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 Aanwezig 
Peter Bandsma (wr de Brabander), Rini Evenaar, Pieter Hermans (werkgroep 

Ysselsteyn), Mieke Peeters, Anna Brzeczak-Janssen (DR Ysselsteyn), Fons 

Opheij (werkgroep Vierlingsbeek), Bert Bardoel (werkgroep Overloon), Ivonne 

van Duren, Boudewijn Sterk (Stop Vliegbasis De Peel), Jan Houba (COVM), 

John van Dijck, Arno Poels, Conny v Duijnhoven (DR Merselo), 

Theo Kooter (DR Vredepeel), Loes Straatman (Stop Vliegbasis de Peel en WR 

Vlakwater), Ria Wijenberg (DR Smakt-Holthees), Leontien Kompier, Jan 

Jenneskens, Johan Roerink, Bart van Dijk, Sylvia van Nispen, Dave Groenen 

(gem Venray) 

 

Afwezig 

 

 
 

 

Kennismaking en delen van ervaringen 

1. Aanwezigen stellen zich voor en geven kort aan wat nu lopende zaken zijn. 

2. Dorpsraad Merselo geeft aan dat er tijdens de verkiezingen ook een enquête onder de 

bewoners is gehouden over de reactivering van de vliegbasis. De uitkomst wordt 

binnenkort gepresenteerd. 

3. Dorpsraad Vredepeel deelt mee dat eerder een enquête is gehouden binnen het dorp 

Vredepeel. Over het algemeen komt daar weinig respons op.  Algemeen beeld is dat het 

dorp geen tegenstander is van de reactivering. 

 

Mededelingen Burgemeester 

1. Burgemeester deelt mee dat afgelopen vrijdag, 1 april, tijdens de Aspergerie, het college 

B&W met bestuurders van andere gemeenten heeft gesproken over de ontwikkelingen 

rondom de reactivering van de vliegbasis.  

2. Gemeenteraad Venray heeft zich in 2019 uitgesproken tegen de reactivering van de 

vliegbasis De Peel. Het college geeft invulling aan deze opdracht en onderzoekt de 

mogelijkheden om de reactivering tegen te gaan. Hierbij geeft zij nadrukkelijk aan dat 

Venray zich niet tegen Defensie opstelt maar op basis van feiten en onderzoek de 

reactivering wil tegenhouden. 

3. Burgemeester vangt ook signalen uit de omgeving op dat er voorstanders zijn van de 

reactivering. Deze groep mensen wil zij ook graag in de toekomst laten aansluiten aan dit 

overleg. Alle meningen over de geplande reactivering zijn waardevol en versterken het 

goede gesprek hierover. 

4. Op dit  moment wordt gekeken naar de juridische positie die de gemeenten hebben in dit 

dossier. De Crisis- en herstelwet is van toepassing verklaard en dat zou betekenen dat 

gemeenten wel een zienswijze op onderdelen mogen indienen maar geen bezwaar kunnen 

maken. Onderzoek hiernaar loopt.  

 

 

Proces van Defensie en rol en positie van de gemeente en belanghouders  

De programmamanager geeft een presentatie over de stand van zaken. Opmerkingen van 

aanwezigen hierop:  

 

Datum 5 april 2022 

Kenmerk  
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Vertegenwoordiger werkgroep Vierlingsbeek merkt op dat binnen gemeente Land van Cuijk een 

motie is aangenomen waarin staat dat de gemeente met omliggende gemeenten een 

onafhankelijke MKBA wil uitvoeren. Dit wordt zowel ambtelijk als ook bestuurlijk komende maand 

in overleggen meegenomen. 

 

Vertegenwoordiger werkgroep Vierlingsbeek merkt ook op dat gemeente Gemert-Bakel een ander 

standpunt in heeft genomen dan Venray. Zij verwachten dat de reactivering doorgaat en hebben 

hun aanpak gericht op de manier waarop zij na reactivering het optimale voor de inwoners kunnen 

bereiken. Burgemeester Kompier geeft aan dat zij hierover het gesprek voert met de burgemeester 

van Gemert-Bakel. 

 

Vertegenwoordiger wijkraad de Brabander: vraagt of het mogelijk is om vanuit een duidelijke 

nulmeting op gezondheid effecten te beoordelen van een reactivering. In hoeverre kan Defensie 

aansprakelijk worden gesteld. Antwoord: dit wordt meegenomen in de gesprekken met GGD 

Limburg en Brabant. Deze gesprekken starten op 12 april. 

 

Burgervertegenwoordiger COVM: Naast de genoemde partijen waarmee wordt samengewerkt zijn 

er nog meer groepen die meegenomen kunnen worden zoals: Brabantse Milieufederatie en 

Limburgse Milieufederatie, werkgroep Behoud de Peel. 

 

Vertegenwoordiger werkgroep Stop Vliegbasis De Peel: Gebied rondom De Peel wordt niet alleen 

belast met de komst van de nieuwe F35 straaljagers. De huidige geluidsbelasting door helikopters 

en mogelijk een Hercules vliegtuig blijft gewoon bestaan. Het is goed om dat zichtbaar te maken in 

de presentatie maar ook in de communicatie. 

 

Verder merkt vertegenwoordiger werkgroep Stop Vliegbasis De Peel op dat de kaart met 

geluidscontouren niet juist is. En hij vertelt dat hij vermoedt dat boeren in het gebied benaderd 

worden voor de verkoop van stikstofruimte. Heeft de gemeente hier aandacht voor? Hij geeft aan 

dat de benodigde stikstofruimte die defensie nodig heeft voor de reactivering een struikelblok kan 

worden. 

 

Samenwerking 

De burgemeester vraagt aan de aanwezigen: Komen we vaker bij elkaar? Missen we nog mensen? 

We willen niemand uitsluiten want een zo breed mogelijk gesprek is belangrijk. Anderzijds moet 

het wel een werkbare groep blijven. Welke boodschap willen we uitdragen en naar wie? Hoe doen 

we dat?  

 

Aanwezigen omarmen een goede betrokkenheid en stellen een goede communicatie erg op prijs. 

 

Vertegenwoordiger wijkraad De Brabander: Het is belangrijk om een mix van sporen te 

bewandelen: juridisch, bestuurlijk en geluiden uit de samenleving. De laatste hebben we als groep 

zelf in de hand waarin een goede strategie essentieel is. 
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Burgemeester: we gaan bestuurlijk met de regio in gesprek, vraag aan aanwezigen om dit ook met 

de leefomgeving te doen. 

 

Vertegenwoordiger werkgroep Ysselsteyn: Defensie heeft zelf een enquête uitgezet. Werkgroep 

Ysselsteyn is benieuwd naar de uitslag en krijgt geen contact met Defensie omtrent dit. Zij vragen 

of de gemeente hun contacten wil gebruiken om deze uitslag te verkrijgen. 

 

Vertegenwoordiger werkgroep Stop Vliegbasis de Peel: Er zijn in de regio natuurverenigingen actief 

en hij heeft de contacten.   

 

Beleidsmedewerker gemeente: Voor de reactienota hebben we informatie nodig, belangrijk om 

bijtijds belangrijke punten aan door te geven zodat deze in de nota verwerkt kunnen worden: 

vliegbasis@venray.nl  

 

Communicatie  

Communicatieadviseur heeft verschillende ideeën waarmee belanghebbenden op de hoogte kunnen 

worden gebracht waaronder: het opzetten van een platform, maken digitale nieuwsbrief (tevens 

wens dorp Merselo). De groep merkt op dat een deel van de samenleving geen digitale toegang 

heeft tot informatie. Een zo breed mogelijke manier van communiceren is daarom noodzakelijk 

zoals naast digitale communicatiemiddelen ook geregeld een artikel in het weekblad Peel en Maas, 

Hallo Venray en beschikbare dorpsblaadjes. Communicatieadviseur komt nog met een voorstel.  

 

Vervolgafspraken 

Deze avond is de start van de community die verder uitgebouwd wordt.  

Als er ontwikkelingen zijn, volgt een nieuwe bijeenkomst.  

 

Aanwezigen geven aan dat e-mailadressen uitgewisseld mogen worden met uitzondering van 

dorpsraad Vredepeel.  

 

 

mailto:vliegbasis@venray.nl

