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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 

 1.800 starts en 1.800 landingen = 3.600 vliegbewegingen 

per jaar 

 Gemiddeld 20 starts en 20 landingen per dag 
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Rol COVM De Peel  

COVM = Commissie Overleg & Voorlichting Milieu 

 Adviescommissie van het Ministerie van Defensie 

 Geeft gevraagd en ongevraagd advies 

 Vergaderingen zijn openbaar 

 Bestuurders omliggende gemeenten en 

bewoners(vertegenwoordiging) nemen deel 

Website: 

www.covm.nl/de-covms/de-peel
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Rol burgervertegenwoordiging 

 Ophalen van meningen, vragen en zorgen

 Kritisch volgen van het proces Luchthavenbesluit   

 Belangen van inwoners behartigen bij gemeente, Defensie 

en andere partijen  

 Overlegpartner voor gemeente en Defensie  

 Deelnemer aan het COVM 

Jan Houba (T) 0478 – 58 28 13, jpmhouba@hetnet.nl
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Wat heb ik tot nu toe gedaan?

 Contact en afstemming met Boudewijn Sterk

Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel 

www.stopvliegbasisdepeel.nl

 Contacten met inwoners

 Overleggen met gemeente (bestuur en ambtelijk) 

 Kritisch volgen van de agenda en bijeenkomsten COVM

 Volgen ontwikkelingen en contact met o.a. omgeving 

vliegbasis Leeuwarden (ook F35’s)
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Proces Defensie

Welke stappen zijn gezet? 

 Concept notitie Reikwijdte en Detailniveau (2019)

 Indienen zienswijzen tot augustus (2019) 

 Reactienota op zienswijzen (2021)
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Proces Defensie

Vanaf nu:

 MER-procedure 

 Onderzoeken (KEA, gezondheidsbeleving en meer) door 

Defensie samen met gemeenten 

 Vergunningaanvraag Wet Natuurbeheer e.a.

 Ontwerp Luchthavenbesluit (streven 2024)

 Vaststellen Luchthavenbesluit (streven 2024)

 Mogelijkheid beroep bij Raad van State 
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Bart van Dijk 
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 Context

 Positie en aanpak gemeente

 Samenwerking

 Vragen en vervolgafspraken 
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Aanpak gericht op voorkomen van de 
reactivering 

 Hoe?

• Toetsen van de stappen die Defensie zet

• Vanuit belang Venray proces beïnvloeden 

• Volgen van andere luchthavenbesluiten en ontwikkelingen

• Regionale expertise en inhuur

 Welke onderdelen?

• Gezondheid (GGD)

• Juridisch (uitgangspunten Defensie en procedures)

• Inhoudelijk o.a. milieu, stikstof, geluid, natuur

• Effect omgeving, wonen, werken, recreatie enz.
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Samenwerking

 Lokaal

- dorps- en wijkraden 

- werkgroepen 

Vraag: hoe wil je participeren? 

 Regionaal: buurgemeenten (Limburg, Noord-Brabant)

 Provinciaal:  Limburg en Noord-Brabant 

 GGD

 COVM 

 Overige stakeholders (belangengroepen, milieudefensie, 

experts)
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Communicatie 

Vanuit gemeente 

 Actieve communicatie met direct belanghebbenden, dorps-

en wijkraden, burgervertegenwoordiging, inwoners 

algemeen en media

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

17

mailto:informatiedepeel@mindef.nl
http://www.covm.nl/de-covms/de-peel


Vragen en vervolgafspraken  

 Op welke manier wil u betrokken blijven?

 Wat hebben we van elkaar nodig?

 Hoe organiseren we dat?

 Waarin kunnen we elkaar ondersteunen? 
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Meer informatie?  

Jan Houba

Burgervertegenwoordiger in het COVM De Peel 

jpmhouba@hetnet.nl

T 0478 – 58 28 13

Bart van Dijk 

Programmamanager vliegbasis De Peel, gemeente Venray

Bart.van.dijk@venray.nl

T 06 - 13 14 27 06 
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