SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Artikel 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad.

Registratie:

SV 2019-2

Datum:

08-07-2019

Steller vragen: fractie D66-HvA/M.J.M. van den Eijnden

Onderwerp:

Luchthavenbesluit vliegbasis de Peel

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Defensie bereidt een zogenoemd luchthavenbesluit voor om vliegbasis De Peel weer in
gebruik te nemen. Voor dit Luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het
milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapport. Het Concept Notitie
Reikwijdte en Detailniveau biedt de basis voor dit milieueffectrapport. Heeft defensie
hierover overleg gepleegd met de gemeente Asten? Zo ja, wilt u ons meer informatie
geven over dit overleg?
2. Hoe stelt de gemeente Asten zich op tegenover de Concept Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (zie bijlage)?
3. Overweegt de gemeente Asten om een zienswijze in te dienen?
4. Is er regionaal overleg hierover?
5. Het verontrust onze fractie dat gesproken wordt over het in gebruik nemen van een
nieuwe militaire vliegbasis in deze regio. Er zijn al twee militaire vliegvelden (in Volkel
en in Eindhoven) dichtbij Asten en dit zorgt voor cumulatie van vliegbewegingen boven
onze regio. Deze enorme belasting van het luchtruim en de luchtverontreiniging is wat
D66-Hart voor Asten betreft onwenselijk. Is het college het met D66-Hart voor Asten
eens dat dit een onwenselijke situatie is? Zo nee, waarom niet?
6. Onderdeel van het luchthavenbesluit is de stationering van 12 F35 jachtvliegtuigen. Is
bekend of de F35 meer geluidsoverlast veroorzaakt dan de F16?
7. Hoeveel (extra) vliegbewegingen zijn te verwachten boven Asten als vliegbasis de Peel
weer in gebruik wordt genomen?
8. Wat betekent het voor de luchtkwaliteit in de regio als vliegbasis de Peel weer in
gebruik wordt genomen?

Toelichting:

-2-

Momenteel loopt een MER procedure voor de geplande heropening van vliegbasis de Peel.
Onderdeel daarvan is een notitie reikwijdte en detailniveau. Tot 21 aug. kan men daarvoor
een zienswijze indienen.

Ondertekening en naam:

M.J.M. van den Eijnden

