‘s-Hertogenbosch, 23 juli 2019
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: reactivering vliegbasis De Peel
Geacht college,
Medio juni heeft het ministerie van Defensie laten weten dat het vliegbasis De Peel in Vredepeel op termijn weer
in gebruik wil nemen1. Voor de milieueffectrapportage (MER) en noodzakelijke vergunningen heeft het ministerie
de ‘Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Luitenant-generaal Bestkazerne/Militaire
luchthaven De Peel’ ter inzage gelegd 2. Als belanghebbende heeft de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid
een zienswijze, d.w.z. een reactie, op het zgn. ‘ontwerpbesluit’ in te dienen.
Naar aanleiding hiervan heeft het CDA voor u de volgende vragen:
1.

Wat is de visie van de provincie Noord-Brabant op het opnieuw in gebruik nemen van vliegbasis De Peel?

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?

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?

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
‘luchthavenbesluit’, zonder welke vliegactiviteiten op De Peel niet mogelijk zijn. Een COVM spreekt met
inwoners, gemeenten en provincies. Wat is hiervan de stand van zaken?

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?

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?

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?

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?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
John Bankers
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Zie https://www.ed.nl/de-peel/defensie-wil-weer-vliegen-op-vliegbasis-de-peel~aa061665/.
Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensieterreinen/documenten/rapporten/2019/06/27/conceptnotitie-reikwijdte-en-detailniveau---milieueffectrapportage-luitenant-generaal-bestkazern-militaire-luchthaven-depeel.
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