Informatie avond omwonenden reactivering Vliegbasis De Peel
16-12-2019, Zaal het Anker Merselo

M.b.t. isolatie (voor mensen binnen de contour): er komt een aanbod van Defensie en daar
kun je ja of nee tegen zeggen. Niet bekend wat het aanbod van Defensie gaat zijn als het
inderdaad allemaal doorgaat.
Hoe komt de gemeente aan de 40KE contour?
Is in het bestemmingsplan opgenomen; Defensie geeft aan uit te gaan van de zone die nu in het
bestemmingsplan is opgenomen.
Nachtvluchten geven meer belasting/vliegbewegingen dan dag vluchten (meer bekertjes water in
de badkuip).
Gaat de F35 meer ruimte vragen (piekbelasting) dan de F16?
Weten wij als gemeente niet.
40KE contour in relatie tot decibellen?
Er wordt aangenomen dat in deze contour de meeste geluidsoverlast geldt.
Geen exacte metingen bekend.
Gaan er hier ook metingen plaatsvinden?
Stuurt de gemeente wel op aan.
Gaat de gemeente evt. zelf ook metingen doen?
Is primair verantwoordelijkheid Defensie.
Er wordt opgemerkt dat bij metingen elders bleek dat zelfs 9 km verderop de metingen nog
hetzelfde waren qua geluidsoverlast.
Kan de gemeente achter een maatschappelijke kosten/baten analyse gaan staan: wat
doet het met de economie, gezondheid, etc.?
Neemt Martijn van der Putten (MvdP) mee terug.
Hoe kunnen de metingen worden gecontroleerd?
In Volkel en Leeuwarden zijn op diverse punten metingen verricht. Dergelijke metingen zijn
publiekelijk in te zien.
Kan de gemeente dit ook controleren?
Dit soort zaken zal ook in het COVM meegenomen moeten worden als er daadwerkelijk gevlogen
gaat worden.
Aangezien Volkel in dezelfde lijn ligt: eigenlijk een dubbele belasting.
Hier is aandacht voor gevraagd.
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Het gaat om 3 periodes van 6 weken per jaar; wellicht af te wisselen met Volkel.
Wat gaat de gemeente doen om deze reactivering zoveel mogelijk tegen te houden?
De (juridische) positie van de gemeente zou wel eens heel beperkt kunnen zijn, maar de gemeente
zal wel de inwoners/omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte houden van de stappen van
Defensie e.d.
De crisis- en herstelwet geeft aan dat indien een hogere overheid iets beslist, dan kan een lagere
overheid daar niet tegenin gaan. Echter, niet duidelijk is of deze wet wel of niet van toepassing is.
Wel kunnen de omwonenden zelf iets doen in de procedure.
Defensie kan dit niet zelf beslissen; is een politieke beslissing.
Gaat de MER over het hele gebied kijken (ook in Gilze-Rijen en in Eindhoven wil Defensie
gaan uitbreiden/reactiveren) of alleen in Vredepeel?
MvdP: voorlopig alleen in Vredepeel.
Als dit het geval zou zijn, moet aangegeven worden dat dat ook meegenomen moet worden.
Welke vliegtuigen worden meegenomen in het aantal vliegbewegingen?
Defensie zou aangegeven hebben: alleen F35’s.
Bij Asteria heeft Defensie aangegeven dat helikoptervluchten ook meegeteld zouden worden, maar
daar lijkt Defensie op teruggekomen te zijn.
Als MER rapportage ter inzage ligt, worden de omwonenden dan op de hoogte gesteld?
MvdP: als dat op prijs wordt gesteld, zal de gemeente dat doen.
Vreemd dat er een grens wordt gesteld (40KE); het is toch niet zo dat buiten deze contour de
geluidsoverlast ineens ophoudt?!
Er is nu al sprake van waardevermindering van de huizen van de omwonenden.
Er worden diverse voorbeelden genoemd.
MvdP: in zienswijze zorgen over kenbaar maken; dan kan er later evt. planschade worden
meegenomen. MvdP verzoekt ook Jan Houba dit nadrukkelijk mee te nemen en aan te kaarten bij
Defensie.
Al afspraken gemaakt met de omwonenden om dit gezamenlijk via de rechtsbijstand te doen.
Dient ook in de COVM te worden meegenomen.
Dorpen gaan zo “doodbloeden”; leefbaarheid wordt aangetast.
M.b.t. isolatie: meeste aanwezigen zijn “buitenmensen”; hebben niets aan isolatie.
Zorgen kunnen nu al aan Defensie kenbaar worden gemaakt.
Heel Venray zou bewust gemaakt moeten worden van de geluidsoverlast die ook voor inwoners
buiten Merselo, Vredepeel e.d. gaat komen.
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Milieu effect rapportage: hierin komen het aantal decibellen ook naar voren.
Indien in Leeuwarden bruikbare metingen naar voren komen, kunnen we die wellicht meenemen in
het COVM.
Men is van mening dat men te weinig informatie van Defensie krijgt. Defensie is niet duidelijk
genoeg; te weinig details bekend.
Stelling dat gemeente meer zou weten dan ze zegt, is pertinent NIET waar!
Ook gemeente heeft vele vragen.
Als gemeente informatie van Defensie krijgt, kan dit dan z.s.m. met de omwonenden
worden gedeeld? MvdP geeft aan dat dit zeker zal gebeuren.
Indien er atoomwapens op Vredepeel zouden komen te liggen, kan de gemeente er dan
voor gaan liggen? MvdP: overvraagd; weet dit zo echt niet.
Wellicht Defensie vragen proefvluchten uit te voeren. Echter: er kan momenteel niet
opgestegen of geland worden vanaf Vredepeel, dus niet realistisch.
MER rapportage: misschien moeilijk om door de bomen het bos dan te zien.
Al een optie net genoemd om gezamenlijk te reageren.
Opmerking: niet iedereen binnen de contour heeft een brief ontvangen voor deze avond (blijkbaar
adressen niet ruim genoeg genomen).
Graag bij de gemeente melden!
Burgervertegenwoordiger Jan Houba: nu al overlast door vele oefeningen van Defensie.
Bij een melkveebedrijf vee zo geschrokken van vliegtuiglawaai dat boer door vee is overlopen en
gewond is geraakt. Bij Defensie voorval/klacht gemeld, echter moeilijk om op de juiste plek bij
Defensie terecht te komen.
Graag gemeente op speciale website hiervoor plaatsen waar men zich kan melden bij klachten e.d.!
(is inmiddels opgepakt) https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims
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