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Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 9 november 2019 te Breda, 

 

Constaterende dat: 

 Defensie een concept Nota Reikwijdte en detailniveau (cNRD) over de te reactiveren Vliegbasis 

de Peel ter visie heeft gelegd en daarop zienswijzen heeft ontvangen (termijn nu gesloten). 

 Het plan is om de nu slapende luchthaven te renoveren met de bedoeling om te fungeren als 

reserve- en oefenlocatie voor ondermeer de JSF. 

 Het totaal aantal straaljagers in Nederland gedurende de afgelopen drie decennia drastisch is 

gedaald. 

 Er sprake is van integratie van militaire en civiele luchtverkeersleiding en herziening van de 

indeling van het luchtruim waardoor bestaande civiele en militaire vliegvelden meer capaciteit 

krijgen. 

 De Vliegbasis De Peel omringd is door Natura 2000-gebied. 

 Er in de cNRD nog geen sprake is van een gedegen ADC toets. 

 

Overwegende dat: 

 De recente discussie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS - Commissie Remkes) geen rol 

heeft gespeeld in de achterliggende beraadslagingen. 

 Juist van het Rijk een voorbeeldwerking moet uitgaan wat betreft de ontwikkeling van een nieuw 

PAS beleid gericht op herstel van de balans tussen grijs en groen milieubeleid. 

 Het militaire karakter van deze innovaties een internationale context behoeft. 

 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie om: 

 In de (Plan)MER af te dwingen dat de ADC toets centraal wordt gesteld. 

 Dat daarbij de componenten A en D (zijn er Alternatieven en is er sprake van een Dwingend 

belang) nadrukkelijk worden gekoppeld aan de vraag hoe de eventuele Compensatie vorm wordt 

gegeven. 

 Meer in het algemeen beleid te ontwikkelen gericht op een eerlijke balans tussen korte termijn 

(vlieg)veiligheid en langere termijn natuurherstel. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 


