
Toelichting op indicatieve tijdslijn luchthavenbesluit De Peel 

 

Defensie is tot het oordeel gekomen dat als eerste stap in de voorbereiding van 

een luchthavenbesluit een aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming 

(Wnb) moet worden ingediend. Een aantal werkzaamheden waaronder de 

voorbereiding van een Wnb vergunningaanvraag en de Milieueffectrapportage 

kunnen parallel verlopen, maar voordat het ontwerp luchthavenbesluit in 

procedure wordt gebracht, moet de Wnb vergunningaanvraag zijn ingediend.  

De Wet natuurbescherming ziet op de bescherming van de Natura-2000 

gebieden, die onder andere door stikstof worden bedreigd. De uitspraak 

waarmee Raad van State in mei 2019 een streep haalde door het Programma 

Aanpak Stikstof betekent in ieder geval een flinke aanscherping van de regels 

met betrekking tot stikstofuitstoot en de weerslag daarvan op Natura 2000-

gebieden. Juist omdat Defensie van plan is feitelijk vanuit het niets de vliegbasis 

De Peel te reactiveren in een toch al zwaar belast gebied, is het van belang eerst 

zekerheid te krijgen omtrent een Wnbvergunning.  

Als eerste stap moet Defensie de activiteiten die nu en in de nabije toekomst op 

de Luitenant-generaal Bestkazerne/vliegbasis De Peel worden uitgevoerd op 

stikstof laten doorberekenen. Dat betreft dus de huidige activiteiten van het 

Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), de nieuwe 

plannen van DGLC tot 2025 en de zgn. voorgenomen activiteit op de vliegbasis 

(oftewel de maximale variant) moeten worden doorgerekend op de uitstoot van 

stikstof en de depositie daarvan op Natura-2000 gebieden. Als stikstofemissie en 

-depositie te hoog blijken te zijn, dan staan verschillende wegen open: 

- Bronmaatregelen, d.w.z. maatregelen waardoor die defensie-activiteiten 

minder stikstofuitstoot opleveren; 

- Intern salderen, d.w.z. dat Defensie andere activiteiten vermindert; 

- Compenseren, d.w.z. nieuwe natuur ontwikkelen die per saldo de schade 

door stikstoftoename vermindert; 

- Extern salderen, door bijvoorbeeld het uitkopen en stilleggen van 

boerenbedrijven.   

Bij de indiening van de Wnb vergunningaanvraag moet Defensie al een 

vergaande concrete uitvoering van deze maatregelen tonen. Alleen het 

voornemen om die maatregelen uit te voeren volstaat niet. Om deze reden heeft 

Defensie gekozen voor een op het oog royale voorbereidingstijd voor de 

Wnbvergunning. De praktijk zal het uitwijzen. 

De Wnb-vergunning staat open voor beroep. 

 

Gedeeltelijke samenloop met milieueffectrapportage 

De gegevens die moeten worden doorgerekend voor de Wnb 

vergunningaanvraag, worden ook gebruikt voor de milieueffectrapportage. Het 



natuuronderzoek ten behoeve van de Wnb vergunning kan ook worden gebruikt 

voor de milieueffectrapportage. Dit alles betekent wel dat de 

milieueffectrapportage later kan beginnen, namelijk in 2022. 

Voor de milieueffectrapportage is een Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau 

opgesteld, die in 2019 ter inzage is gelegd. De daarop ingediende zienswijzen 

kunnen leiden tot bijstelling van de plannen van Defensie. De reactienota geeft 

daarover uitsluitsel. De reactienota kan begin 2021 worden besproken in de 

COVM. Dat is ruim op tijd om de mogelijke bijstellingen nog mee te nemen in de 

milieueffectrapportage.  

 

Wat gebeurt er met de milieueffectrapportage 

De milieueffectrapportage en de weerslag van de plannen van Defensie het 

ontwerp-luchthavenbesluit worden breed besproken. In de eerste plaats met de 

andere overheden, ruwweg de provinciale en gemeentelijke overheden die ook in 

de COVM vertegenwoordigd zijn. Dat overleg gebeurt in twee rondes, eerst op 

ambtelijk en vervolgens op bestuurlijk niveau. Daar tussenin en na afloop 

kunnen de plannen opnieuw worden bijgesteld.  

In de tweede plaats worden de milieueffectrapportage en het ontwerp 

luchthavenbesluit ter inzage gelegd. Dat biedt opnieuw de gelegenheid om 

zienswijzen in te dienen. Ook deze zienswijzen worden beantwoord in een 

reactienota. Gewoonlijk wordt deze reactienota gepubliceerd en aan de indieners 

van zienswijzen toegezonden ter gelegenheid van de publicatie van het 

luchthavenbesluit in de Staatscourant. Mede met behulp van deze reactienota 

kunnen namelijk indieners van zienswijzen beoordelen of er recht gedaan is aan 

hun zienswijze en of zij bezwaar willen aantekenen tegen het luchthavenbesluit.   

In de derde plaats worden beide documenten voor advies voorgelegd aan de 

Commissie voor de Milieueffectrapportage. “Advies” klinkt vrijblijvender dan het 

in werkelijkheid is. Vooral als de Commissie m.e.r. essentiële tekortkomingen 

constateert, dan is passende actie geboden, ook omdat de Raad van State in zijn 

eindoordeel meeweegt of de initiatiefnemer, in dit geval Defensie, goed gevolg 

heeft gegeven aan het advies van de Commissie m.e.r.  

 

Communicatie 

Via de COVM en de sociale media, waaronder een burenmail houdt Defensie de 

omgeving op de hoogte zowel van het voorbereidingsproces voor het 

luchthavenbesluit als van de plannen voor de luchthaven.  

 

   

 


