
Ontwikkelingen vliegbasis 
De Peel

Welkom! 



Vandaag   

 Context van de ontwikkeling

 Plannen en proces Defensie 

 Positie en aanpak gemeente

 Samenwerking

 Vragen 
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Plannen van Defensie 
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 12 jachtvliegtuigen (F35)

Opstijgen en landen op De Peel 

Oefenen boven de Noordzee

 3 x 6 weken per jaar (max 24 weken)

 1.800 starts en 1.800 landingen = 3.600 

vliegbewegingen per jaar 
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Proces Defensie

Welke stappen zijn gezet? 

 Concept notitie Reikwijdte en Detailniveau (kader voor de 

MER studie) (2019)

 Indienen zienswijzen tot augustus (2019) 

 Reactienota op zienswijzen door Defensie (2021)
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Proces Defensie

Vanaf nu:

 Gezamenlijke reactie op reactienota Defensie door 13 

gemeenten. Wij zijn in afwachting van de reactie.

 Onderzoeken o.a geluid, stikstof, gezondheid, locatiekeuze 

door Defensie met inbreng van gemeenten 

 Vergunningaanvraag Wet Natuurbeheer 

 MER-procedure 

 Ontwerp Luchthavenbesluit en MER ter inzage (streven 

2024). Mogelijkheid tot indienen zienswijze.

 Vaststellen Luchthavenbesluit (streven 2024)

 Mogelijkheid beroep bij Raad van State 
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Aanpak

 Hoe?

• Volgen en toetsen van de stappen die Defensie zet

• Uiten van zorgen en stellen van vragen

• Belangen van regio Noord Limburg en Noordoost Brabant 

behartigen vanuit een regierol 

• Intensieve samenwerking met regiogemeenten en 

provincies

• Volgen van andere luchthavenbesluiten en ontwikkelingen

• Externe expertise waar nodig
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Aanpak is dynamisch proces

 Planning en haalbaarheid voor Defensie is afhankelijk van 

vele factoren

 Lopende procedures zoals Leeuwarden 

 Oekraïne (prioritering)

 Vergunningen

 Inspraak betrokken gemeenten (bestuurlijk, inwoners)

Vraagt om flexibele aanpak
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Venray pakt regierol binnen regio

 Vliegbasis voor 2/3 op Venrays grondgebied, ogen op Venray 

gericht!

 Burgemeester zit regionaal bestuurlijk overleg voor

 Venray stuurt op activeren van de lobby richting regio 

Provincie en Rijk

 Venray is rechtstreekse gesprekspartner Defensie
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Aandacht voor inwoners en 
belangenverenigingen

Kern is informatiedeling maar ook kennis en reacties uit de 

gemeenschap ophalen.

 Actief contact met dorpen en wijken die actief betrokken 

zijn

 Uitrollen brede communicatie 

 Ruimte voor tegen- en voorstanders, de dialoog mag 

worden gevoerd.
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Samenwerking

 Lokaal

- dorps- en wijkraden 

- werkgroepen 

 Regionaal: buurgemeenten (Limburg, Noord-Brabant)

 Provinciaal: Limburg en Noord-Brabant 

 GGD

 COVM, bestuurlijk en burgervertegenwoordiger

 Overige stakeholders (belangengroepen, milieudefensie, 

experts)
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Communicatie 

Vanuit gemeente 

 Abonneren op nieuwsbrief, 1e editie verschijnt in juli

 Informatie op onze website

Vanuit Defensie 

 Neem een abonnement op de burenmailing. Stuur een mail 

naar: informatiedepeel@mindef.nl

 Publicaties op COVM de Peel 

www.covm.nl/de-covms/de-peel
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https://gemeente-venray.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=oaa4rqgwha&l=uhljjjskfj
https://www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel
mailto:informatiedepeel@mindef.nl
http://www.covm.nl/de-covms/de-peel


Vragen en vervolgafspraken  
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