
 

Wat merken we van vliegbasis Volkel? 
 

De vliegbasis Volkel is een militaire basis met als taken luchtverdediging en 

leveren van luchtsteun. Hiervoor zijn op Volkel F16’s gestationeerd. Hemelsbreed 

ligt de vliegbasis op ongeveer 20 kilometer van de gemeente Gennep.  

U heeft ongetwijfeld de straaljagers wel eens gehoord. 

 

Wat u wellicht nog niet wist is dat Volkel een procedure heeft voor geluidsklachten. Er is een 

online klachtenformulier (zie onderaan) en een telefoonnummer dat u kunt inspreken (0800-022 

60 33).  

Ingediende klachten worden altijd beantwoord. Dit wil overigens niet zeggen dat een klacht ertoe 

leidt dat straaljagers een andere route gaan volgen. Met het beantwoorden van de klachten wil de 

luchtmacht vooral zicht houden op milieubelasting en uitleg kunnen geven. Uw privacy is bij de 

procedure gewaarborgd. Namen worden niet bekend gemaakt. 

Het geanonimiseerde overzicht van alle klachten wordt door de luchtmacht periodiek 

gerapporteerd aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel (COVM-Volkel). 

Ook vanuit de gemeente Gennep zit er in deze commissie een burgervertegenwoordiger en een 

bestuurlijk vertegenwoordiger. Ik ben alweer enige tijd geleden gevraagd om als 

burgervertegenwoordiger van de gemeente Gennep in de commissie plaats te nemen. Het valt me 

op dat de gemeente Gennep in de klachtenrapportages nauwelijks voorkomt.  

 

Of er in de toekomst meer klachten komen valt nu moeilijk te voorspellen. Een aantal 

ontwikkelingen kan van invloed zijn. Dit jaar komt de F35 (joint strike fighter) op Volkel. Deze F35, 

die de F16 gaat vervangen, heeft andere geluidskenmerken. Ook is defensie bezig om de vliegbasis 

Peel, bij het dorpje Vredepeel te reactiveren. Deze vliegbasis is sinds 1993 buiten gebruik. 

Heropening wordt verwacht in 2024. Net als Volkel ligt Vredepeel hemelsbreed ca. 20 kilometer 

van de gemeente Gennep. Tenslotte kunnen de recente spanningen met Rusland invloed gaan 

hebben. De vinger moet aan de pols worden gehouden. 

Om zicht te krijgen op de invloed van veranderingen is het belangrijk dat ook burgers in Milsbeek 

(en uiteraard ook andere kernen van Gennep) gebruik maken van de bovengenoemde 

mogelijkheden om klachten over geluid in te dienen. Door deze officiële mogelijkheden te 

gebruiken worden klachten formeel geregistreerd, beantwoord en in de rapportages opgenomen. 

Dank voor uw medewerking. 

 Ronald Starrenburg, burgervertegenwoordiger in de COVM 
 

 

Het Klachtenformulier 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier

