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Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu 

Luchthaven Leeuwarden 
   Secretariaat:  

Postbus 16169 

2500 BD Den Haag 

rien.mudde@rijksoverheid.nl 

VERSLAG 

Eenenvijftigste vergadering Commissie van  Overleg en Voorlichting 

Milieu Luchthaven Leeuwarden van  6 november 2017 

 

Aanwezig: 

Dhr. M. Schrier    Gedeputeerde Provincie Fryslân (voorzitter) 

Mevr. C.C. Bakker   Vliegbasis Leeuwarden sectie Communicatie 

Mevr. A. van Beek   Omwonenden Leeuwarden  

Mevr. A. Boersma   Omwonenden Tytsjerksteradiel 

Mevr. M. Boonstra   GGD Fryslân (tot en met agendapunt 5) 

Dhr. A. Den Drijver   Adviseur stuurgroep Geluidmeetnet 

LtKol A.J.P. Hardenbol    Commando Luchtstrijdkrachten  bureau Geluidhinder 

Dhr. Th. Hartman   GGD Fryslân (tot en met agendapunt 5) 

Mevr. G. de Meer   GGD Fryslân (tot en met agendapunt 5) 

Dhr. M.H. Mudde    Rijksvastgoedbedrijf/Defensie (secretaris) 

Dhr. M.S. Mulders   Omwonenden Ferwerderadiel 

Dhr. J.A. Nicolai    Wethouder Leeuwarden 

Dhr. S. Slotegraaf   Provincie Fryslân/FUMO 

Dhr.  Th. Piersma   Burgemeester  Menameradiel 

Kol A.S. Stallmann   Commandant Vliegbasis Leeuwarden 

Dhr. B. Veerman    Omwonenden Littenseradiel 

Dhr. G.F.J. Veldman     Omwonenden Leeuwarderadeel 

Dhr. G. Verf     Omwonenden Menameradiel  

Mevr. G. Visser     Wethouder Leeuwarderadeel 

Dhr. J. Van Weelderen   Vliegbasis Leeuwarden Hoofd  Luchtverkeersbeveiliging 

Dhr. L.P. Woudstra     Gemeente Ferwerderadiel 

16 belangstellenden 

 

Afwezig: 
Dhr. L. Bos (Wethouder Dantumadiel)   - wordt niet vervangen 

Mevr. Bruins Slot (Wethouder Tytsjerksteradiel)  -  wordt niet vervangen 

Dhr. J.H.B.W. Elgershuizen  (Milieuplatform Leeuwarden) - wordt niet vervangen 

Dhr. E. Kwast (Defensie)     - wordt niet vervangen    

Dhr. A. van der Ploeg  (Wethouder  Dongeradeel)  - wordt niet vervangen 

 

 1.  Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering  

 

2.  Mededelingen 
 De secretaris doet mededeling van de berichten van verhindering.  De agenda met diverse vergaderstukken is 

verstuurd met brief secretaris van 19 oktober 2017. Het verslag van de vorige vergadering en een aantal andere  

vergaderstukken is toegezonden met brief van 1 juni 2017. 

  De secretaris meldt dat de volgende nagekomen stukken zijn uitgereikt. Deze stukken zullen zoals 

gebruikelijk worden bijgevoegd bij het verslag van de vergadering: 

 Jaarrapportage geluidhinderklachten 2016 van Commando Luchtstrijdkrachten  (bijgevoegd als nr. 

LW/17.52/3 bij dit verslag) . Deze  rapportage zal worden geagendeerd voor de volgende vergadering.  

 Brief van dhr. Haakma aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongaradeel, 

van 14 juni 2017, waarin hij bericht dat hij vanwege gezondheidsredenen zijn lidmaatschap van de 

COVM moet beëindigen. (bijgevoegd als nr. LW/17.51/8). Deze brief kan worden betrokken bij 

agendapunt 11. 

 

3. Suggesties voor te bespreken onderwerpen 

 Door de leden van de commissie worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. 
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4.          Inventarisatie gesprekspunten publiek 
 De voorzitter vraagt of  op de publieke tribune aanwezige personen gebruik willen maken van het 

 spreekrecht van het publiek.   

 Mevr. de Ruijter en mevr. Tichelaar melden dat zij het woord willen voeren bij agendapunt 9. 

 

5.  Presentatie GGD betreffende kankerclusteronderzoek 

 Door mevr. Boonstra van de GGD Fryslân wordt een presentatie gegeven betreffende het in opdracht 

 COVM uitgevoerde onderzoek naar het voorkomen van kanker in de omgeving van de vliegbasis 

 Leeuwarden. De sheets van deze presentatie zijn bijgevoegd (als nr. LW/17.52.1a)  bij dit verslag. 

 De rapportage van het onderzoek wordt aansluitend aan de presentatie rondgedeeld aan de leden van de 

 commissie, is eveneens (als nr. LW/17.52.3) bijgevoegd bij dit verslag en zal worden geagendeerd voor 

 de volgende vergadering. De voorzitter geeft de leden van de commissie gelegenheid tot het stellen 

 van vragen. Mevr. Visser merkt op dat in haar gemeente met name ongerustheid is onder vrouwen over 

 het voorkomen van borstkanker. Mevr. Boonstra antwoordt dat er bij het onderzoek geen onderscheid 

 gemaakt is tussen de diverse vormen van kanker. Er is gekeken naar het totaal aantal kankergevallen en 

 daarnaast alleen specifiek het aantal gevallen van longkanker. Dhr. Nicolai vraagt of er elders in de 

 wereld onderzoek is gedaan naar de relatie tussen de uitstoot van militaire vliegtuigen en het 

 voorkomen van kanker. Daarnaast vraagt hij of de constatering dat 23 meer gevallen van kanker 

 voorkomen dan verwacht al dan niet een significant gegeven is. Mevr. Boonstra merkt op dat, gelet op 

 de gehanteerde onderzoeksmethode, niet gesproken kan worden van significantie. Het geconstateerde 

 aantal gevallen van kanker valt buiten het spreidingsbereik, maar met een zodanig laag aantal gevallen 

 dat  het onwaarschijnlijk is dat dit verklaard kan worden door omgevingsfactoren. Zij voegt er naar toe 

 dat zij ter voorbereiding van de presentatie nog specifiek heeft gekeken naar de 5 meest voorkomende 

 vormen van kanker. Daaruit blijkt dat deze in het gebied voorkomen in aantallen, die vallen binnen het 

 verwachte spreidingsbereik. Dit gegeven is een bevestiging van de conclusie dat er geen aanleiding is 

 voor nader omgevingsonderzoek. Mevr. de Meer merkt, naar aanleiding van de vraag van dhr. Nicolai 

 over ervaringen bij onderzoek elders in de wereld, op dat de uitvoering van literatuurstudie geen 

 onderdeel uitmaakte van het onderzoek. De werkgroep luchtkwaliteit heeft aangegeven, dat het 

 onderzoek vooralsnog  beperkt diende te worden tot de primaire vraag of er in de omgeving van de 

 vliegbasis meer gevallen van  kanker voorkomen dan gemiddeld in Nederland en dat daarnaast eerst de 

 uitkomsten van het thans plaatsvindende grote onderzoek betreffende het voorkomen van kanker in de 

 omgeving van Schiphol worden afgewacht. Dhr. Veerman stelt vast dat er sprake is van 23 gevallen 

 meer dan het verwachte maximum. Dhr. Verf vindt dat niet kan worden gesteld dat dat meevalt. Mevr. 

 Boonstra benadrukt de 23 gevallen een periode van 10 jaar betreffen, dus gemiddeld 2 á 3per jaar. 

 Mevr. de Meer vult aan dat dat aantal te gering is om de uitvoering van nader omgevingsonderzoek te 

 rechtvaardigen. Daar zou pas aanleiding voor zijn als het aantal gevallen boven het verwachte aantal het 

 tienvoudige zou betreffen. Dhr. Verf  had graag gezien dat een vergelijking was gemaakt met het aantal 

 kankergevallen in Fryslân in plaats van Nederland als geheel. Mevr.de Meer antwoordt dat een 

 dergelijke referentiegroep te klein is om verschillen aan te tonen. Het  is overigens ook gebruikelijk om 

 een vergelijking te maken met Nederland als geheel. Zij verwacht  geen andere uitkomsten indien 

 een vergelijking zou zijn gemaakt met het voorkomen van kanker in Noord Nederland. Dhr. Veerman 

 vindt het jammer dat geen relatie is gelegd met de uitstoot van fijn stof. Mevr. Visser vraagt of de 

 overschrijding daadwerkelijk aan toeval gewijd kan worden of dat wellicht toch een relatie gelegd kan 

 worden met de uitstoot door de vliegbasis. Mevr. Boonstra antwoordt dat toeval een verklarende factor 

 kan zijn, maar het kan ook een gevolg zijn van factoren als levensstijl of rookgedrag. Er is geen 

 aanleiding om een nader onderzoek naar omgevingsfactoren uit te voeren. Mevr. van Beek merkt op 

 dat de werkgroep luchtkwaliteit  het belangrijk vond dat de resultaten van het onderzoek nu al te laten 

 presenteren. De werkgroep zal nog bijeenkomen om zich te beraden over eventuele vervolgstappen. 

 Dhr. Hartman vraagt of de rapportage al op de website van de GGD kan worden geplaatst. De 

 voorzitter stemt daar mee in. 

   

6.   Verslag vorige vergadering  

  Het verslag van  de op 3 april 2017  gehouden vijftigste vergadering van de commissie (toegezonden met  

nr.LW/17.51/1) wordt  ongewijzigd vastgesteld. 

  Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 

 Blz. 2, punt 4, 2e *: De voorzitter merkt op, dat op de website van de provincie Frysân niet alleen de 

stukken van de laatste vergaderingen staan, maar ook van de eerdere vergaderingen, zij het op een lastiger 

te vinden plek. Hij zal laten uitzoeken of dat wellicht wat makkelijker vindbaar gemaakt kan worden. 
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 Blz 3, punt 8.1.1, 1e *: Mevr. van Beek zet uiteen dat zij een gesprek heeft gehad met de mevrouw uit 

Bilgaard die een groot aantal klachten had ingediend. Zij heeft de  bij mevrouw levende vragen en 

opmerkingen  teruggekoppeld met sectie Communicatie van de vliegbasis. Mevr. Bakker vult aan dat zij 

daarop ook opnieuw contact heeft gezocht. Helaas is het niet mogelijk gebleken nader tot elkaar te komen.  

Mevrouw  Bakker geeft aan open te staan voor contact,  indien klaagster daar prijs op stelt. 

 Blz 6, punt 12: Dhr. Piersma brengt naar voren dat hij heeft begrepen dat de vigerende milieuvergunning 

van de vliegbasis Leeuwarden uit 2001 stamt en dus al 17 jaar oud is. Hij merkt op dat gemeenten in 

dergelijke gevallen er aan gehouden worden dat de vergunning geactualiseerd moet worden en dat dit ook 

voor het Rijk zou moeten gelden. Dhr. Schrier wijst erop dat dit onderwerp is geagendeerd als 

agendapunt 8. 

 De voorzitter merkt op dat de aandachts- en actiepuntenlijst is geagendeerd als agendapunt 14. 

 

7.  Ingekomen/opgevraagde/verzonden stukken 

 Alle ingekomen stukken komen bij de orde bij de geagendeerde onderwerpen. 

  

8.  Omgevingsvergunning vliegbasis Leeuwarden 

 De secretaris zet uiteen dat gepland was, dat bij dit agendapunt door dhr. Kwast van de Bestuurstaf van 

 het Ministerie van Defensie een toelichting gegeven zou worden gegeven betreffende de uitkomsten van 

 het door hem met het Ministerie van  I&M gevoerde overleg. Helaas is dhr. Kwast verhinderd, 

 aangezien hij vandaag een presentatie moet geven aan de pas aangetreden Staatssecretaris van Defensie. 

 De voorzitter heeft hier begrip voor, maar vindt het wel jammer aangezien dit onderwerp al zo lang 

 sleept. Hij stelt voor aan dhr. Kwast te vragen de uitkomst van zijn overleg vast te leggen in een via het  

 secretariaat aan de commissie  aan te bieden notitie. Aldus wordt besloten. 

 

9. Klachten behandeling 
9.1  Klachtenoverzicht en Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden. 

   

9.1.1 Overzicht betreffende de maand februari 2017 (toegezonden als nr. LW/17.51/4a) 

9.1.2 Overzichten betreffende de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus  2017 (toegezonden 

als nr. LW/17.51/4b). 

 Mevr. de Ruiter beklaagt zich over de slechte bereikbaarheid van de notulen. Zij stelt dat de 

vergaderingen vroeger in de huis-aan-huis bladen werden aangekondigd , maar dat dit nu niet meer 

plaatsvindt. De secretaris antwoordt dat de vergaderingen altijd kenbaar worden gemaakt door middel 

van een advertentie in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, maar dat nimmer gebruik 

gemaakt is van de huis-aan-huis bladen. Mevr. van Beek vraagt of dat toch niet zinvol zou kunnen zijn.  

Daarvoor zou gebruik gemaakt kunnen worden van het adressenbestand van de Sectie Communicatie. 

Mevr. Bakker is van mening dat het een taak van de omwonendenvertegenwoordigers is om hun 

achterban te  informeren over de COVM-vergaderingen. Dit is geen taak van de afdeling Communicatie 

van de vliegbasis. Dhr. Stallmann voegt daar aan toe dat de sectie Communicatie  wel actief 

voorlichting pleegt  over de activiteiten van de vliegbasis, maar niet over de vergaderingen van de 

commissie. Dhr. Veldman stelt dat het ruimer bekend stellen van de vergaderdata voldoende zou 

kunnen zijn. En misschien zou de Sectie Communicatie het adressenbestand van media met de 

secretaris van het COVM kunnen delen.  De voorzitter wijst erop dat de pers aanwezig is en melding 

kan maken van de datum van de volgende vergadering. 

 Mevr. de Ruiter deelt voorts mede dat zij 2 maal  een klacht heeft ingediend over vliegtuigen die na de 

start een korte draai maken, waarbij de naverbrander wordt gebruikt.  Zij is zeer geschrokken toen ze 

fietsend over het fietspad bij Stiens plotseling werd geconfronteerd met een uit het niets opkomend 

vliegtuig dat tot een voor het gehoor pijnlijk niveau geluid produceerde.  Zij vraagt waarom het 

veelvuldig gebruik van de naverbrander nodig is. 

 Mevr. Tigchelaar leest een uitgebreide verklaring voor, waarin zij haar ongenoegen  uitspreekt over het 

grote aantal vliegbewegingen dat dit jaar heeft plaatsgevonden en de grote overlast die dit heeft gegeven 

voor de omwonenden. Zij stelt dat achtereenvolgens de oefening Frisian Flag, het daarna doorvliegen 

van de Amerikanen, de oefening FWIT met een record- aantal cursisten, starts en landingen en het 

avondvliegen alles bij elkaar het uiterste hebben gevergd van de omwonenden. Daarbij komt nog dat in 

deze periode de klachtenafhandeling door een personeelswisseling niet op orde was, waardoor 

achterstand is opgelopen in het terugbellen van klagers. Voorts heeft een door de vliegbasis toegezegde 

evaluatie van het vlieggedrag niet plaatsgevonden. Mevr. Tigchelaar is van  mening dat de omgeving 

deze  hoeveelheid geluid niet nog een keer aan kan en stelt maatregelen voor, zoals het verdelen van 

Frisian Flag over de deelnemende landen, het verplaatsen van FWIT naar een andere locatie en het weer 
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terugbrengen van het avondvliegen  naar twee sorties per avond, twee avonden per week. De verklaring 

van mevr. Tigchelaar is bijgevoegd (als nr. LW/17.51/1b)  bij dit verslag. 

  

 Mevr. van Beek sluit zich aan bij het voorgaande betoog. Zij wijst er op dat het aantal klachten dit jaar 

niet alleen ongelooflijk groot was, maar dat deze ook afkomstig waren  uit een veel groter gebied dan 

anders en dat blijkens de formuleringen in de rapportage de toon van de geuite klachten ook harder was 

dan voorgaande jaren. Zij begrijpt goed dat veel mensen gefrustreerd zijn en vraagt of de vliegbasis  iets 

kan doen om die frustratie weg te nemen. Dhr. Veldman vindt dat er afgelopen zomer sprake is 

geweest van een zeer verontrustend aantal klachten.  Bij de afdoening wordt weliswaar steeds 

aangegeven dat het reguliere vliegbewegingen betreft, maar dat neemt het probleem  niet weg. Hij stelt 

vast dat de bereidheid onder de omwonenden om de overlast te accepteren sterk terug loopt. Ook hij  

merkt dat aan de emoties die doorklinken in de formulering van de klachten, dat de mensen aan het 

einde van hun Latijn zijn. Hij stelt dat er nu maatregelen getroffen dienen te worden, dat kan volgens 

hem alleen door het wegnemen van de overlast. Mevr. Boersma stelt vast dat de klachtenrapportage 

niet eerder zo omvangrijk was en dat de klachten een veel groter gebied, zelfs buiten provinciegrenzen, 

betroffen. Zij heeft het gevoel dat er iets aan het veranderen is. Dhr. Piersma wijst erop dat er dit jaar 

tot en met september al 396 klachten zijn ingediend. In vergelijking met de voorgaande jaren (2015/86 

en 2016/201) is dat een enorme toename. Hij vraagt of daar een verklaring voor is. Dhr. Veerman  

merkt op dat er al eerder is gepleit voor het spreiden van oefeningen als Frisian Flag over de 

deelnemende landen. Hij begrijpt dat de commandant Vliegbasis Leeuwarden daar niet over gaat en  

alleen het hem door Defensie opgedragen programma uitvoert.  Dhr. Veerman stelt voor dat een 

delegatie uit de commissie  hierover in gesprek gaat met de Minister van Defensie.  

 

 Dhr. Stallmann wil onderstrepen dat hij zo goed mogelijk wil samenwerken met de omgeving om 

oplossingen voor de ervaren overlast te bereiken en wederzijds begrip te kweken. 

 Mevr. Bakker zet uiteen dat naar aanleiding van ingediende klachten altijd wordt nagegaan of  

daadwerkelijk volgens de geldende wet- enregelgeving is gevlogen.  Dat staat ook regelmatig in de 

beantwoording van de klachten. Als er een vermoeden is van een afwijkende vliegbeweging wordt 

onderzocht wat daar de reden voor was. Het grote aantal klachten dat dit jaar is ingediend is, kan 

inderdaad worden verklaard door het feit dat er veel gevlogen is. Zij heeft er begrip voor dat daar over is 

geklaagd. Zij verwacht dat het volgend jaar minder zal zijn. Voorts merkt zij op dat normaal gesproken 

klagers, die daar prijs op stellen  binnen 6 weken worden teruggebeld. Zij betreurt het dat dit jaar, door 

de genoemde capaciteitsproblemen niet is gelukt. De daardoor opgelopen achterstand is inmiddels 

vrijwel weggewerkt. Mevr. Bakker is het opgevallen dat er 5 klachten over stankoverlast zijn 

ingediend. Dit is verklaarbaar door het grote aantal vliegtuigen dat tijdens de oefeningen op de 

vliegbasis aanwezig was, in combinatie met de windrichting. Tot slot doet zij een oproep om gebruik te 

maken van de mogelijkheid om klachten digitaal in te dienen. Dat heeft als voordeel dat de klagers hun 

klacht in eigen woorden kunnen indienen.  Dit kan 24/7. In het digitale formulier kan dan worden 

aangegeven of er behoefte is aan persoonlijk contact. Het streven is er dan op gericht  de klagers binnen 

6 weken worden terug te bellen, zo mogelijk eerder. 

 Dhr. Stallmann heeft begrip voor de  onvrede, die doorklinkt in de woorden van de insprekers en 

commissieleden. Naar aanleiding van de inbreng van mevr. De Ruijter zet hij uiteen dat het gebruik van 

de naverbrander bij de toepassing van bepaalde configuraties noodzakelijk is. Aangezien de vliegbasis 

binnen de vastgestelde geluidszone moet opereren, wordt dit gebruik zo mogelijk vermeden. Teneinde 

een overschrijding van de wettelijke geluidszone te voorkomen is dit jaar ook besloten het programma 

van het avondvliegen aan te passen. Deze aanpassing betrof de uitvoering van tussentijdse landingen en 

het servicen  op de vliegbasis Volkel. Hierdoor kon het aantal starts en landingen vanaf de vliegbasis 

Leeuwarden worden beperkt. Helaas is deze opzet van het avond-vliegprogramma niet altijd mogelijk, 

aangezien ook de vliegbasis Volkel moet opereren binnen een vastgestelde geluidszone en er ook de 

bedrijfsvoering bij deze opzet niet optimaal is. Dhr. Verf is blij dat met deze maatregel de 

geluidbelasting beter wordt gespreid en vraagt hoe lang deze zal worden toegepast. Dhr. Stallmann 

antwoordt dat dit het hele najaar zal worden voortgezet, tenzij er weer voldoende ruimte op Leeuwarden 

komt door het uitvallen van andere vliegbewegingen. Hij voegt daar aan toe dat er meer maatregelen 

zijn genomen om de geluidbelasting  te exporteren.  Zo is er in het voorjaar meegedaan aan de oefening 

Red Flag in de Verenigde Staten, waarna de deelnemende Leeuwarder vliegtuigen daar nog langer 

hebben doorgevlogen. Die mogelijkheden zijn in de praktijk wel gelimiteerd door de belastbaarheid van 

het ondersteunende personeel. Overigens worden ook niet alle vliegbewegingen in het kader van de 

oefeningen Frisian Flag en FWIT uitgevoerd vanaf de vliegbasis Leeuwarden. Een deel van de starts en 

landingen vinden plaats in Noorwegen. Waar mogelijk wordt dus spreiding toegepast. 
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 Mevr. Visser stelt dat het doel van de klachtencommissie en klachtenregeling zou moeten zijn dat de 

hinder en het aantal klachten afneemt, maar daarvan is duidelijk geen sprake. Zij betreurt dat en stelt dat 

e.e.a. uiteindelijk zelfs negatieve economische gevolgen kan hebben voor de omgeving. Ze vraagt of er 

wel eens is gedacht aan “empathisch vliegen”.  Dhr. Stallmann antwoordt dat de klachtenbehandeling 

tot doel heeft om de feiten te achterhalen en in contact te komen met de klagers, teneinde het 

wederzijdse begrip te vergroten. Hij betreurt het dat de klachtenafhandeling de afgelopen periode te 

wensen heeft overgelaten. Dhr. Stallmann wijst er wel op dat de activiteiten van de vliegbasis erop 

gericht zijn dat de vliegers optimaal getraind worden uitgezonden naar conflictgebieden. Dat brengt een 

zekere mate van geluidbelasting voor de omgeving met zich mee, die niet kan worden opgelost door 

langdurig in het buitenland te verblijven. In de huidige situatie wordt het personeel al zwaar belast 

doordat zij alles bij elkaar wel tot 150 dagen van huis zijn. 

 

Dhr. Hardenbol  zet uiteen dat de commandant van de vliegbasis de opdrachten uit Den Haag op zo 

goed mogelijke wijze uitvoert en daarover zowel in de COVM als daarbuiten (door burenmailings,  

info-avonden en klachten behandeling) communiceert met de omgeving. Ondanks die inspanningen 

zullen de beide werelden (vliegbasis en mensen die hinder onvervinden) nooit volledig bij elkaar 

komen. Hij wijst er op dat de commissie gevraagd of ongevraagd advies  uit kan brengen aan de 

Minister. Zijns inziens zou daar een taak voor de voorzitter kunnen liggen. Hij memoreert dat de 

Minister enkele jaren geleden naar aanleiding van zo’n advies ook is langsgekomen in Fryslân. Dhr. 

Veerman merkt op dat hij dat ook heeft beoogd met zijn voorstel. 

Dhr. Nicolai vraagt of er een verklaring is voor het feit dat de afgelopen periode veel klachten uit een 

groter gebied zijn binnengekomen. Dhr. Stallmann antwoordt dat eind 2016 al wel duidelijk was dat er 

in 2017 aanzienlijk meer zou worden gevlogen dan de voorgaande jaren, aangezien alle vliegers terug 

zouden zijn van uitzending en er gewerkt moest worden aan het herstel van de brede inzetbaarheid. 

Daardoor zijn dit jaar de grenzen van de vastgestelde geluidszone bereikt. Daarnaast waren de 

oefeningen Frisian Flag en FWIT ten opzichte van voorgaande jaren  relatief groot en zat daar weinig 

tijd tussen. Hij kan zich goed voorstellen dat dit veel overlast heeft gegeven. Dhr. Stallmann merkt op 

dat er niet iets is gewijzigd in de wijze van vliegen. Wel zijn in het kader van FWIT bepaalde 

oefeningen in samenwerking met grondtroepen gehouden, die lokaal  overlast hebben gegeven op 

plaatsen waar daar doorgaans geen sprake van is. Daarbij heeft wel  meer spreiding plaatsgevonden naar 

een groter gebied.  

 

Dhr. Veldman stelt vast dat veel van het besprokene vaker aan de orde is gekomen in de commissie, 

maar dat het daarbij blijft bij het geven van een uitleg. Hij is van mening dat gezocht moet worden naar 

oplossingen. De suggestie van dhr. Veerman om gezamenlijk de Minister te benaderen spreekt hem zeer 

aan. Dhr. Stallmann antwoordt dat hij ook liever samenwerkt met de omgeving in plaats van tegenover 

elkaar te staan. Hij benadrukt dat ook Defensie al het maximale doet om het aantal vliegbewegingen te 

beperken. Hij noemt in dat verband de aanschaf van tankvliegtuigen, waarmee  het aantal starts en 

landingen aanzienlijk wordt beperkt. Dhr. Verf verwijt zichzelf dat hij vorig jaar onvoldoende alert is 

geweest toen de vorige commandant in de COVM aankondigde dat in 2017 zowel de oefeningen Frisian 

Flag en FWIT als het herstelprogramma uitgevoerd zouden worden. Op dat moment had de commissie 

al moeten optreden richting Minister om een grotere verplaatsing van vliegbewegingen  naar het 

buitenland of Volkel te bepleiten. 

 

Dhr. Verf vraagt of het klopt dat er tussen 14 en 19 juni 5 keer een parasol is omgevallen als gevolg 

van luchtwervelingen. Hij wijst er op dat de schade weliswaar hersteld kan worden, maar dat dit ook  

gevaarlijke situaties kan opleveren. Mevr. Bakker antwoordt dat twee  parasols zijn omgewaaid maar 

dat het meerdere malen is geregistreerd door de indiener. Een en ander was het gevolg van specifieke 

omstandigheden met windstil weer. Er is geen afwijkend vlieggedrag geconstateerd. Desalniettemin was 

niet uit te sluiten dat de vliegbasis de veroorzaker van de schade was. Uit coulance is daarom besloten 

de schade te vergoeden, tot tevredenheid van beide partijen. Dhr. Verf  memoreert voorts dat zowel in 

de gemeenteraad van Menameradiel als in de media aandacht is geweest voor de verstoring van een 

uitvaart door laag overvliegende straaljagers.  Hij wijst er op dat in het verleden de vliegbasis rekening 

hield met uitvaarten in de nabije omgeving en vraagt of die regeling nog wel functioneert. Mevr. 

Bakker antwoordt dat er regelmatig verzoeken binnen komen   bij de vliegbasis om niet te vliegen 

tijdens uitvaartdiensten. Indien het vliegprogramma dat toelaat, wordt daar rekening mee gehouden voor 

zover dit tijdig wordt aangemeld. In die afspraak is niets veranderd.  Zij zegt toe hier in de burenmailing 

nogmaals aandacht aan te besteden. Dhr. Veldman wijst er op dat op 8 en 9 maart  meerdere (8) 

klachten vanuit Leeuwarden zijn ingediend m.b. t het avondvliegen. Daarnaast was er op 19 april een 

vlucht die 5 klachten opleverde. Hij vraagt of daar een verklaring voor is. Dhr. Stallmann antwoordt 
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dat de klachten zijn onderzocht maar niets bijzonders hebben opgeleverd. Een verklarende factor kan 

zijn dat er sprake was van specifieke meteorologische omstandigheden. Mevr. Van Beek merkt op dat 

er ook veel is geklaagd over lang stationair draaiende motoren.  Dhr. Stallmann antwoordt dat er geen 

wijziging in de bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden. Er wordt niet langer stationair gedraaid dan nodig, 

omdat dit ook brandstof kost. Wel is er bij de grotere oefeningen sprake geweest van meerdere 

toestellen die gereed moeten staan om binnen een bepaald timeslot op te starten. 

 

9.2 Afschriften schriftelijk ingediende/afgedane klachten 

Email-wisseling met dhr. Westerhuis uit Marssum inzake schade door Lucht-     

wervelingen.(toegezonden als nr. LW/17.51/4c). Deze klacht/claim is in het voorgaande al aan de 

orde geweest. De emails worden ter kennisname aangenomen.   

10. Rapportage jaarberekening vliegbasis Leeuwarden  (onderzoek ex artikel 25 lid 4 LVW) 

De rapportage  van het  NLR van maart 2017 inzake de geluidbelasting rondom de vliegbasis 

Leeuwarden voor het jaar 201  is uitgereikt tijdens de vorige vergadering en toegezonden met 

brief van 25 juni 2017 (als nr. LW/17.51/3).  

 Op een vraag van dhr.Veldman legt dhr.Stallmann uit dat als gevolg van een aanpassing aan 

het gewijzigde magnetische veld van de aarde de nummering van de startbaan is gewijzigd. De 

hoofdbaan had vroeger de aanduidingen 06/24, dat is gewijzigd in  05/23. 

 

11. Gevolgen gemeentelijke herindeling voor samenstelling Commissie 

 Een door het secretariaat opgesteld overzicht van de gevolgen van de gemeentelijke  

 herindeling voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in de COVM is toegezonden (als nr.  

LW/17.51/6). De voorzitter vraagt de bij de herindeling betrokken gemeenten zich te beraden 

over de door de nieuwe gemeenten voor te dragen vertegenwoordigers van de omwonenden. 

 

12 Stuurgroep uitvoering motie Geluidmeetnetten 

Met betrekking tot dit (vaste) agendapunt is het volgende vergaderstuk ontvangen: 

Memo nr. 2. Werkzaamheden Stuurgroep ‘uitvoering motie geluidsmeetnetten ’Periode maart- 

oktober 2017, toegezonden door dhr. Den Drijver op 18 september 2017 (als nr. LW/17.51/7).  

Dhr. Verf geeft (als lid van de stuurgroep) een toelichting op de stand van zaken van de 

werkzaamheden van de werkgroep. Sedert de april-vergadering van de COVM zijn de 

representatieve microfoonlocaties geïnventariseerd. Het betreft over het algemeen platte daken 

op openbare gebouwen. In mei is hierover  in sessies teruggekoppeld naar omwonenden. 

Suggesties van aanwezigen zijn meegenomen. In juli zijn de eigenaars/beheerders benaderd. 

Inmiddels is 90% van de locaties geregeld. Daarnaast is de selectie van een leveranciers 

opgestart, door het uitschrijven van een tender. De offertes zullen in het vierde kwartaal 

binnenkomen, waarna de Stuurgroep Defensie zal adviseren over de te kiezen apparatuur. Er 

wordt naar gestreefd dat in het eerste kwartaal gunning kan plaatsvinden, zodat in de loop van 

2018, dus ruim een jaar voor de komst van de eerste F35 het systeem operationeel kan zijn. 

Voorts is de stuurgroep aangevangen met de instelling van een uit omwonenden bestaande 

audit-commissie die toezicht moet gaan uitoefenen op het functioneren van het geluidmeetnet. 

Dhr.Verf hoopt dat op de publieke tribune aanwezigen belangstelling hebben om zitting te  

nemen in die commissie. Dhr. Verf hoopt dat de COVM de Stuurgroep fiatteert om voort te 

gaan op de ingeslagen weg. De voorzitter stelt dat de commissie dat zeker doet. Hij vindt de 

instelling van het geluidmeetnet een goed voorbeeld van samenwerking tussen Defensie en de 

omgeving. 
    

13. Informatie over gebruik vliegbasis 

Dhr. Stallmann geeft een overzicht van het activiteiten van de vliegbasis in de afgelopen en 

de komende periode. Hij memoreert dat er al veel is gezegd over het intensieve programma 

van dit jaar. Dat heeft veel belasting gegeven, maar voor de vliegbasis was het een succesvolle 

periode, waarin de gestelde trainingsdoelen zijn behaald. Door het inhaalprogramma van 2017 

zijn de vliegers weer voldoende getraind om ingezet te kunnen worden voor missies in het 

buitenland en ter bescherming van NAVO-grondgebied. 
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Een en ander heeft plaatsgevonden binnen de vastgestelde geluidszone. Hij verwacht dat de 

geluidbelasting in 2018 lager zal zijn. Dat jaar is er geen FWIT, maar wel een Frisian Flag en 

avondvliegen. Voorts zal de vliegbasis weer een periode de stand-by taak in het kader van de “ 

NATO Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)” uitvoeren.  

Dhr. Veldman vraagt of het uitgestelde plan om onbemande MQ9’s (Reapers) te stationeren 

op de vliegbasis Leeuwarden weer actueel wordt nu er weer meer geld beschikbaar komt voor 

het Ministerie van Defensie. Dhr. Stallmann antwoordt dat momenteel in Den Haag wordt 

gesproken over de intensivering van de Defensiebegroting. Daarbij is het zeker mogelijk dat 

dit consequenties heeft voor het MQ9-project. 

Dhr. Verf memoreert dat dhr. Stallmann bij zijn installatie heeft gesproken over de komst 

naar Leeuwarden van 15 F-35’s . Hij vraagt of al duidelijk is hoeveel toestellen er op 

Leeuwarden worden gestationeerd en of dat in een overgangsperiode wellicht een groter aantal 

zal zijn. Dhr. Stallmann antwoordt dat het transitieplan nog moet worden uitgewerkt. Er 

wordt wel voorzien dat de opbouw op Leeuwarden zal plaatshebben. Daarvandaan zal  

gelijktijdig een aantal (circa 6) gelijktijdig naar Volkel worden overgebracht. In die periode 

zal het vliegen met de F35 ook vanaf Leeuwarden  plaatsvinden, terwijl vanaf Volkel wordt 

gevlogen met de resterende F-16’s. Op een vraag van dhr. Verf antwoordt dhr. Stallmann 

dat Nederland de ambitie heeft om in de toekomst ook de FWIT voor de F35 op de vliegbasis 

Leeuwarden te organiseren. 

   

 14. Lijst van aandachts-enactiepunten 

De voorzitter stelt de aandachts- en actiepunten  aan de orde (toegezonden als nr. LW/17.51/2). 

Hij constateert dat vrijwel alle punten bij de voorgaande agendapunten aan de orde zijn geweest. 

Dhr. Verf merkt naar aanleiding van actiepunt 5d op dat het gesprek met dhr. Muller uit 

Marsum heeft plaatsgevonden. Hij heeft in dat gesprek toegezegd dat hij het gedachtegoed uit 

de brieven van dhr. Muller mee zal nemen bij zijn inbreng in de commissie. Actiepunt 

afgedaan. 

 

15.  Rondvraag 

Dhr. Piersma  merkt op dat dit zijn eerste en laatste COVM-vergadering was. Hij wenst de 

commissie veel succes in de toekomst. Mevr. Visser  geeft aan dat het ook haar laatste 

vergadering was en sluit zich aan bij de wens van dhr. Piersma. Dhr. Stallmann dankt de 

overige leden van de commissie voor de gelegenheid om in gesprek te blijven. 

 

15.   Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. De volgende 

vergaderingen zullen  plaatsvinden op 23 april  2018 en  12 november 2018.   

   


