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Geachte heer~ 

Op 26 februari 2018 heb ik een voornemen tot ambtshalve wijziging van de 
vigerende vergunningen aan uw voorganger gezonden en aangegeven dat een 
revisie van de vergunning noodzakelijk was. De aanleiding hiervoor was de 
onoverzichtelijke vergunningssituatie en het feit dat het gewenste 
beschermingsniveau door de huidige vergunningen onvoldoende wordt 
geborgd. 

Op 2 juli 2018 is door de ILT vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt naar 
aanleiding van uw zienswijze. Deze afspraken zijn destijds gemaakt vanuit de 
gedeelde visie dat verbetering van de vergunning noodzakelijk was. Deze 
afspraken omvatten (samengevat) dat door de vliegbasis per mei 2018 
gestart wordt met de voorbereiding van een ontvankelijke aanvraag voor een 
revisievergunning en deze aanvraag op 1 maart 2019 gereed is. De aanvraag 
wordt zo kort als mogelijk na die datum definitief ingediend. In januari 2020 
verleent de ILT de revisievergunning. 

Vertrouwend op de gemaakte afspraken is daarom niet overgegaan tot 
ambtshalve wijziging van de vergunning of een besluit tot revisie bij de F-35 
procedures (mede ook vanwege operationele/nationale belangen). 
Afgesproken is dat de ILT gedurende het afgesproken traject de voor de F-35 
benodigde vergunningen verleent. De brief van 2 juli 2018 en de gemaakte 
afspraken zijn nadien ook in de COVM aan de omwonenden medegedeeld en 
toegelicht. 

Op 3 april 2019 en 13 augustus 2019 is de ILT door uw voorganger 
geïnformeerd over vertraging in de voorbereiding van de aanvraag. In de 
periode oktober 2019 tot en met maart 2020 is vanuit de vliegbasis aan de 
ILT geen verdere inzicht gegeven in de voortgang van de voorbereiding van 
de aanvraag. De ILT heeft hierover uiteindelijk zelf initiatief moeten nemen en 
navraag gedaan. Uit de contacten die nadien hebben plaatsgevonden blijkt 
dat de voorbereiding van de aanvraag niet is voortgezet en is aangegeven dat 
niet eerder dan 1 oktober 2020 een aanvraag kan worden ingediend. 
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Daarentegen is de ILT vanaf 2018 tot heden haar deel van de afspraken uit de 
brief van 2 juli 2018 wel nagekomen en zijn de aangevraagde vergunningen 
voor de F-35 verleend. 

In de omgeving van de vliegbasis bestaan al langer zorgen over de mate van 
bescherming die de huidige voorschriften bieden ter waarborging van de 
kwaliteit van de leefomgeving. De komst van de F-35 in combinatie met de 
huidige vergunningssituatie leidt tot toename van deze zorgen. Dit blijkt 
onder andere uit het handhavingsverzoek dat de ILT op 16 maart 2020 heeft 
ontvangen van Milieudefensie en 36 omwonenden. 
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De noodzaak voor revisie van de vergunning is nog steeds aanwezig en wordt 
onderstreept door de signalen uit de omgeving. 

Van uw kant constateer ik een gebrek aan voortgang om de gemaakte 
afspraken na te komen. Ik ben van mening dat u inmiddels voldoende tijd 
heeft gehad om een aanvraag voor te bereiden. De eerder door u 
gehanteerde argumenten om geen aanvraag in te dienen gelden niet meer. 
De methodiek voor berekening en beoordeling van de Stikstof-emissie is 
bekend en u had voldoende middelen in kunnen zetten om de aanvraag af te 
ronden. Verder zijn er ook geen operationele belangen om de aanvraag nog 
langer uit te stellen. Gezien de door de vliegbasis onderschreven noodzaak 
voor de revisie had de ILT meer voortgang verwacht. 

Anders dan gesteld in mijn brief van 22 februari 2018 ben ik van mening dat 
er nu geen argumenten zijn om de revisie nog langer uit te stellen. Daarom 
deel ik u mede dat in het geval dat door de vliegbasis een (milieu)aanvraag 
voor een verandering van de inrichting wordt ingediend ik op dat moment zal 
overgaan tot het nemen van een besluit tot buiten behandeling stelling op 
basis van 2.6 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet. 

Dit betekent dat tot het indienen van een revisie-aanvraag geen 
veranderingen binnen de vliegbasis mogelijk zijn. De periode dat deze situatie 
duurt heeft u zelf in de hand en kunt u beïnvloeden door het indienen van de 
ontvankelijke aanvraag voor de revisie. 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze: 

Teamleider Vergunningverlening Leefomgeving Bedrijven, infra en stoffen 

Afschrift aan: 
Rijksvastgoedbedrijf, 
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