dorpsraden zijn hierover geinformeerd.
Er zal voor de inwoners van Boxmeer en Sint Anthonis alsnog een informatie-avond 
worden georganiseerd.

Iedereen kon tot en met woensdag 21 augustus 2019 zijn/haar mening geven over de 
concept-notitie welke kon worden gezonden naar het Ministerie van Defensie, Directie 
Integraal Beleid MPC 58B, t.a.v. Zienswijze De Peel, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag 
of per mail naar het Ministerie van Defensie: HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl

Ook de betrokken gemeenten is gevraagd een eventuele zienswijze in te dienen. Dit kan 
tot 15 september 2019. Ons college bereidt samen met de overige betrokken gemeenten 
een zienswijze voor. Wij brengen u op de hoogte van deze reactie.

De ingediende zienswijzen worden, samen met de reacties van de provincies, de 
gemeenten en de adviseurs, gebruikt om de definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau 
te maken. Op basis hiervan wordt het Milieueffectrapport voor de militaire luchthaven De 
Peel opgesteld. Als het MER klaar is, naar verwachting in mei 2020, wordt het samen met 
het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage gelegd.
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