
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 1 - 

Commissie 
Overleg & Voorlichting 
Milieu De Peel 

CONCEPT Verslag vergadering COVM De Peel 
30 oktober 2019 

Venray, Hotel Astoria 
 
 
Aanwezig: 
 
-  de heer R.J.H. Burlet   gedeputeerde DMA (voorzitter) 
-  mevrouw  B. Visser   staatssecretaris Defensie 
-  de heer F. Hebinck    omgevingsmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf en 

de secretaris van COVM De Peel 
-   mevrouw I. Cortenbach   programmamanager milieu en energie 

provincie Noord-Brabant 
-   de heer R. Broeren    beleidsmedewerker luchtvaart provincie Noord-Brabant 
-   de heer B. Vogel   voorzitter van de wijkraad Brouwhuis 

aan de oostkant van Helmond 
-   de heer F. Kisters    vertegenwoordiger namens Bakel, Millheeze 

en De Rips 
-   de heer M. van Veen    burgemeester van Gemert-Bakel 
-   de heer H. Bellemakers   wethouder gemeente Sint Anthonis 
-   de heer J. Kuijpers    Commandant Defensie Grondgebonden 

Luchtverdedigingscommando 
-   de heer B. Kwast   ministerie van Defensie Den Haag 

de heer P. Hardenbol   bureau geluidshinder en vaste 
vertegenwoordiger van alle COVM’s in 
Nederland. 

-   de heer M. van der Putten  wethouder gemeente Venray 
-   de heer J. Houba   vertegenwoordiger omwonenden Venray 
-   de heer M. van Ooij   Vertegenwoordiger omwonenden Deurne 
-   de heer H. Mak    burgemeester Deurne 
-   de heer P. Stevens   wethouder gemeente Boxmeer 
-   mevrouw Craenmehr-Hesen      gemeente Boxmeer 
-   mevrouw G. Horsten   Gemeente Bergen 
-   de heer W. van der Kooij  strategisch bestuursadviseur gemeente Venray 
-   de heer G. Schoolmeesters  wethouder gemeente Someren 
-   de heer  A. Dohmen   Senior Vergunningen, Toez. HH. Prov. Limburg. 
 
 
Afwezig: - 
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1. Welkom door de voorzitter van de COVM De Peel 
 
De heer Burlet stelt zichzelf kort voor. 
 
2. Introductie door de staatssecretaris van Defensie 
 
Mevrouw Visser dankt voor de uitnodiging. Zij memoreert dat voor de zomervakantie het 
voornemen tot reactivering van De Peel is besproken en dat toen is aangegeven om zo spoedig 
mogelijk een COVM te beleggen. De heer Kwast is aanwezig geweest bij alle 
informatieavonden voorafgaand aan deze COVM. De staatssecretaris heeft begrepen dat er 
kritische vragen zijn gesteld, maar dat de avonden over het algemeen goed zijn verlopen. Op 
het voornemen tot reactivering zijn 515 zienswijzen ingediend. Het COVM zal onder andere 
worden gebruikt om deze vragen te adresseren. Het gaat verder om een overlegtafel die 
openbaar is, maar de aanwezigen wordt wel gevraagd om mee te denken hoe de beschikbare 
informatie op de juiste plekken terecht komt. Mevrouw Visser is blij dat iedereen bereid is 
geweest om op korte termijn hier aan tafel te zitten. 
 
3. Vaststelling agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
4. Voorstellen leden 
 
De aanwezigen stellen zich vervolgens kort voor. 
 
5. Doel COVM. Openheid in plannen geven en gevoel/problematiek peilen 
 
Mevrouw Visser licht toe dat de COVM onder andere is bedoeld om communicatie en 
participatie goed vorm te geven. In deze eerste vergadering zal defensie vooral informatie 
geven en wordt de leden gevraagd wat zij van het overleg verwachten. 
 
De voorzitter vraagt in het kader van verwachtingenmanagement wat de invloed is van de 
inbreng van de leden. Mevrouw Visser benoemt in ieder geval alle formele procedures. 
Daarnaast is een COVM nuttig om met elkaar te verkennen waar de gevoeligheden zitten. 
 
Er wordt gevraagd of er al iets bekend is over de termijn van reacties op de 515 zienswijzen. 
De heer Kwast stelt dat de fase van de milieueffectrapportage is ingegaan. Deze is 
voorafgegaan door de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau die fungeert als een soort 
instructie voor de MER en op basis waarvan de zienswijzen zijn ingediend. Op dit moment vindt 
de verwerking van de zienswijzen plaats. De planning is om de reactienota medio december 
gereed te hebben en ook de conceptnotitie omgezet te hebben in een definitieve notitie op 
basis van de zienswijzen. De MER duurt tot mei 2020. De reactienota wordt aan de indieners 
van zienswijzen gestuurd en wordt ook op de website geplaatst. Het proces van het informeren 
van omwonenden en belanghebbenden loopt op dit moment. 
 
6. Luchthavenbesluit en traject er naartoe 
 
De staatssecretaris heeft gesproken over een voornemen tot reactiveren. Een vraag is of de 
uitkomst van het proces kan zijn dat dit voornemen wordt ingetrokken. Mevrouw Visser zegt dat 
moet worden voldaan aan alle vergunningen, maar dat het voornemen tot reactivering serieus 
is. 
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7. Huishoudelijk reglement (concept bijgevoegd) 
 
In het huishoudelijk reglement wordt in lid 14 gesproken over een begroting. Aan de heer Houba 
is door omwonenden gevraagd of defensie bereid is om in de kosten van de lokale organisatie 
kan bijdragen. Het gaat hierbij met name om de kosten voor het huren van accommodatie. 
De heer Kwast meldt dat de begroting er op dit moment nog niet is. Defensie heeft zelf een paar 
informatieavonden georganiseerd en dus zelf betaald en ook is meegelift op bijeenkomsten van 
dorpsraden en dorpsoverleggen. De Peel zit in een opstarttraject en wellicht zijn gelimiteerde 
bijdragen mogelijk. De heer Kwast zal kijken of er mogelijkheden zijn. 
 
Bij lid 8 moet de gemeente worden ingevuld. Ook moet nog een eerste aanhef worden ingevuld 
en naar aanleiding van op- en aanmerkingen wordt het reglement definitief gemaakt, zodat dit 
de volgende vergadering kan worden vastgesteld. 
 
De voorzitter peilt of er interesse is van een gemeente om plaats te nemen in een 
voorlichtingswerkgroep die de externe voorlichting van de commissie verzorgt. Er wordt 
aangegeven dat hiervoor meer informatie nodig is over wat van de gemeente wordt gevraagd. 
De voorzitter zal ervoor zorgen dat deze informatie er komt. De beslissing welke gemeente dit 
wordt, zal in de volgende vergadering worden genomen. 
 
Er wordt gevraagd hoe de vervanging van de leden wordt geregeld. Bij andere vliegvelden 
wordt bij de installatie van de leden al een vervanger genoteerd. Dit kan worden meegenomen 
in de aanwijzing, zodat voor iedereen duidelijk is wie door wie wordt vervangen. 
 
De COVM bestaat uit een aantal vertegenwoordigers, maar er kunnen ook vertegenwoordigers 
worden aangewezen van milieuorganisaties. Er wordt opgeroepen om dit gezien het belang van 
het milieu ook te doen. De heer Kwast legt uit dat de instellingsbeschikking nog in concept 
wordt voorgelegd. Deze moet voor De Peel nog worden geactualiseerd en dit zal voor de 
volgende vergadering gebeuren waarbij via e-mail input zal worden opgehaald. 
 
Iemand vraagt zich af of de voorselectie van defensie met betrekking tot relevante 
milieuorganisaties gewenst is. Wellicht is het raadzaam om het overleg open te stellen voor 
organisaties die zich geroepen voelen om aan te sluiten. De heer Kwast wijst erop dat er heel 
veel milieuorganisaties zijn, ook rond De Peel en hij pleit ervoor om dit overzichtelijk te houden 
en in gezamenlijk overleg te doen. 
 
De secretaris zal het reglement wijzigen conform de voorgestelde aanpassingen. 
 
8. Frequentie (voorstel: voorlopig ieder kwartaal) en locatie vergaderingen 
 
De voorzitter meent dat het in de opstartfase een goed idee is om de vergaderingen vier maal 
per jaar te houden. 
 
Vanuit de burgervertegenwoordiging is het verzoek gekomen om de vergadering in de avond te 
plannen. Er wordt besloten om toch het huidige tijdstip te handhaven. 
 
Een voorstel is geweest om een vergadering op de basis zelf te houden. De heer Kwast licht toe 
dat bij een COVM doorgaans publiek aanwezig is. Dit is zeer lastig te handhaven voor de 
kazerne. Zijn voorstel is om de vergaderingen van de COVM te houden op een goed bereikbare 
locatie. Een idee hiervoor is een raadzaal van een gemeente. Aansluitend kan dan een bezoek 
worden gebracht aan de kazerne voor een rondleiding. 
 
Venray is een mogelijkheid omdat deze in de buurt van de vliegbasis ligt. Vanuit de 
burgervertegenwoordiging wordt gevraagd om wel te regelen dat de leden geen parkeergeld 
hoeven te betalen. Er zal hiervoor naar een oplossing worden gekeken. 
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Het verzoek is om vergaderingen tijdig aan te kondigen. De voorzitter zegt dit toe en zal er 
eveneens voor zorgen dat de stukken op tijd worden verstuurd. 
 
In het huishoudelijk reglement staat dat de agenda twee weken van te voren wordt 
rondgestuurd. Als agendapunten in de week van verzending worden aangeleverd, kunnen deze 
nog worden meegenomen. 
 
In de planning staat dat de definitieve versie van de notitie reikwijdte en detailniveau in 
september opgeleverd zou worden, maar dit wordt nu december. Er wordt gevraagd in hoeverre 
dit consequenties heeft voor de planning die voorligt. De heer Kwast herinnert zich niet dat deze 
was toegezegd voor september en hij zou blij zijn als medio december wordt gehaald. 
Binnenkort zal hij een aantal onderwerpen formuleren waarvan defensie denkt dat overleg in de 
COVM nuttig is. Dit lijstje kan worden aangevuld door leden van de COVM. De 
vergaderplanning kan wellicht worden aangepast aan de cyclus van oplevering van belangrijke 
documenten. De reactienota komt bijvoorbeeld half december, de MER in mei 2020. 
 
9. Rondvraag 
 
Burgemeester van Veen vindt het nog niet helemaal duidelijk wat in deze fase in het COVM 
wordt besproken. Wat hem betreft, zou het vooral om procedures moeten gaan. De heer Kwast 
wijst erop dat gemeenten en overheid allemaal hun eigen rol spelen, maar dat er ook 
overkoepelende zaken zijn die voor iedereen van belang zijn zoals de uitvliegroutes. 
Uiteindelijke besluitvorming ligt bij defensie. 
 
Er wordt gevraagd of de secretaris benaderbaar is voor allerlei vragen en het toezenden van 
bescheiden en of hij dit ook proactief doet ingeval van actuele documentatie. De heer Hebinck 
verwijst naar een COVM-website waarop alle stukken van alle COVM’s en van defensie staan. 
De stukken voor De Peel zullen hier ook op worden geplaatst. Mensen kunnen de secretaris 
altijd benaderen als zij stukken missen of vragen hebben over stukken die op de website staan. 
De secretaris zal deze website doorgeven aan alle leden. 
 
Een verzoek is om de MER, zodra deze gereed is, zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen. En 
aanvullend wordt gevraagd om rekening te houden met vakanties bij de ter inzagelegging. 
 
Een aantal weken geleden is een aantal relevante vragen voorafgaand aan dit overleg gesteld, 
maar hierop zijn geen antwoorden gekomen. Deze gingen met name over de 
vertegenwoordiging van omwonenden. De secretaris neemt contact op met de heer Kwast naar 
wie deze vragen zijn gestuurd en zorgt ervoor dat ze worden beantwoord. 
 
10. Sluiting: Volgend overleg 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en zal ervoor zorgen dat een 
nieuwe vergaderdatum wordt gecommuniceerd. Vervolgens sluit hij de vergadering. 
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