
Merselo, 10-09-2019 

 

Geachte heer De Groot, beste Tjeerd, 

 

Met belangstelling heb ik het artikel gelezen in het Algemeen 
Dagblad van maandag 9 september. https://www.ad.nl/politiek/d66-wil-veestapel-
halveren-drastische-afname-stikstofuitstoot~a7872ea4/ 

Dit artikel gaat over uw voorstel de veestapel te halveren om 
daarmee de stikstofuitstoot drastisch te laten afnemen. U heeft 
hierover ongetwijfeld veel reacties ontvangen.  

Ik zie het niet als mijn taak om met u de discussie aan te gaan over 
de aanpak van de bio-industrie of uw voorstel tot reductie van de 
stikstofuitstoot, maar ik schrijf u deze brief vanuit een ander 
perspectief. Namelijk tegenstrijdigheid in beleid van het kabinet 
waarvan uw partij ook deel uitmaakt. 

Terwijl het kabinet internationaal goede sier maakt met zijn pleidooi 
voor een ambitieus klimaatbeleid, zien Nederlanders, waaronder 
ikzelf de droom van een effectief Klimaatakkoord geblokkeerd door 
hetzelfde kabinet.  

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 zo goed als gehalveerd 
worden, maar het kabinet voert zelf tegenstrijdig beleid. Ik wil u 
graag over het onderstaande informeren en de tegenstrijdigheid 
daarmee illustreren. 

Het Ministerie van Defensie is voornemens de oude Vliegbasis De 
Peel weer in gebruik te gaan stellen en na 27 jaar te gaan 
reactiveren. Dat houdt in dat er 3600 vliegbewegingen per jaar 
zullen plaatsvinden met onder andere de F35 en andere vliegtuigen.  
 
Concreet betekent dit mogelijk 100 vluchten gemiddeld per week 
met naar alle waarschijnlijkheid óók nachtvluchten. Er vindt 
dientengevolge een zware belasting plaats door CO2-uitstoot, fijn- 
en stikstofuitstoot voor mens, dier en milieu. Het is niet uit te leggen 
dat wanneer de regering tot de noodzaak tot onmiddellijke reductie 
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van CO2-uitstoot besluit er toch een extra vliegbasis wordt 
gefaciliteerd voor groei van het militair vliegverkeer. Algemeen 
bekend is dat vliegen, ten opzichte van andere vormen van vervoer, 
leidt tot een volkomen disproportionele uitstoot van CO2.  
 
Het plan tot reactivering van deze vliegbasis is nu nog in het 
stadium van een concept notitie reikwijdte en detailniveau voor de 
milieueffectrapportage. De werkgroep Stop Vliegbasis de Peel heeft  
hier een zienswijze tegen ingediend en is een samenwerking 
aangegaan met milieufederaties, bedrijven en buurtgenoten. 
 
Het gaat te ver om u in deze brief uitgebreid te informeren over het 
plan reactivering vliegbasis de Peel. Op de website 
http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/ en op de Facebook pagina stop 
uitbreiding vliegbasis de peel, vindt u alle benodigde informatie. 
Met deze website proberen wij buurtgenoten in omliggende dorpen 
te informeren.  
 
Wellicht dat uw partij in de Tweede Kamer zich eens kunt buigen 
over deze plannen. Ik ben er van overtuigd dat het niet doorgaan de 
Co2 uitstoot in Zuid-Oost Brabant en Noord Limburg zal reduceren. 
 
Leden van de werkgroep zijn te alle tijde bereid het een en ander 
mondeling toe te lichten, wij horen graag van u.  
 

 

Vriendelijke groet, 

Namens werkgroep Stop Vliegbasis de Peel 

Boudewijn Sterk 

 

http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/

