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Aanwezig: 
 

• Dhr. G. Gabriëls   Gedeputeerde provincie Limburg (voorzitter) 

• Dhr. H. Hoppenbrouwers  Rijksvastgoedbedrijf (secretaris) 

• Dhr. R. Broeren    Beleidsmedewerker luchtvaart provincie Noord-Brabant 

• Dhr. B. Achten   Provincie Limburg 

• Dhr. P. Hardenbol   Ministerie van Defensie, staf luchtmacht 

• Mevr. G. Horsten   Gemeente Bergen 

• Dhr. J. Houba   Vertegenwoordiger omwonenden Venray 

• Dhr. B. Kwast   Ministerie van Defensie, DG Beleid 

• Dhr. M. van Ooij   Vertegenwoordiger omwonenden Deurne 

• Dhr. B. Vogel   Vertegenwoordiger omwonenden Helmond 

• Dhr. M. van Ooij   Vertegenwoordiger omwonenden Deurne 

• Dhr. F. Kisters   Vertegenwoordiger omwonenden Gemert-Bakel 

• Dhr. J. Teeuwen   Vertegenwoordiger omwonenden Bergen 

• Mevr. G. Buter   Burgemeester gemeente Deurne 

• Dhr. A. Bongers   Ministerie van Defensie 

• Mevr. A. Spierings   Gedeputeerde provincie Noord-Brabant 

• Dhr. B. van Dijk   Gemeente Venray 

• Mevr. C. Bakker   Ministerie van Defensie 

• Dhr. M. van Veen   Burgemeester gemeente Gemert-Bakel 

• Mevr. Jeanette Kamp  Gemeente Land van Cuijk 

• Dhr. J. Ermens   Ministerie van Defensie 

• Mevr. L. Kompier   Burgemeester gemeente Venray 

• Dhr. M. Bovy   Beleidsmedewerker luchtvaart provincie Noord-Brabant 

• Dhr. M. Bouwmans   Gemeente Horst aan de Maas 

• Dhr. Witteveen    Ministerie van Defensie 

• Mevr. P. van Mil   Gemeente Someren 

• Dhr. R. Palmen   Burgemeester gemeente Horst aan de Maas 

• Mevr. A. Maas   Gemeente Land van Cuijk 

• Dhr. B. Alders   Vertegenwoordiger omwonenden Land van Cuijk 

• Dhr. J. Roerink   Gemeente Venray 
 

Afwezig:  

• Mevr. D. Blok   Burgemeester gemeente Someren (vervanging) 

• Mevr. F. Dingemans  Brabantse Milieufederatie 

• Dhr. F. v.d. Meijden   Gemeente Laarbeek 

• Mevr. I. Cortenbach   Provincie Noord-Brabant (vervanging) 

• Dhr. M. van Egmond  Ministerie van Defensie (vervanging) 
 

 

9 personen hebben de vergadering als toehoorder bijgewoond. 
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1. Welkom door de voorzitter van de COVM De Peel 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen 
De secretaris meldt de volgende afmeldingen: 

• Mevr. D. Blok, Someren, wordt vervangen door mevr. P. Van Mil; 

• Mevr. F. Dingemans, BMF; 

• Dhr. V.d. Meijden, Laarbeek; 

• Mevr. I. Cortenbach, Provincie Noord-Brabant; 

• Dhr. Marcel van Egmond, wordt vervangen door André Bongers. 
 
De volgende wijzigingen in de samenstelling van de COVM worden gemeld: 

• De voorzitter namens de provincie Limburg is dhr. Gabriëls, hij vervangt dhr. Burlet; 

• Wethouders Stevens (Boxmeer) is niet langer lid, namens de nieuwe fusiegemeente 
Land van Cuijk is wethouder Maas COVM-lid; 

• Burgemeester Winants (Venray) wordt vervangen door burgemeester L. Kompier; 

• Dhr. Simons (provincie Limburg) wordt vervangen door dhr. Bovy; 
 
De secretaris geeft aan dat in een eerdere vergadering is afgesproken dat er ledenlijst met 
contactgegevens wordt rondgestuurd voor intern gebruik. Als de nieuwe leden daar bezwaar 
tegen hebben dan wordt verzocht dat uit te spreken. Geen van de leden doet dat. 
 
Eerder is besloten dat alleen de vertegenwoordigers van omwonenden een vergoeding 
ontvangen en de provincie Limburg voor ondersteuning van de voorzitter. Ambtelijke 
vertegenwoordigers zien af van vergoedingen. Als de nieuwe leden daar bezwaar tegen hebben 
dan wordt verzocht dat uit te spreken. Geen van de leden doet dat.  
  
3. Vaststelling agenda en ingekomen stukken 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Mevrouw Maas vraagt of haar opmerking over het MER-rapport van Schiphol wordt 
meegenomen in het verslag. Dat is reeds het geval in het verslag van informatiebijeenkomst 
d.d. 17-01-2022. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester van Venray gevraagd of er 
nog een mogelijkheid is dat de reactivering van de luchthaven niet doorgaat. Defensie heeft 
aangegeven dat zoiets niet in de lijn der verwachting ligt. Wanneer uit de diverse onderzoeken 
blijkt dat reactivering schadelijk is voor de gezondheid en leefomgeving, blijft Defensie daar dan 
toch aan vasthouden of zijn er nog andere mogelijkheden? 
Dhr. Kwast geeft aan dat alle benodigde procedures moeten worden doorlopen. Als daarin blijkt 
dat er onoverkomelijke bezwaren tegen de reactivering zijn dan is het niet onmogelijk dat deze 
geen doorgang vindt. Defensie zal niet ten koste van alles de reactivering doorzetten als de 
problemen te groot blijken te zijn.  
 
Mevrouw Spierings vraagt of het verslag van de technische briefing (17-01-2022) ook wordt 
toegevoegd aan de MER, net zoals het verslag van de COVM-bijeenkomst en de 
informatiebijeenkomsten. 
Dhr. Kwast geeft aan dat het verslag van de technische briefing toegevoegd zal worden aan de 
MER. 
 
Mevrouw Spierings geeft aan dat tijdens de technische briefing is gewezen op een omissie in 
de beroepsclausule van het luchthavenbesluit. Defensie heeft toegezegd dat dit t.z.t. zal worden 
toegevoegd, dat ontbreekt in het verslag van de technische briefing. Kan dat hersteld worden? 
Dhr. Kwast licht toe dat het wijzigingen betreft n.a.v. recente jurisprudentie. Belanghebbenden, 
niet zijnde overheden, kunnen op basis daarvan later in de procedure nog beroep instellen ook 
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als zij in eerste instantie geen zienswijze ingediend hebben. Dat zal in volgende stukken 
gecorrigeerd worden. 
 
Mevr. Kompier vraagt nadere duiding over de woorden “het recht wordt wat opener” van dhr. 
Kwast in relatie tot mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Dhr. Kwast geeft aan dat het 
voorheen nodig was om een zienswijze ingediend te hebben tegen stukken om later in bezwaar 
of beroep te kunnen gaan. Dat is door recente jurisprudentie veranderd, dat heeft hij met zijn 
opmerking willen duiden.  
 
Dhr. Houba dringt nogmaals aan om de belevingsvlucht z.s.m. in te plannen. 
 
Dhr. Houba zou graag het rapport van het Kantar onderzoek graag op de site van de COVM 
geplaatst zien. Het rapport staat inmiddels op de site van Defensie inzake het luchthavenbesluit 
en zal ook op de COVM-site geplaatst worden. 
 
Dhr. Van Ooij geeft aan dat de presentatie van dhr. Soer tijdens de technische briefing niet is 
gedeeld met de COVM. De secretaris geeft aan dat alle presentaties op de site van Defensie 
inzake het luchthavenbesluit staan. In het verslag is een link opgenomen naar de locatie van de 
stukken. 
 
4. Verslag vorige vergadering, 30 oktober 2019 
Dhr. Houba verzoekt om de openstaande acties uit de lijst z.s.m. af te ronden. De openstaande 
punten worden voor de volgende vergadering geagendeerd ter afhandeling. Ook de 
hinderrapportage komt dan aan bod. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Reactienota zienswijzen notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Mevr. Kompier geeft aan dat er nog geen duidelijkheid is over de uiterste reactietermijn. Klopt 
het dat dit nu 2 juni is geworden? Dhr. Kwast geeft aan dat er meer tijd is voor gemeenten om te 
reageren. Op 2 juni is de volgende COVM-vergadering is ingepland. Voor behandeling in die 
vergadering zou het prettig zijn als de reacties enige tijd daarvoor binnen zijn. 
 
Dhr. Van Veen vraagt of er meer duidelijkheid is inzake de Crisis- en Herstelwet. Is het voor 
lokale overheden mogelijk om bezwaar en beroep in te stellen? 
Dhr. Kwast geeft aan dat de wet een lijst van onderwerpen bevat waartegen andere overheden 
niet in beroep kunnen. Luchthavenbesluiten staan op die lijst, dus er is geen beroep mogelijk 
voor lokale overheden. 
 
Mevr. Kompier geeft aan meer tijd nodig te hebben om in overleg met andere gemeenten een 
goede zienswijze te kunnen formuleren. Ze benadrukt de zorg van inwoners over de 
reactivering. Ze vraagt om een reflectie van Defensie op de informatiebijeenkomsten voor 
inwoners die gehouden zijn. Tijdens de vorige COVM-bijeenkomst werkt de indruk gewekt dat 
Defensie de dialoog aan wil gaan. Het is de gemeente ter ore gekomen dat tijdens de 
bijeenkomsten meer eenzijdige informatieverstrekking vanuit Defensie plaatsvond en dat de 
inbreng van deelnemers beperkt was. 
Dhr. Kwast geeft aan dat er getracht is ruimte te laten voor vragen en opmerkingen tijdens de 
avonden. De deelname aan beide avonden was groot (resp. 228 en 180 deelnemers) en de 
houding was kritisch. Door die grote hoeveelheid mensen is het niet tot een dialoog met veel 
mensen gekomen, daar was geen tijd voor. 
 
Mevr. Maas geeft aan dat de gemeenteraad vragen heeft gesteld over de communicatie met de 
inwoners van Land van Cuijk. De gemeente heeft aangegeven zich maximaal te zullen 
inspannen om die communicatie te faciliteren. Er is een breed samengestelde taskforce 
ingesteld die in gesprek wil met omringende dorpsraden. De gemeente vraag zich af hoe 
inwoners van de eigen gemeente en die van omliggende gemeenten beter kunnen worden 
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betrokken bij dit proces. De gemeente wil graag de tijd en ruimte krijgen om te overleggen met 
omliggende gemeenten. 
Dhr. Kwast pakt het signaal op dat de communicatie met inwoners beter kan. De 
communicatiemedewerkers van Defensie denken daar over mee. Als er vanuit gemeenten 
suggesties zijn om zaken beter te doen dan hoort Defensie die graag. Hij biedt aan om het 
gesprek aan te gaan met dorpsraden of commissies die daar om verzoeken. 
 
Ook mevr. Buter vraagt aandacht de communicatie. Het zou moeten gaan om communicatie 
met inwoners in plaats van naar inwoners. Er wordt inhoudelijk nog geen gedetailleerde reactie 
op de nota gegeven, dat wordt eerst nog afgestemd met overige gemeenten. Belangrijke 
thema’s zijn gezondheid en de gevolgen op het gebied van stikstof. Gaat de ruimte die Defensie 
nodig heeft ten koste van lokale ontwikkelingen? Dat is een vraag die bij inwoners leeft. Overige 
zaken zullen in een later stadium in een reactie vermeld worden. 
 
Mevrouw Spierings geeft aan dat er in de reactienota gesteld wordt dat er geluidsruimte nodig is 
om zowel de groei van het aantal jachtvliegtuigen te faciliteren als voldoende oefenruimte 
beschikbaar te hebben. Kan een verdere groei van het aantal jachtvliegtuigen nog leiden tot 
een intensivering van het voorgenomen gebruik? 
Nederland heeft 46 vliegtuigen gekocht, waarvan er 39 in Nederland zullen komen te staan. Het 
is niet te voorspellen of dat er nog meer gaan worden. De toezegging dat de bestaande 
geluidsruimte van De Peel niet wordt overschreden blijft staan. De activiteiten worden 
aangepast aan de beschikbare ruimte, niet andersom. 
 
Er wordt gesteld dat de nieuwe geluidszone niet groter zal zijn dan de bestaande. Waar is de 
bestaande geluidszone op gebaseerd? 
De bestaande geluidsruimte is gebaseerd op het vliegen met de F-16 in het verleden.   
 
Er is sprake van incidenteel gebruik van de Peel door o.a. het Hercules vliegtuig. Er wordt ook 
gesproken over incidentele missies en kleine oefeningen en het incidenteel vliegen na 23.00 
uur. Wordt het begrip incidenteel nog verder ingekaderd? 
Er wordt getracht het incidenteel gebruik zo goed mogelijk te duiden. Dat zal in het vervolg van 
het proces gedaan worden. Het incidenteel gebruik zal beperkt blijven, het vliegen met de F-35 
blijft de hoofdmoot. Overige activiteiten gaan immers ten koste van de geluidsruimte voor het 
vliegen met de F-35. 
 
Wordt in het luchthavenbesluit alleen geluidsruimte vastgelegd? Of worden ook het aantal 
weken dat er wordt gevlogen en het aantal vliegtuigen dat gebruikt wordt beperkt? 
Eerder zijn 3 perioden van 6 weken en 3600 vliegbewegingen genoemd. Dat is ook het 
uitgangspunt, daar kan incidenteel van afgeweken kunnen worden. In de jaarlijkse rapportage 
over de geluidsbelasting wordt dat verantwoord.  
 
De geluidcontour blijft qua oppervlakte even groot maar de ligging zou wel kunnen veranderen. 
Is dat juist geïnterpreteerd en kan dat gevolgen hebben voor de hinder in het gebied? 
Defensie geeft aan dat de nauw contour samenhangt met de ligging van de start- en 
landingsbaan. Die blijft op de huidige locatie liggen. De NLR zal de routestructuren gaan 
bepalen. Dat kan tot kleine aanpassingen aan de contour leiden, maar de ligging blijft globaal 
hetzelfde. 
 
In de nota wordt gesproken over economisch voordeel zoals extra werkgelegenheid en kansen 
voor civiel-militaire samenwerking. Hoe realistisch is het dat deze voordelen op zullen treden? 
Er is een verplichting tot internationaal aanbesteden waardoor de werkgelegenheid vaak niet 
landt in de regio.  
Defensie heeft aangegeven dat de werkgelegenheid op de basis kan stijgen met 200 
arbeidsplaatsen. Een deel daarvan zou geworven kunnen worden in de omgeving. Van de basis 
in Woensdrecht is bekend dat er geluiden zijn dat de lokale economie weinig merkt van de 
activiteit op de basis. Defensie wil dat effect om die reden niet overdrijven. 
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Mevr. Spierings vraagt om het aantal vluchten van de F16 waar de bestaande geluidsruimte op 
gebaseerd is. Wat betekent dat voor het aantal vluchten in de toekomst, omdat de F35 meer 
geluid maakt dan de F16. Wordt het aantal weken dat er gevlogen wordt alleen in de toelichting 
opgenomen, maar niet in het luchthavenbesluit? Dan heeft het een andere juridische status. 
 
Dhr. Kwast geeft aan dat de geluidscontour het uitgangspunt is. Daarbinnen passen volgens de 
gemaakte berekeningen 3600 vliegbewegingen met een F35.  
 
De geluidscontour en het aantal vliegbewegingen worden vastgelegd in het luchthavenbesluit. 
De genoemde 3 perioden van 6 weken zijn indicatief, daar kan van afgeweken worden. 
Defensie zal bekijken wat ze daarover in het luchthavenbesluit op kan nemen. 
 
Dhr. Bovy dankt dhr. Kwast voor het doen van 2 toezeggingen. Dat betreft het zo 
beleidsneutraal omzetten van de KE-contour naar Lden en het aanbod om in de regio langs te 
komen voor toelichting als daar behoefte aan is. Die behoefte is er bij de provincie Limburg, 
daar zal buiten deze vergadering contact over gelegd worden. 
 
De provincie Limburg wil gezondheidseffecten bij de MER betrekken. De Milieu Gezondheid 
Risico indicator (MGR) zou de provincie daar een geschikt instrument voor vinden. Daarmee 
wordt aangetoond hoe groot de belasting voor de regio is. Er wordt tevens gevraagd om het 
studiegebied van de MER ruim te nemen. Ervaringen in Friesland leren dat effecten tot op grote 
afstand van de luchthaven optreden. 
 
Dhr. Kwast geeft aan dat er reeds een gezondheid belevingsonderzoek en een Kosten Effect 
Analyse zijn toegezegd. Deze onderzoeken zullen worden voorbereid in samenwerking met in 
ieder geval de gemeenten Gemert-Bakel en Venray. Het is Defensie niet bekend of de MGR 
ook past binnen die onderzoeken. Dat zal in de voorbereiding van genoemde onderzoeken 
bekeken worden.    
 
De opmerking over de grote van het studiegebied wordt meegenomen in de instructie voor het 
MER. 
 
Dhr. Houba doet een oproep aan alle betrokken overheden en organisaties om de handen 
ineen te slaan teneinde een tegenkracht te vormen voor Defensie in dit proces. Goede 
samenwerking is nodig om de belangen van bezorgde burgers goed te kunnen behartigen. Daar 
zal energie, tijd en geld in geïnvesteerd moeten worden vanuit betrokken overheden. Een 
goede communicatie met de burgers hierover is van groot belang. 
 
Mevr. Maas heeft de oproep van dhr. Houba begrepen. De gemeente Land van Cuijk heeft de 
reactivering als een onwenselijk ontwikkeling bestempeld en een taskforce opgericht. Er wordt 
gezocht naar intensievere samenwerking met andere partijen. 
 
Mevr. Kompier geeft aan dat ook de gemeente Venray tracht de reactivering tegen te houden. 
De oproep van dhr. Houba onderstreept nog eens dat inwoners van diverse gemeenten zich 
momenteel niet gehoord voelen. De krachten moeten worden gebundeld en omdat de 
luchthaven op grondgebied van Venray ligt zal deze daar een regierol in vervullen. Die 
samenwerking zal ook over de provinciegrenzen heen gaan. Het aanbod van Defensie om in 
gesprek te gaan in de regio wordt gewaardeerd. Het is zaak om informatie objectief voor het 
voetlicht te brengen. Er wordt gevraagd om de toezegging dat de zienswijzen van gemeenten 
als instructie voor de MER worden opgenomen. 
 
Dhr. Kwast geeft aan dat ingediende zienswijzen of adviezen niet zullen leiden tot aanpassing 
van de reactienota. Deze worden meegegeven als instructie voor de MER. 
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Mevr. Buter geeft aan dat de reactienota nog een aantal onzekerheden in zich heeft. De oproep 
van dhr. Houba onderstreept de gevoelens van veel inwoners. Zij is blij dat er in 
gezamenlijkheid naar gekeken gaat worden. De belangenafwegingen moeten gemaakt worden 
op een manier die de inwoners kunnen volgen. 
 
Dhr. Kwast geeft aan dat het in deze fase logisch is dat er nog onzekerheden zijn. In de MER 
moeten nog heel veel zaken onderzocht worden alvorens deze duidelijker worden. 
 
Dhr. Van Veen merkt op dat er in de vergaderingen van de COVM vaak opnieuw bevestigd 
wordt dat niemand zit te wachten op de reactivering van de luchthaven. De noodzaak is echter 
aangegeven, ook door de staatssecretaris. Iedereen maakt zich zorgen over wat er op ze 
afkomt, maar dat is ook de reden dat we in dit proces zitten met elkaar. Laten we naast het 
uitspreken van zorgen ook uitgaan van een “worstcasescenario” waarbij de luchthaven weer 
gebruikt gaat worden. Laten we ook zorgen voor onze mensen als de reactivering wel doorgaat. 
Dat kan onder andere door ervoor te zorgen dat gezondheidsaspecten voldoende aandacht 
krijgen. 
 
Dhr. Van Ooij vraagt naar het aspect stikstof i.r.t. de MER. Gaat Defensie stikstofrechten 
opkopen waardoor andere lokale ontwikkelingen, zoals woningbouw, belemmerd kunnen 
worden? Hebben ze daarbij voorrang op lokale overheden? 
 
Dhr. Kwast merkt op dat de stikstofopgave niet in het MER zit, maar in de vergunning op grond 
van de Wet Natuurbescherming. Defensie wil deze opgave tijdig oppakken en daarvoor de 
benodigde berekeningen laten uitvoeren. Wat is de bestaande stikstofruimte en blijft men 
daarbinnen met het toekomstige gebruik? Er kan nog niet vooruitgelopen worden het mogelijk 
aankopen van stikstofrechten. Defensie maakt gebruik van de wettelijke instrumenten die voor 
eenieder gelden, daar is geen sprake van een bijzondere positie. 
 
De secretaris vraagt naar de uiterlijke reactietermijn voor het indienen van een zienswijze. Mevr. 
Kompier vraagt of het mogelijk is dat de COVM-vergadering daarvoor verzet wordt indien nodig. 
Dhr. Kwast geeft aan graag een week voorafgaand aan de vergadering de reacties in bezit te 
hebben. Afgesproken wordt dat gemeenten trachten de reactie uiterlijk 26 mei aan te leveren. 
Als dat niet lukt is dat reden tot heroverweging. 
 
6. Vergaderdata 2022 
De vergaderdata zijn: 

• Donderdag 2 juni, 15.00 – 17.00 uur; 

• Donderdag 15 december, 15.00-17.00 uur. 
 

7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 - 7 - 

Commissie Overleg & 

Voorlichting Milieu (COVM) 

De Peel 

Actiepuntenlijst COVM vergadering de Peel 17 februari 2022. 
 
 

Actiepunt Actie Actienemer Afgedaan 

170222/1 Inplannen belevingsvlucht Defensie  

170222/2 Kantar rapport op COVM site plaatsen Secretaris  

170222/3 Hinderrapportage agenderen Secretaris/defensie  

130220/1 Het huishoudelijk reglement, informatie over 
de voorlichtingsgroep en een regeling voor de 
vervanging van leden. 

Voorzitter iom 
defensie  

Nee, volgende 
vergadering 

130220/3 Lijst met alle gegevens van de leden voor de 
leden, de externe lijst wordt beperkt tot 
naam, functie, organisatie en  
een centraal tel.nr. en e-mailadres. 

Secretaris Interne lijst is 
verspreid. Lijst op 
de COVM site 
volgt 

130220/10 Het doel van de COVM zal voor de volgende 
vergadering worden geagendeerd. 
 

Secretaris/defensie Nee, volgende 
vergadering 

110321/1 Nagaan of de geluidsbelasting per gemeente in 
beeld kan worden gebracht 

Secretaris/defensie Nee 

110321/2 Stand van zaken heroverweging uitsluiten 
bezwaarmogelijkheid overheden doorgeven 

Secretaris/defensie Nee 

110321/3 Nagaan of een nieuw luchthavenbesluit regels 
kan stellen op het gebied van externe veiligheid 
en luchtkwaliteit 

Secretaris/defensie Nee 

 


