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Motie 
 
Onderwerp :  Onafhankelijk onderzoek vliegbasis De Peel 
Aard motie : Vreemd aan de orde van de dag 
M.b.t. raadsvoorstel :   
Nummer raadsvoorstel :   
Datum raad : 10 maart 2022 
Agendapunt raad :   
Nummer motie :  
 
 
Constaterende dat 
 
Het ministerie van Defensie op 25 juni 2019 heeft aangekondigd militaire luchthaven 
De Peel te willen reactiveren. 
 
Bij de reactivering Defensie 3600 vliegbewegingen per jaar (gemiddeld 40 per dag) wil 
uitvoeren vanaf deze vliegbasis. 
 
Hierbij voornamelijk F-35 vliegtuigen van de luchthaven gebruik zullen maken en er 
daarnaast ook met Hercules transporttoestellen en helikopters gevlogen gaat worden. 
 
F-35 vliegtuigen, zoals bij vliegbasis Leeuwarden gemeten is, een aanzienlijk grotere 
geluidsbelasting geven dan bijvoorbeeld F-16 vliegtuigen. 
 
Het college op 1 februari 2022 een raadsinformatiebrief over de reactivering van 
militaire luchthaven De Peel heeft gepubliceerd. 
 
Hierin onder andere wordt verwezen naar het verzoek dat de gemeente Venray aan 
Defensie heeft gedaan om een Kosten Effect Analyse (KEA) uit te laten voeren. Bij de 
keuze voor het bureau dat deze KEA gaat uitvoeren, bij de formulering van de opdracht 
en de becommentariëring van de conceptrapportage enkel de gemeenten Venray en 
Gemert-Bakel worden betrokken, ondanks dat de voormalige gemeente Boxmeer zich 
hierbij heeft aangesloten. 
 
De dorpsraden van Overloon, Holthees, Maashees, Groeningen, Vortum-Mullem en 
Vierlingsbeek in een brief van 20 april 2020 hebben verzocht om een Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse (MKBA) te laten opstellen. 
 
Overwegende dat 
 
Defensie meebetaalt aan het KEA onderzoek en tevens de keuze voor het uitvoerende 
onderzoeksbureau en de precieze opdrachtformulering bepaalt samen met enkel de 
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gemeenten Venray en Gemert-Bakel, ondanks dat Defensie zelf belanghebbend is bij 
de uitkomsten van de KEA. 
 
Er in een MKBA geluidshinder en gezondheidseffecten wel in een geldbedrag worden 
uitgedrukt, waar dit bij een KEA onderzoek niet gebeurt en hiermee een meer 
complete vergelijking van de kosten en baten van reactivering mogelijk wordt. 
 
Verzoekt het college 
 
Scherp toe te zien op de onafhankelijkheid van de Kosten Effect Analyse die mede door 
Defensie wordt uitgevoerd. Hierbij onder andere te verzoeken om als gemeente Land 
van Cuijk betrokken te worden bij de keuze voor het bureau dat een Kosten Effect 
Analyse gaat uitvoeren, bij de formulering van de opdracht en de becommentariëring 
van de conceptrapportage. 
 
Als aanvulling op deze KEA een onafhankelijke, niet door Defensie verder ingevulde 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uit te laten voeren, samen met onze 
buurgemeenten. 
 
Een nauwe samenwerking met onze buurgemeenten aan te gaan en samen met deze 
gemeenten ook in overleg te treden met de Provincie Noord-Brabant en Limburg.  
Ook met onze inwoners hierover in overleg te blijven.   
 
Toelichting 
Met de reactivering van vliegbasis De Peel zou onze regio twee van de acht vliegbases 
in Nederland moeten huisvesten. De provincie Noord-Brabant zou met De Peel de 
vijfde vliegbasis (gedeeltelijk) op haar grondgebied moeten dulden. We maken ons 
zorgen over de grote risico’s die dit met zich meebrengt voor de gezondheid en de 
leefbaarheid in onze dorpen en voor de ambities van onze gemeente als Defensie nog 
meer stikstofruimte uit onze regio in beslag moet nemen voor de reactivering. 
 
Zelfs als er in onze regio een tweede en in Brabant een vijfde vliegbasis van Defensie 
zou moeten komen, moet dit gebeuren op basis van de juiste argumenten en 
onderbouwingen. Defensie heeft daarbij de schijn tegen als het zelf mede bepaalt wie 
onderzoeken naar welke precieze opdracht gaat uitvoeren. Wij vinden het belangrijk 
dat onze gemeente, met eventueel twee vliegbases aan haar gemeentegrenzen, zorgt 
voor onafhankelijk onderzoek naar alle argumenten en cijfers om vliegbasis de Peel al 
dan niet te reactiveren. 
 
Indiener(s)  
Van Diemen, fractie GroenLinks-PvdA 
Nabuurs, fractie CDA 
Pluk, fractie Team Lokaal 
Van Lieshout, fractie SP 
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Besluit raad (in te vullen door de griffie) 
 
(  ) aangenomen met      stemmen voor en      stemmen tegen 
(  ) verworpen met      stemmen tegen en      stemmen voor 
(  ) ingetrokken 
(  ) aangehouden 
 
Richard van der Weegen 
Griffier  
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