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Beantwoording schríftelijke vragen reactivering Vliegbasis de Peel
Datum
13 augustus 2019

Ons kenmerk

Geachte heer Bankers,

C2249449/4559614

Uw kenmerk
Contactpersoon
R.M.P. (Ron) Broeren

Telefoon

Bij brief van 23 juli 2019, ingekomen op 23 juli 2019, heeft u namens de CDAfractie schríftelijke vragen gesteld.

|073) 681 25 45

Email

rbroeren@brabant.nl
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Wat is de visie van de provincie Noord-Brabant op het opnieuw in gebruik
nemen van vliegbasis De Peel?
Antwoord: Wij zullen een zienswijze indienen op de Notitie reikwijdte en
detailniveau die het Ministerie van Defensie heeft opgesteld. In deze
zienswijze zullen wij aangeven wat voor ons belangrijke aandachtspunten
zijn. Op het moment dat we deze zienswijze indienen, zullen we deze ook
delen met Provinciale Staten.

2. Vanaf wanneer is de provincie Noord-Brabant op de hoogte van het
voornemen van het ministerie van Defensie om vliegbasis De Peel te
heropenen?
Antwoord: Op 6 juni 2019 is het voornemen van het ministerie van Defensie
voor het eerst ambtelijk aan ons kenbaar gemaakt.

3. Heeft hierover al eerder overleg plaatsgevonden tussen de provincie
Noord-Brabant en het ministerie van Defensie? Indien ja, wat is hieruit naar
voren gekomen? Indien niet, hoe kijkt u hier tegenaan?
Antwoord: Op 12 juni 2019 is er een overleg geweest, georganiseerd door
het ministerie van Defensie, over het opnieuw in gebruik nemen van vliegbasis
de Peel. Het ministerie van Defensie heeft een toelichting gegeven aan
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vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten, de provincie Limburg en
de provincie Noord-Brabant. Namens de provincie Noord-Brabant was bij dit
overleg een ambtelijke vertegenwoordiger aanwezig. In dit overleg heeft het
ministerie van Defensie haar redenen voor het opnieuw in gebruik nemen van
de luchthaven toegelicht. Deze redenen vindt u ook in de bij u bekende
concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
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4. De Rijksoverheid vermeldt op haar website dat er voor vliegbasis De Peel
op korte termijn een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM)
wordt ingesteld. Dit ter voorbereiding op het te nemen 'luchthavenbesluiť,
zonder welke v/iegactiviteiten op De Peel niet mogelijk zijn. Een COVM
spreekt met inwoners, gemeenten en provincies. Wat is hiervan de stand van
zaken?
Antwoord: Het organiseren van een COVM-overleg is de
verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie. Daarbij is bij wet
geregeld dat de voorzitter afkomstig is van de provincie Limburg. Dit omdat
de Luitenant-generaal Bestkazerne voor het grootste deel op Limburgs
grondgebied ligt. Het is aan deze partijen om de eerste vergadering van de
COVM te organiseren. De provincie Noord-Brabant zal vooralsnog ambtelijk
deelnemen aan de COVM en waar nodig bestuurlijk opschalen. Ter
voorbereiding van de oprichting van de COVM is er op 1 juli 2019 een
eerste overleg geweest met de beoogde deelnemers aan de COVM.
Installatie van de COVM is door het ministerie van Defensie vooralsnog
gepland op 15 september 2019.

5. Recent hebben o.a. provincie en gemeenten een gezamenlijk standpunt
geformuleerd rondom de luchthaven in Eindhoven. In lijn met die werkwijze:
zijn er inmiddels overleggen gaande met betrokken gemeenten en de
provincie Limburg om ook t.a.v. vliegbasis De Peel tot een eensgezinde
reactie te komen? Indien ja, heeft dit al tot resultaten geleid? Indien niet, bent
u van plan om dit alsnog te doen?
Antwoord: Wij hebben de contacten gelegd om in overleg te gaan met de
betrokken gemeentes.

6. Gaat u namens de provincie Noord-Brabant een zienswijze indienen m.b.t.
bovenstaande notitie? Indien ja, wat is de strekking van deze zienswijze?
Indien niet, welke argumentatie ligt hieraan ten grondslag?
Antwoord: Ja, wij zijn voornemens om een zienswijze in te dienen. Op het
moment dat we deze zienswijze indienen, zullen we deze ook delen met
Provinciale Staten.

7. Welke andere mogelijkheden heeft de provincie Noord-Brabant om te
acteren op de zorgen die er onder inwoners in De Peel leven over de
gevolgen voor het milieu en mogelijke geluidsoverlast?
Antwoord: Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor het opstellen
van het luchthavenbesluit. Het ministerie is dan ook primair aan zet om op een
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goede manier te acteren op eventuele zorgen die leven bij omwonenden. De
provincie hecht er waarde aan dat de milieubelangen in brede zin
(leefomgeving, natuur, geluid etc.) een plek krijgen in de besluitvorming. Het
doorlopen van een m.e.r.-procedure biedt hiervoor een goede waarborg. De
uitkomsten daarvan zullen mede bepalend zijn bij de standpuntbepaling van
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zal zich laten
vertegenwoordigen in het hierboven al genoemde COVM-overleg en zal
daarnaast ook overleggen met de betrokken gemeenten en de provincie
Limburg.
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8. De provincie Noord-Brabant kent behalve de Luitenant-generaal
Bestkazerne nog een aantal andere militaire luchthavens. In hoeverre heeft
reactivering van vliegbasis De Peel gevolgen voor die luchtmachtbases en/of
zijn ook daar nieuwe activiteiten te verwachten vanwege de benodigde
oefencapaciteit voor Defensie?
Antwoord: Het is aan het ministerie van Defensie om, binnen de kaders van
de luchthavenbesluiten, te bepalen welke activiteiten zij ontplooien op de
militaire luchthavens. Plannen voor nieuwe activiteiten op de militaire
luchthavens in Noord-Brabant zijn bij ons niet bekend.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.HJ. van de Doi
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