Aan:

Ministerie van Defensie,
Directie Integraal beleid MPC58B
Postbus 20701, 2500 ES Den Haag

Contactadres:

J.P.C.M. van Galen-Derks, Oude Peelstraat 9, 5759PA, Helenaveen

Betreft:

Zienswijze De Peel, Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor
milieueffectrapportage De Peel
Lijst met handtekeningen
Artikelen die punt 4 en 5 onderschrijven

Bijlage:

Helenaveen, 16 augustus 2019
Geachte medewerker,
Als inwoners van Helenaveen zijn we bezorgd over de impact op onze leefomgeving en welzijn vanwege de
plannen met militaire luchthaven De Peel, als die ten uitvoer worden gebracht zoals voorzien in de
conceptnotitie.
Waar maken wij ons zorgen over:
1. De geluidsoverlast vanwege laagvliegende F35, Chinook en Herculesvliegtuigen.
2. Geluidsoverlast van de lage tonen van de F35.
3. De voorziene tijdsduur van de periodes en het aantal vluchten per tijdsduur dat voorzien is zorgen
voor veel geluidsoverlast.
4. De extra stikstofdepositie voor het Natura 2000 gebied Mariapeel en Deurnese Peel, wat de groei van
het veenmos belemmert. De huidige depositie is al te hoog voor dit Natura 2000 gebied. (Zie
literatuurlijst)
5. De uitstoot van PAK (Polycyclische koolwaterstoffen) en depositie van ADAF’s (Aircraft anti icing and
de-icing fluids) en andere stoffen in de uitlaatgassen van de vliegtuigen, die neervallen in een gebied
dat al de meeste luchtvervuiling van Nederland kent, wat slecht is voor onze gezondheid. (Zie
literatuurlijst)
6. De eerste aanzet is vliegen in 3 periodes van 6 weken met 12 vliegtuigen, maar er is al voorzien in de
mogelijkheid van 24 weken vliegen, dat is erg veel en bijna het halve jaar veel geluid van vliegtuigen
voor de inwoners van dit gebied.
7. De huidige overlast die we van vliegbasis Volkel ervaren, zal worden versterkt door die van de militaire
luchthaven de Peel.
8. De vogeltrek van ganzen en kraanvogels en de rust tijdens het broedseizoen wordt verstoort.
9. De voorziene vliegvensters duren mogelijk tot 24.00 uur, dat is slecht voor de nachtrust van kinderen
en volwassenen.
10. Tijdstip van bekendmaking van deze conceptnotitie vlak voor de grote vakantie, waardoor veel
instanties niet tijdig kunnen reageren.
11. Bewoners hebben te weinig overlegmogelijkheden met hun gemeente, zelfs raadsleden van de
gemeente Deurne waren op 10 juli niet op de hoogte van deze notitie.
12. De combinatie van bovenstaande punten tast het welbevinden, de gezondheid en het welzijn van de
bewoners in de Peel, die hier wonen vanwege de mooie natuur en de rust, ernstig aan.
Verzoek om in de definitieve versie voor de MER aan punten 1 t/m 9 zodanig aandacht te schenken dat de
genoemde zorgen weggenomen worden. Wat punt 10 en 11 betreft zou een verlenging van de periode om
zienswijzen in te dienen op zijn plaats zijn.
Namens de Dorpsraad van Helenaveen hebben Annie van Galen en Josanne de Graaf deze zienswijze
geformuleerd.
Met vriendelijke groet,

Annie van Galen

Josanne de Graaf
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Ondersteuning van de punten 4 en 5 met literatuurverwijzingen:
PAS Staatcourant, gebied 139 en 140: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-70696.pdf
Rapport Royal HAS KONING, 26 september 2018, Systeemanalyse Deurnsche Peel, Provincie Noord
Brabant, ten behoeve va inrichting van Natuurnetwerk Brabant. Pagina 5, 58, 66, 73, 108, 125, 247
De huidige luchtkwaliteit is al matig tot onvoldoende in de Peel, datum 26-7-2019:

https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht/fijnstof:
De fijnstofbelasting in de Peel ligt op een hoog niveau.
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