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AGENDA  
54e vergadering d.d. 6 mei 2019 
aanvang 16.00 uur  
Provinciehuis te Leeuwarden 
 

1.         Opening 
 

2.      Mededelingen /Eventuele aanvullingen op de agenda. 
2.1 Berichten van verhindering 
2.2   Overige mededelingen 

 
3. Suggesties voor te bespreken onderwerpen. 

Voorstel:  Door de leden van de commissie kunnen bij dit agendapunt 
suggesties worden aangedragen voor onderwerpen, die tijdens deze 
of de eerstvolgende vergadering besproken kunnen worden. 

 
 4. Inventarisatie gesprekspunten publiek  

Voorstel:  Nagaan of er gesprekspunten zijn en deze vervolgens aan de orde 
stellen bij de betreffende agendapunten. 

 
 

 5. Presentatie Project Luchtruimherziening (onder voorbehoud) 
Op 8 november 2018 heeft het door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
georganiseerde Luchtvaartgesprek Friesland plaatsgevonden. Hiervoor zijn ook de leden van de 
COVM luchthaven Leeuwarden uitgenodigd.  

Voorstel: Presentatie door vertegenwoordiger Projectdirectie 
luchtruimherziening.  Gelegenheid tot het stellen van vragen 

  
6.           Gevolgen gemeentelijke herindeling voor samenstelling Commissie 

Als gevolg van de in 2018 uitgevoerde gemeentelijke herindelingen zal de samenstelling van 
de commissie wijzigen. Door de nieuwe gemeenten dient te worden aangegeven wie de nieuwe 
bestuurlijke vertegenwoordiger in de commissie is. Daarnaast dienen de gemeenten een 
omwonendenvertegenwoordiger en desgewenst een plaatsvervangend 
omwonendenvertegenwoordiger te worden aangewezen. Gemeente Leeuwarden heeft  met 
brief van 21 januari 2019 (bijgevoegd als nr. LW/19.54/3a)  dhr. Veldman aangewezen als lid 
en mevrouw van Beek als plaatsvervangend lid. 

   Voorstel: De overige gemeenten vragen om (voor zover dat eerder  
     nog niet was gedaan) een omwonendenvertegenwoordiger en  
     eventuele plaatsvervanger aan te wijzen. Lijst van leden en  
     adviseurs, zoals bekend bij secretariaat dd 15 april 2019 is  
     bijgevoegd als nr. LW/19.54/3b 
 

7.  Verslag vorige vergadering 
 Concept-verslag vergadering van  12 november 2018 is toegezonden met e-mail van 4 

januari 2019 (als nr. LW/19.54/1).  
Voorstel:  Verslag vaststellen en inhoudelijk aan de orde stellen. 
  Aandachts- en actiepuntenlijst is geagendeerd als agendapunt 14. 
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 8.   Ingekomen/opgevraagde/verzonden stukken 
         8.1 Besluitvorming betreffende mogelijke aanschaf extra F35- toestellen 

Geagendeerd op verzoek van dhr. Veerman. Brief van dhr. Veerman van 3 april 2019 
over dit onderwerp is bijgevoegd als nr. LW/19.54/4 
Voorstel : Toelichting door dhr. Veerman, reactie door vertegenwoordigers  

Luchtmacht 
   

 
 9. Stand van zaken revisie milieuvergunning vliegbasis Leeuwarden 
   Voorstel: Toelichting door Kolonel Stallmann 
 
         
 10.  Klachtenbehandeling 

10.1 Klachtenoverzicht Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden. 
a. Overzicht betreffende de maand oktober 2018 (nr. LW/19.54/5a) 
b. Overzicht betreffende de maand november 2018 (nr. LW/19.54/5b) 
c. Overzicht betreffende de maand december 2018 (nr. LW/19.54/5c) 
d. Overzicht betreffende de maand januari 2019 (nr. LW/19.54/5d) 
e. Overzicht betreffende de maand februari 2019 (nr. LW/19.54/5e) 
f. Overzicht betreffende de maand maart 2019 (nr. LW/19.54/5f) 
 Voorstel: Structurele en opvallende klachten bespreken.  
 

10.2 Afschriften schriftelijk ingediende/afgedane klachten 
    10.2.1 Klacht inwoner Marssum met antwoord Sectie Communicatie vliegbasis  
    Leeuwarden  (bijgevoegd als nr. LW/19.54/6a 
    Voorstel:  Ter kennisname 
   10.2.2 Vragen Raadslid Ferwerda gemeente Dongeradeel (geagendeerd op verzoek  
    van dhr. Van der Ploeg, bijgevoegd als nr. LW/18.53/7b) 
    Voorstel: Reactie Kolonel Stallmann/Maj Bakker  
   10.2.3 Klacht van dhr. Veerman betreffende het terugkomen van twee F16 na  
    uitvoering van een QRA (bijgevoegd als nr. LW/19.54/6b) 
    Voorstel: Reactie Kolonel Stallmann/Maj Bakker  
   10.2.4 8.Melding schade Skierhústerwei 42 in Jelsum 

Email van dhr. Ypma van 22 april 2019 over dit onderwerp is bijgevoegd als 
nr. LW/19.54/6c. 
Voorstel: Ter kennisname en verdere afhandeling door het Ministerie  

van Defensie (bureau Claims). 
    
 10.3 Jaarrapportage geluidhinderklachten 2018 van Commando Luchtstrijdkrachten (bijgevoegd  
  als nr. LW/19.54/7). 

   Voorstel: Gelegenheid tot het stellen van vragen aan LtKol Hardenbol 
  
 11.  Stuurgroep Uitvoering ‘uitvoering motie geluidsmeetnetten’ 

Met betrekking tot dit (vaste) agendapunt  zijn de volgende documenten  ontvangen:   
11.1 Memo nr 5. Werkzaamheden Stuurgroep ‘uitvoering motie Geluidsmeetnetten’  

Periode november 2018- mei 2018 (bijgevoegd als nr. LW/19.54/8). 
Voorstel:  Toelichting stand van zaken door dhr. Den Drijver 

 
 12. Resultaten vliegbaanregistratie 

Brief Commando Luchtstrijdkrachten van 6 februari 2019 met resultaten van de in 2018 
uitgevoerde vliegbaanregistratie ( bijgevoegd als nr. LW/19/54/9). 
 Voorstel: Gelegenheid tot het stellen van vragen aan LtKol Hardenbol 

       
 13.      Informatie over gebruik vliegbasis 
                           Informatie Commandant Vliegbasis Leeuwarden over gebruik vliegbasis in afgelopen en  
                           komende periode 

  Voorstel:  Uiteenzetting Kolonel Stallmann 
 
 

14.  Begroting 2019 



        14.1 Brief Staatssecretaris van Defensie  aan voorzitter  COVM van 16 november 2019 
inzake ruimte in begroting COVM t.b.v. auditcommissie (bijgevoegd als nr. 
LW/19.54/10a. 
Voorstel: Ter kennisname 

14.2 Begroting 2019, zoals eind 2019 ingediend bij Rijksvastgoedbedrijf (bijgevoegd als 
nr. LW/19.54/10b) 

  Voorstel: Ter kennisname 
 

 
15. Lijst van aandachts- en actiepunten 

 Toegezonden met e-mail van 4 januari 2019 (als nr. LW/19.54/2). 
 Voorstel: Aandachts- en actiepunten aan de orde stellen voor zover deze niet  

aan de orde zijn geweest bij de vorige agendapunten. 
  
  

16.   Sluiting 
  Volgende vergadering is 11 november 2019 
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