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Geacht college.
In UW brief van 23 december 2020 vraagt u mij op zo kort mogelijke termijn
opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een Kosten Effect Analyse (KEA)
voor het voornemen tot de hernieuwde ingebruikname van de vliegbasis De Peel.
U vraagt tevens te worden betrokken bij de keuze voor het bureau dat deze KEA
gaat uitvoeren, bij de formulering van de opdracht en de becommentariering van
de conceptrapportage.
Uiteraard is, voordat is besloten tot de voorbereiding van een luchthavenbesluit
voor De Peel, onderzoek gedaan naar alternatieve manieren om verzekerd te zijn
van voldoende ruimte voor de huidige en voorgenomen militaire vliegactiviteiten.
Ook heeft Defensie in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het
milieueffectrapport enkele alternatieven voor het voorgenomen gebruik
opgenomen. Over die alternatieven zijn veel vragen gesteld, onder meer in de
zienswijzen die zijn ingediend in reactie op de concept Notitie.
In het vervoigtraject, te beginnen in de reactienota op de zienswijzen, zal
Defensie inzicht geven in de alternatieven die in beschouwing zijn genomen. Ik
ben mij ervan bewust dat bij andere partijen, waaronder de gemeente Venray,
de behoefte bestaat die alternatieven nog eens tegen het licht te houden. Wat de
gevolgen voor natuur en milieu betreft zal dat gebeuren in het
milieueffectrapport. De financieel-economische kosten van verschillende
alternatieven kunnen in een Kosten Effect Analyse worden onderzocht.
Ik ben bereid te voldoen aan uw verzoek om een KEA uit te voeren en aan uw
verzoek om samen te werken bij de voorbereiding en de uitvoering hiervan. Ik
volg ook de suggestie uit uw brief om ook de gemeente Gemert-Bakel als de
tweede gebiedsgemeente hierbij te betrekken. Het is van belang dat we de
andere partijen in de COVM goed informeren over dit onderzoek en relevante
ontwikkelingen ter zake. Wellicht ten overvloede wijs ik op de
aanbestedingsregels die in acht moeten worden genomen.

Bij beantwoordlng datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Ik stel voor dat onze medewerkers op korte termijn, mogelijk nog deze maand,
beginnen met de gezamenlijke uitwerking van de onderzoeksopdracht.
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