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Commissie Overleg & 

Voorlichting Milieu (COVM) 

De Peel 

CONCEPT Verslag vergadering COVM De Peel 
2 juni 2022, gemeentehuis Venray 

 

 
Aanwezig: 
 

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

• Dhr. H. Hoppenbrouwers  Rijksvastgoedbedrijf (secretaris) 

• 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. J. Teeuwen   Vertegenwoordiger omwonenden Bergen 

• Dhr. A. Bongers   Ministerie van Defensie 

• Mevr. L. Kompier   Burgemeester gemeente Venray 

• Dhr. M. Bovy   Beleidsmedewerker luchtvaart provincie Limburg 

• Mevr. A. Maas   Gemeente Land van Cuijk 

• Dhr. B. Alders   Vertegenwoordiger omwonenden Land van Cuijk 

• Mevr. F. Dingemans  Brabantse Milieufederatie 

• Mevr. I. Cortenbach   Provincie Noord-Brabant  

• Dhr. H. Verhees   Gemeente Deurne 

• Dhr. J. Kuipers   Ministerie van Defensie 

• Mevr. W. van Zeeland  Gemeente Gemert-Bakel 
 
Afwezig:  
 

• Mevr. D. Blok   Burgemeester gemeente Someren 

• Mevr. G. Buter   Burgemeester gemeente Deurne (vervanging) 

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

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

• Dhr. M. van Veen   Burgemeester gemeente Gemert-Bakel (vervanging) 

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

• Mevr. A. Spierings   Provincie Noord-Brabant (vervanging) 
 
 
 
1. Welkom door de voorzitter van de COVM De Peel 
 
Na een woord van welkom door burgemeester Kompier van Venray opent de voorzitter de 
vergadering. Hij excuseert zich voor zijn late aankomst. 
 
 
2. Mededelingen 
De secretaris meldt de volgende afmeldingen: 

• Burgemeester M. Pelzer (Bergen) wordt vervangen door mevrouw G. Horsten; 

• Burgemeester G. Buter (Deurne) wordt vervangen door wethouder H. Verhees; 

• Burgemeester D. Blok (Someren) is verhinderd; 

• Burgemeester R. Palmen (Horst aan de Maas) is verhinderd; 

• Burgemeester F. v.d. Meijden (Laarbeek) is verhinderd; 
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• Mervrouw A. Spierings (provincie Noord-Brabant) wordt vervangen door mevrouw I. 
Cortenbach; 

• Dhr. Marcel van Egmond (Defensie) wordt vervangen door André Bongers; 

• Dhr. Kisters (omwonende Gemert-Bakel) is verhinderd; 

• Dhr. Van Duijn (Defensie) wordt waargenomen door dhr. Marcellis vanaf de publieke 
tribune; 

• Dhr. M. van Veen (Gemert-Bakel) wordt vervangen door mevrouw W. van Zeeland. 
 
 
Terugblik bezoek staatsecretaris d.d. 30-05-2022 
De gemeenten en provincies die betrokken zijn bij de Luitenant Generaal Bestkazerne hebben 
op 30 mei een bestuurlijk overleg georganiseerd waarvoor de staatsecretaris was uitgenodigd. 
Die uitnodiging is aanvaard en de staatssecretaris heeft het overleg bijgewoond. 
 
Mevr. Kompier geeft aan dat er behoefte was aan een bestuurlijk overlegplatform dat breder is 
opgezet dan de COVM. De staatssecretaris onderkent die behoefte en heeft aangegeven met 
enige regelmaat met de regio in gesprek te willen gaan. Mevr. Kompier zit het overleg voor.  
 
Dhr. Kwast geeft aan dat dit overleg niet bedoeld is om andere overheden medeverantwoordelijk 
te maken voor de besluiten van Defensie.  
 
 
3. Vaststelling agenda en ingekomen stukken 
Dhr. Verhees vraagt of de brief die namens de regiogemeenten is verstuurd inzake de reactienota 
nog wordt behandeld. Die brief is nagezonden aan de COVM leden en zal onder agendapunt 9 
behandeld worden. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Omgevingsonderzoek De Peel 
Dhr. Houba merkt op dat Defensie de afgelopen tijd een tweetal onderzoeken heeft laten 
uitvoeren zonder daar overleg over aan te gaan of informatie over te verstrekken. Dat schept 
geen vertrouwen. Hij heeft daar op verschillende manieren tegen geageerd. Hij stelt voor dit stuk 
voor kennisgeving aan te nemen en snel te vergeten. 
 
Mevr. Kompier vraagt naar de status van het onderzoek. Wellicht kan er ambtelijk een verdieping 
plaatsvinden t.b.v. het eerdergenoemde bestuurlijk overleg. Hetzelfde geldt voor de toezeggingen 
inzake de omzetting van Ke naar Lden. 
 
Dhr. Kwast geeft aan dat het onderzoek in opdracht van Defensie is uitgevoerd door een stagiaire 
in het kader van haar studie. Het stuk geeft Defensie meer inzicht in de relatie met de omgeving 
en zal worden gebruikt om de communicatie met de omgeving te verbeteren. Er is niet voor 
gekozen om er met de COVM vooraf over te communiceren. Als de COVM ten tijde van het 
onderzoek bijeen was gekomen dan was er waarschijnlijk wel melding van gemaakt. De 
onderzoekster is bereid om er nadere toelichting over te geven als dat op prijs gesteld wordt. De 
COVM kiest ervoor om dit niet te doen, het wordt meegenomen in de ambtelijke verdieping zoals 
voorgesteld door mevrouw Kompier.  
 
Dhr. Alders vraagt welke zwaarte er gegeven wordt aan bevindingen van een stagiaire. Dhr. 
Kwast geeft aan dat het gebruikt wordt om de communicatie met de omgeving te verbeteren waar 
mogelijk.  
 
Toezeggingen informatiebijeenkomst Ke-Lden De Peel 
Deze bijeenkomst heeft op 19 oktober 2021 plaatsgevonden. In het stuk worden 4 toezeggingen 
gedaan over het verstrekken van nadere informatie. Tot heden is dat niet gebeurd, wanneer en 
hoe gaat dat alsnog gebeuren? Ook deze gang van zaken draagt niet bij aan het vertrouwen. 
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Dhr. Kwast geeft aan dat er geen termijn gesteld is aan de nadere informatieverstrekking. De 
consultatieronde inzake de omzetting loopt nog. Er volgt nog een overleg met een 
vertegenwoordiging van alle COVM’s en de Commissie Awacs Limburg (CAL) medio september. 
Daarna wordt binnen een redelijke termijn navolging gegeven aan alle vragen en toezeggingen 
als geheel. 
 
 
4. Verslag vorige vergadering, 17 februari 2022 
Op pagina 1 staat abusievelijk vermeld dat dhr. Bovy medewerker van de provincie Noord-
Brabant is. Dat wordt gewijzigd in provincie Limburg. 
 
Het verslag wordt met inbegrip van genoemde wijziging vastgesteld. 
 
 
5. Instemmen met Instellingsbeschikking COVM De Peel 
Dhr. Houba vraagt waarom dit stuk nu pas ter vaststelling op de agenda staat. Is de opsomming 
van gemeenten in artikel 2 nog correct? Er is sprake van mogelijke toetreding van Boekel en 
Gennep tot de COVM, moeten deze ook genoemd worden?  
De secretaris geeft aan dat het eerder geagendeerd is. Toen kwam er discussie over het 
afwijkende karakter van deze COVM t.o.v. reeds bestaande COVM’s. Daarom is het destijds 
aangehouden. Daarna zijn er enkele vergaderingen geannuleerd en vergaderingen die wel 
doorgingen hadden een volle agenda. Dat is de reden dat het nu pas weer aan bod komt. 
 
Dhr. Houba meldt dat artikel 10.25 van de Wet Luchtvaart stelt dat er voor iedere luchthaven 
een COVM wordt ingesteld. Voor De Peel is dat nooit gebeurd en dat betekent dat het geen 
luchthaven meer is en dat deze ook niet gereactiveerd kan worden. 
 
Dhr. Kwast geeft aan niet te weten waarom er eerder geen COVM is opgericht. Nu is er de 
behoefte aan overleg met de omgeving en de COVM wordt daarvoor als een goed middel 
gezien. Er wordt een evaluatie van alle COVM’s voorbereid, daarover volgt later meer 
informatie. 
 
De COVM stemt in met de instellingsbeschikking met inbegrip van de vooraf aangeleverde 
aanvullingen en wijzigingen. 
 
 
6. Instemmen met huishoudelijk reglement COVM De Peel 
Mevr. Horsten merkt op dat de gemeente Bergen het niet noodzakelijk vindt dat de commissie 
bij aanvang van de vergadering besluit over plaatsvervanging. Dat is een interne 
aangelegenheid waar niet de gehele commissie mee belast hoeft te worden. 
De secretaris geeft aan dat deze regeling in het ambtelijk vooroverleg is besproken. Als de 
vergadering er mee instemt kan dit komen te vervallen. De vergadering stemt daarmee in. 
 
Mevrouw Maas geeft aan dat Land van Cuijk gevraagd heeft of er een tweede 
burgervertegenwoordiger afgevaardigd kan worden.  
De secretaris geeft aan dat dit in afwijking is van de Wet Luchtvaart, die stelt dat er per 
gemeente 1 vertegenwoordiger namens omwonenden zitting heeft in de commissie.  
Dhr. Kwast geeft aan dat het in Friesland is voorgekomen dat als gevolg van gemeentelijke 
herindeling het werk van 2 omwonenden vertegenwoordigers gedaan moet gaan worden door 1 
vertegenwoordiger. Defensie heeft begrip voor die situatie en zal dit in de eerdergenoemde 
evaluatie meenemen. Tot die tijd kan een tweede vertegenwoordiger op de publieke tribune 
plaatnemen en desgewenst ook spreektijd aanvragen bij de voorzitter. De vergadering stemt er 
mee in om dat te bij deze COVM voorlopig ook te doen. 
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Dhr. Houba heeft bezwaren tegen de artikelen 5 en 12, betreffende vervanging. De Wet 
Luchtvaart regelt uitputtend de samenstelling de commissie. Het is niet mogelijk om in een 
lagere uitvoeringsregeling hiervan af te wijken. Mocht deze vergadering instemmen met de 
vervangingsregeling dan wenst dhr. Houba in de notulen vastgelegd te hebben dat hij daar niet 
mee kan instemmen. 
De secretaris geeft aan dat artikel 10.25 van de Wet Luchtvaart stelt dat een COVM “in ieder 
geval bestaat uit…”. Die formulering biedt ruimte voor de COVM om nadere invulling aan de 
commissie te geven. Het staat de commissie vrij om vervanging te regelen in het huishoudelijk 
reglement, dat is ook gebruikelijk. 
Dhr. Houba stelt dat de wet niet voorziet in vervangende leden en dat die ten onrechte 
gecreëerd worden met dit reglement. De commissie vergadert maar 2 of 3 keer per jaar op 
vooraf vastgestelde momenten. Continuïteit in de samenstelling is van belang, het is een 
kwestie van prioriteiten stellen. 
De secretaris geeft aan in de wet niet te lezen dat de commissie dit reglement niet mag 
vaststellen en vervanging kan regelen. Na ambtelijk vooroverleg is ervoor gekozen om dit op te 
nemen in het reglement en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de leden neer te leggen. 
 
Dhr. Houba geeft aan dat de artikelen 13 en 14 kunnen vervallen omdat deze reeds in de 
instellingsbeschikking vernoemd worden. De secretaris geeft aan dit te zullen doen. 
 
Dhr. Houba stelt voor een tekst op te nemen die de secretaris verplicht een actuele ledenlijst 
van de commissie bij te houden. Er zijn COVM’s die de ledenlijst op hun internetsite publiceren. 
De secretaris geeft aan een tekst van die strekking toe te voegen en de ledenlijst te publiceren 
op de site. Daarbij worden alleen de naam en de organisatie of hoedanigheid van de 
vertegenwoordiger vermeld.   
 
Met inbegrip van de in dit verslag omschreven aanpassingen stemt de COVM in meerderheid in 
met het huishoudelijk reglement. Dhr. Houba kan er niet mee instemmen. 
 
 
7. Bespreken jaarrapportage geluidhinder 2021 
Dhr. Houba merkt op dat een opsomming van cijfers is, een analyse van de cijfers ontbreekt 
echter. Hij vraagt Defensie tevens meer empathie te betrachten in schriftelijke reacties op 
klachten. Graag zou hij beschikken over een dynamische kaart gebaseerd op figuur 3 uit deze 
rapportage. Daarmee kan er beter ingezoomd worden om te zien waar overlast precies ervaren 
wordt. 
Dhr. Hardenbol bevestigt dat het om een rapportage gaat en niet om een analyse, daar heeft hij 
ook geen tool voor. De meeste klachten kunnen rechtstreeks aan oefeningen gekoppeld 
worden. Er is ook een toename van klachten gezien door de reuring die ontstond als gevolg van 
berichtgeving over het luchthavenbesluit. Bij klachten worden deze beoordeeld en soms lijdt dat 
ook tot ingrepen in de activiteiten. Terugkoppeling vindt plaats naar de COVM en de indiener 
van de klacht. Een dynamische kaart is er niet, deze kan mogelijk wel gemaakt worden. 
Defensie zal dat in overweging nemen en kijken of dat ook voor andere COVM’s meerwaarde 
kan hebben. 
 
Mevr. Maas is ook van mening dat een analyse van de cijfers toegevoegde waarde zou hebben. 
 
Dhr. Van Ooij merkt op dat Deurne een relatief groot aantal klagers heeft. Daarom zou hij graag 
zien dat Deurne ook betrokken wordt bij de organisatie van de belevingsvlucht. Defensie neemt 
dat op zich. 
 
Mevr. Kompier sluit zich aan bij de behoefte aan een nadere analyse van de cijfers. Zij stelt voor 
dat mee te nemen in de ambtelijke verdiepingsslag t.b.v. het bestuurlijk overleg.  
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Dhr. Alders geeft aan dat op eenvoudige wijze een analyse van de gegevens gemaakt kan 
worden van basisgegevens. Dhr. Hardenbol geeft aan dat de gegevens die dhr. Alders noemt 
reeds in het rapport staan. 
 
 
8. Bespreken stand van zaken belevingsvlucht 
Dhr. Kwast geeft aan dat er een eerste gesprek over de belevingsvlucht is ingepland op 24 juni 
2022. Mogelijk leidt dat nog tot nader overleg. De oorspronkelijke uitvraag heeft geleid tot 
betrokkenheid van 2 vertegenwoordigers van de gemeente Venray en dhr. Houba. Als andere 
gemeente daar alsnog bij aan willen sluiten kunnen ze dat kenbaar maken aan Defensie. 
Commando Luchtstrijdkrachten zal toelichting geven op de wijze waarop de vlucht wordt 
uitgevoerd en waarschijnlijk zal er ook een geplande datum bekend gemaakt worden. 
 
Dhr. Houba pleit ervoor dat er sprake moet zijn van een realistische en betrouwbare operatie. 
Dat moet vergezeld gaan van een goede informatiecampagne richting inwoners van het gebied. 
Na de vlucht moet er een gedegen onderzoek gedaan worden naar de ervaringen en 
belevingen van burgers en bedrijven. 
Dhr. Kwast geeft aan dat Defensie ernaar streeft om de belevingsvlucht zoveel mogelijk aan te 
laten sluiten bij de werkelijkheid straks. Er zullen meerdere vliegbewegingen uitgevoerd worden 
en er zal een enquête onder inwoners gehouden worden die geanalyseerd zal worden. 
 
 
9. Bespreken reactienota zienswijzen notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Mevr. Kompier geeft aan dat de brief die is verstuurd namens alle betrokken overheden voor 
zich spreekt. 
 
Dhr. Verhees spreekt de zorg uit dat de benodigde stikstofruimte voor de reactivering van de 
luchthaven regionaal gestelde doelen gaat frustreren. 
 
Mevr. Kompier geeft aan dat de zorgen die in de brief geuit zijn breder zijn dan het werkveld van 
de COVM. Daarom is ook afgesproken om daar een regionaal bestuurlijk overleg voor in te 
richten. Ook de stikstofproblematiek kan in dat kader aan de orde worden gesteld. 
 
Dhr. Van Ooij is blij met de gezamenlijke brief. Hij verzoekt om de conclusies van het bestuurlijk 
overleg te agenderen voor de COVM-vergaderingen zodat iedereen op een vergelijkbaar 
informatieniveau komt. 
 
Mevr. Dingemans geeft aan dat de opgave voor natuurherstel nog onderbelicht is. Daar is 
inmiddels een gebiedsgerichte aanpak voor opgezet. Dit onderwerp zou nadrukkelijk een plaats 
in het geheel moeten hebben. 
Mevr. Kompier geeft aan dat ook dit in de ambtelijke verdiepingsslag t.b.v. het bestuurlijk 
overleg wordt meegenomen. 
 
Dhr. Kwast geeft aan dat De Peel een NOVEX-gebied is waarbinnen interdepartementaal 
overleg plaatsvindt over de te bereiken Rijksdoelen. De reactivering van de luchthaven zal dus 
in een breed kader beoordeeld worden. Defensie zal in dat kader relevante partijen betrekken.  
 
Mevr. Maas geeft aan zich zorgen te maken over de cumulatie van ontwikkelingen. Er zou een 
integrale weging plaats moeten vinden, graag aandacht daarvoor.  
 
Dhr. Alders maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van stikstof. Er wordt 
volgens hem momenteel gekeken naar het intrekken van latente ruimte bij agrarische bedrijven. 
Gaat dat dan ook gelden voor latente ruimte van de luchthaven? 
 
Dhr. Vogel is content met de gezamenlijke reactie van alle gemeenten. Hij benadrukt het belang 
van terugkoppeling bij het ontstaan van meerdere overlegstructuren. 
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Dhr. Kwast geeft aan dat er bij de brief een meer gedetailleerde uitwerking van onderwerpen zit. 
Defensie heeft aangegeven daarop te zullen reageren. Momenteel is er een voorlopige reactie, 
die is echter nog niet compleet. Het definitieve stuk zal verstuurd worden aan de COVM zodra 
het gereed is. Dhr. Kwast licht vervolgens enkele hoofdpunten uit de voorlopige reactie toe.  
 
Ke-Lden 
Defensie wil voor alle luchthavenbesluiten die nog in voorbereiding zijn de geluidscontour in 
Lden opnemen, zo ook voor de Peel dus. Tijdens de bijeenkomst met alle COVM’s en de CAL 
in september zullen de procedure en de wijze van omrekenen worden toegelicht. 
 
Uit te voeren onderzoeken 
Er moet een aanvraag voor een Wnb-vergunning aangevraagd zijn alvorens de MER-procedure 
formeel kan worden opgestart. De stikstofproblematiek is daarbij erg belangrijk en de recente 
jurisprudentie maakt het niet eenvoudiger. Zodra de referentiesituatie duidelijk is dan zal dat ook 
in het bestuurlijk overleg ingebracht worden. 
 
Keuze locatie 
Er zijn veel vragen gesteld over de keuze voor de Peel als locatie voor de luchthaven. In de 
reactienota zijn daar antwoorden op gegeven. Die antwoorden zijn niet voldoende of roepen 
weer nieuwe vragen op. Defensie gaat samen met de omgeving een opdracht geven aan een 
bureau om de locatiekeuze tegen het licht te houden. De commissie MER heeft geadviseerd om 
ook in het MER stil te staan bij de locatiekeuze. Het onderzoek zal ook daarvoor benut worden. 
 
Procedure 
In de reactie wordt verwezen naar de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Het moment 
om daarop te reageren is reeds voorbij. Opmerkingen en vragen zouden nu moeten gaan over 
de reactienota. Defensie wil coulant zijn en ook die vragen meenemen in de reactie. 
 
 
10. Rondvraag 
Dhr. Houba verzoekt om de leden van COVM ook zichtbaar te maken op de site. De 
vergadering stemt daar mee in en de secretaris zal dat verzorgen.  
 
Dhr. Houba vraagt ook wanneer het eerder toegezegde verslag van de informatiebijeenkomst 
inzake de reactienota d.d. 24 januari 2022 wordt toegezonden. Dhr. Kwast geeft aan dat hij dat 
verslag nog niet gereed heeft. Hij streeft het eind augustus gereed te hebben. 
 
Dhr. Hardenbol stelt voor de actiepuntenlijst uit het verslag van de vorige vergadering te 
actualiseren. Dat wordt ter vergadering gedaan en is verwerkt in de onderstaande lijst. 
 
Mevr. Maas komt terug op een opmerking van dhr. Kwast tijdens het bestuurlijk overleg. Die 
opmerking betrof de betrokkenheid van de tweede kamer bij besluitvorming over het 
luchthavenbesluit. Verzoek om daar duidelijkheid over te geven. 
Dhr. Kwast geeft aan dat de brief met het voornemen tot reactivering van de Peel ook aan de 
tweede kamer is verstuurd. Tot heden is die niet geagendeerd. De kamer zal geïnformeerd 
worden over de behoeftestelling (benodigde investeringen) en kan besluiten dat te agenderen. 
Bij civiele luchthavenbesluiten geldt een voorrangprocedure waarbij het luchthavenbesluit wordt 
voorgelegd aan de tweede kamer. Dat is vooralsnog niet het geval bij militaire 
luchthavenbesluiten. Voor Gilze-Rijen heeft de tweede kamer, naar aanleiding van een 
ingediende petitie, de motie “gedragen luchthavenbesluit” aangenomen. Dhr. Kwast verwacht 
daarom dat de kamer over het luchthavenbesluit voor de Peel geïnformeerd zal worden. Dat 
kan leiden tot agendering en bespreking, dat kan ook aan de hand van signalen vanuit burgers.  
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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Actiepuntenlijst COVM vergadering de Peel 17 februari 2022. 
 
 

Actiepunt Actie Actienemer Afgedaan 

020622/1 Overzicht van leden en organisaties plaatsen 
op de internetsite van de COVM 

Secretaris  

020622/2 Instellingsbesluit aanpassen en in procedure 
brengen  

Secretaris/Defensie  

020622/3 Huishoudelijk reglement aanpassen Secretaris  

020622/4 Gemeente Deurne betrekken bij de 
voorbereiding van de belevingsvlucht 

Defensie  

020622/5 Reactie op gezamenlijke brief van gemeenten 
definitief maken en toezenden aan COVM 

Defensie/secretaris  

 


