
Besluit instelling Commissie Overleg en 
Voorlichting Milieu (COVM) 
Militaire luchthaven  De Peel 
 
Geldend van ..-..-2022 t/m heden 
Besluit instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Militaire luchthaven  
De Peel 
 
De Staatssecretaris van Defensie, 
 
Overwegende dat een commissie ten behoeve van overleg en voorlichting omtrent het 
milieu rond het militaire luchtvaartterrein van de militaire luchthaven De Peel kan 
functioneren als een doelmatige organisatie voor het opstellen van adviezen uit eigen 
hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten aan de bevoegde instanties betreffende 
alle maatregelen en voorschriften die de kwaliteit van de leefomgeving rond het 
luchtvaartterrein beïnvloeden; 
 
Overwegende dat de militaire luchthaven De Peel door de Minister van Defensie is 
aangewezen als militair luchtvaartterrein bij beschikking nr. 219386/H van 25 maart 1960; 
 
Overwegende dat de geluidszone als weergave van de geluidsbelasting door startende en 
landende vliegtuigen voor de militaire luchthaven De Peel is vastgelegd in het 
Structuurschema Militaire Terreinen; 
 
Handelende na overleg met de besturen van de Provincies Limburg en Noord-Brabant en de 
besturen van de gemeenten Asten, Bergen, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Horst aan de Maas, Laarbeek, Land van Cuijk, Someren, en Venray. 
 
Gelet op artikel 10.25 van de Wet Luchtvaart; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 
 
Er wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Militaire luchthaven de Peel 
Ingesteld. 
 
Artikel 2 
 
1.  In de Commissie hebben in ieder geval zitting: 
 

a. een lid, tevens voorzitter, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Limburg; 
 



b. een lid aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 
 
c. twee leden aan te wijzen door ieder college van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeenten Asten, Bergen, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 
Horst aan de Maas, Laarbeek, Land van Cuijk, Someren, en Venray; 

 
d. het hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van het Commando 
Luchtstrijdkrachten, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger; 

 
e. de commandant van de Luitenant-generaal Bestkazerne, of een door hem aan te 
wijzen vertegenwoordiger; 

 
f. een vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties; 

 
2. Elk van de in het eerste lid onder c genoemde colleges ziet erop toe dat tenminste 

één van de hen vertegenwoordigende leden kan worden beschouwd als 
vertegenwoordiger van de omwonenden van het luchtvaartterrein. 

 
Artikel 3 
 
De Commissie heeft als taak: 

 
a.  gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Staatssecretaris van Defensie over 
de kwaliteit van de leefomgeving op en rondom het luchtvaartterrein De Peel; 

b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de 
geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein; 

 
c. het evalueren van de jaarlijkse rapportages van luchtvaartterrein De Peel over 
geluid, klachten, routeafwijkingen en andere aspecten die de leefomgeving 
beïnvloeden. 
 
 

Artikel 4 
 
1.  De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de 

uitvoering van haar werkzaamheden en biedt dat reglement aan de Staatssecretaris 
van Defensie aan. 

 
2. De Commissie kan zich doen voorlichten door deskundigen buiten de Commissie. 

De Commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Staatssecretaris 
van Defensie. 
 

3. De Commissie stelt jaarlijks een begroting op die goedkeuring van de Staatssecretaris 
van Defensie behoeft. 
 

Artikel 5 
 



Het secretariaat wordt gevoerd door een door de Staatssecretaris van Defensie aan te wijzen 
ambtenaar. 
 
Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant. 
Afschrift van de beschikking wordt gezonden aan betrokkenen, de Algemene Rekenkamer en 
het secretariaat. 
 
Den Haag, ..,.. 2022 
De Staatssecretaris van Defensie, 


