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Geachte mevrouw Kamsma, 

Op 16 maart 2020 heeft u namens de vereniging Milieudefensie, afdeling 
Leeuwarden, mede namens 36 particulieren, woonachtig in de omgeving van de 
Vliegbasis Leeuwarden en haar vliegroutes, de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) verzocht om handhavend op te treden tegen de exploitant(en) van deze 
inrichting. 

Inhoud van uw verzoek 
In uw verzoek geeft u aan dat met de recente komst van de F-35 op de Vliegbasis 
Leeuwarden de leefomgeving van de bewoners onacceptabel onder druk staat. 
Omdat de Vliegbasis Leeuwarden volgens u niet beschikt over een 
omgevingsvergunning, revisievergunning, die de hele inrichting omvat vraagt u de 
ILT handhavend op te treden tegen de exploitant(en) van deze inrichting. U wijst 
daarbij op de wettelijke plicht van de ILT om binnen acht weken op dit 
handhavingsverzoek een besluit te nemen. 

Uw verzoek strekt zich mede uit tot het luchtgebonden geluid gerelateerd aan de 
vliegbewegingen van en naar de Vliegbasis Leeuwarden. Het ministerie van Defensie 
is belast met de handhaving van de normen voor geluidbelasting op grond van de 
Wet luchtvaart van militaire vliegbewegingen. Uw handhavingsverzoek heb ik 
daarom aan het ministerie van Defensie doorgestuurd ter behandeling van dit 
onderdeel van uw verzoek. Een afschrift van deze brief heb ik u op 9 april 2020 
gestuurd. 

Tevens geeft u aan dat de Vliegbasis Leeuwarden niet beschikt over de noodzakelijke 
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van de minister van LNV. Uw 
verzoek hierop te handhaven legt u voor aan de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. 
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Bevoegdheid 
Ik ben namens de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd tot 
handhavend optreden bij overtredingen van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Dit is gebaseerd op artikel 5.2 en 5.15 Wabo juncto 5:32 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

ILT 
Toezicht publieke instellingen 
Instituties 

Datum 
20 mei 2020 

Feiten en omstandigheden 
De vliegbasis Leeuwarden beschikt over een revisievergunning van 14 juni 2001. 
Sinds het verlenen van deze vergunning zijn diverse, voornamelijk kleine 
wijzigingen, aangevraagd en vergund. Met de inwerkingtreding van de 4e  tranche 
Activiteitenbesluit milieubeheer vallen diverse activiteiten nu onder de algemene 
regels en zijn diverse normen vernieuwd. Dit samen vormde de aanleiding om vanuit 
mijn toezichtrol aan te dringen op een algehele revisie van de vergunning voor de 
Vliegbasis Leeuwarden. 

Door ILT-vergunningverlening is daarop een voornemen tot ambtshalve wijziging van 
de vergunning gezonden aan de Vliegbasis Leeuwarden (brief van 26 februari 2018, 
met kenmerk 2018/0241). Uit de daaropvolgende reactie van de vliegbasis en 
gevoerd overleg zijn afspraken gemaakt tussen ILT en de vliegbasis over het 
indienen van een aanvraag voor een revisievergunning en het tot die tijd afgeven 
van vergunningen ten behoeve van de komst van de F-35 (brief van 2 juli 2018, met 
kenmerk 2018/40617). 

De afspraken over de noodzakelijke vergunningen ten behoeve van de komst van de 
F-35 zijn uitgevoerd. Voor de huidige bedrijfssituatie (dus inclusief de F-35) zijn de 
benodigde vergunningen door de vliegbasis aangevraagd en verleend. In 
onderstaand overzicht zijn de verleende vergunningen ten behoeve van de komst 
van de F-35 op de Vliegbasis Leeuwarden opgenomen. Deze procedures zijn allen 
bekendgemaakt en gepubliceerd (ter informatie stuur ik hierbij de beschikkingen 
mee). 

Milieuneutrale verandering 
wijziging inrichtingsgrens 

Minister I&W 2018/0338 17-07-2018 

Melding Activiteitenbesluit 
VPG gebouw 

Minister I&W 2018/0355 23-07-2018 

Milieuneutrale verandering 
F-35 proefdraaien 
Milieuneutrale verandering 
accushop 

05-09-2019 

25-09-2019  

2019/0660 

2019/0657  

Minister I&W 

Minister I&W 

Milieuneutrale verandering 
F-35 proefdraaien scenario 3  

28-11-2019  2019/0710  Minister I&W 

Zienswijze 
Op 9 april 2020 heb ik u laten weten dat ik voornemens was uw verzoek af te wijzen. 
Ik heb u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven. U heeft dit gedaan in uw 
brief van 22 april 2020. In uw zienswijze brengt u het volgende naar voren: 

Bij brief van 26 februari 2018 (kenmerk: 2018/0241) heeft uw inspectie het 
Ministerie van Defensie bericht dat een revisie-omgevingsvergunning 
noodzakelijk is. Omdat Defensie geen voortgang vertoont in het aanvragen 
van die vergunning overweegt de inspectie om de voorschriften van de 
vergunning van 14 juni 2001 ambtshalve aan te passen. Daarnaast heeft de 
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inspectie besloten om op grond van artikel 2.6 lid 1 van de Wabo komende 	IET  
aanvragen voor veranderingsvergunningen per direct te weigeren. De inspecti .eroezicht publieke instellingen 

wil slechts een revisievergunningsaanvraag in behandeling nemen. 	Instituties 

Dat besluit is later, bij brief van 2 juli 2018 aangepast in die zin, dat Defensie 2Do mei 2020 
respijt kreeg tot 1 maart 2019 voor het aanvragen van een revisievergunning. 
Dit besluit ligt er nog steeds. De actualisatieplicht op grond van de Wabo is 
evenzo nog geldend. 

Daarop wordt in deze kwestie een beroep gedaan. De vergunningssituatie is 
onoverzichtelijker dan ten tijde van de brief van 26 februari 2018. De 
vergunning van 14 juni 2001 op basis van een aanvraag uit maart 2000 
voldoet nog minder aan de huidige eisen en technische mogelijkheden ter 
bescherming van het milieu (zie de inhoud ven de brief van uw inspectie van 
26 februari 2018). 

Defensie heeft tot op heden geen aanvraag voor een revisievergunning 
ingediend. In het andere geval was dat wel in uw brief van 9 april 2020 
genoemd. Toch zijn er na 1 maart 2019 nog verandervergunningen verleend. 

Wat betreft de vergunningen voor de F-35 is het Milieudefensie, afdeling 
Leeuwarden een raadsel hoe Defensie en de inspectie steeds tot de conclusie 
zijn gekomen dat de verandering milieuneutraal is. Alle betrokken overheden 
zijn het erover eens dat de F-35 bijvoorbeeld aanmerkelijk meer lawaai maakt 
dan de F-16, ook op de grond. 

U noemt een volledige herziening van de vergunde situatie in 2019 voor het 
grondgebonden geluid van de F-35. Wat bedoelt u daarmee? Welke vergunde 
situatie is herzien? Welke nieuwe vergunning is verleend? U toont dit niet aan. 

Het handhavingsverzoek van 16 maart 2020, dat wat de inspectie betreft met 
name ziet op de noodzaak van een revisievergunning, wordt dan ook 
gehandhaafd. 

Ik heb daarnaast de commandant als objectvergunninghouder van de Vliegbasis 
Leeuwarden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op mijn 
voorgenomen besluit het handhavingsverzoek af te wijzen. De commandant heeft 
eveneens van deze gelegenheid gebruik gemaakt, met zijn brief van 17 april 2020 
(zie bijlage bij deze brief). In zijn zienswijze brengt de commandant van de 
vliegbasis Leeuwarden het volgende naar voren: 

Ik ben het eens met uw voornemen tot afwijzen van het handhavingsverzoek. 
De Vliegbasis Leeuwarden beschikt over een omgevingsvergunning voor de 
gehele inrichting. 

In 2017 is door Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een conditiemeting uitgevoerd 
waarbij is getoetst of de activiteiten die op de Vliegbasis Leeuwarden worden 
uitgevoerd, zijn opgenomen in de vigerende milieuvergunning. Bij deze 
conditiemeting zijn drie activiteiten geïdentificeerd die volgens het RVB niet 
zijn opgenomen in de vergunning: 
- 	Werkzaamheden met kunststof bij de zweefvliegclub. Middels een brief die 

verstuurd is naar de voorzitter van de zweefvliegclub, is deze activiteit 
stopgezet totdat dit in een nieuwe vergunning is opgenomen. 
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- Verstrooien van as bij de kapel op de Vliegbasis Leeuwarden. Deze 
activiteit heeft in het verleden zeer sporadisch plaatsgevonden. Om te 
borgen dat deze activiteit niet meer zal plaatsvinden, is in overleg met 
interne belanghebbenden besloten om geen toestemming te verlenen voor 
deze activiteit totdat dit in de nieuwe vergunning is opgenomen. 	Datum 

 20 mei 2020 
- Werkzaamheden aan textiel. Dit is een activiteit die onderdeel uitmaakt 

van het primaire proces: vliegoperaties. In tegenstelling tot wat in de 
conditiemeting is beschreven, staat deze activiteit beschreven in paragraaf 
3.6.18 van de vigerende vergunning. RVB is hier inmiddels van op de 
hoogte en geeft aan dat deze activiteit wel is vergund. 

In de aanloop naar het arriveren van de eerste F-35 op Vliegbasis Leeuwarden 
in 2019 zijn in overeenstemming met ILT de benodigde vergunningen 
aangevraagd en verleend waarmee de vergunning ook voor de F-35 dekkend 
is. Op korte termijn zal het traject aanvraag revisievergunning, dat enige tijd 
stil heeft gestaan in verband met de stikstofproblematiek, weer doorgang 
vinden. 

Overwegingen 
Ten aanzien van uw handhavingsverzoek alsmede uw zienswijze overweeg ik het 
volgende: 

De Vliegbasis Leeuwarden beschikt over een geldende omgevingsvergunning, ook 
voor de activiteiten met betrekking tot het nieuwe toestel F-35. Op grond van mijn 
bevoegdheden kan ik uitsluitend handhavend optreden tegen de commandant van de 
vliegbasis Leeuwarden indien de regels voortvloeiend uit de verleende Wabo-
vergunningen en of de van toepassing zijnde rechtstreeks werkende regels op grond 
van het Activiteitenbesluit- en regeling milieubeheer worden overtreden. Uit uw 
verzoek alsmede uit uw zienswijze is mij niet gebleken dat er op dit moment sprake 
is van overtreding van enig wettelijk voorschrift. 

U stelt dat door mijn collega's van ILT-vergunningverlening zou zijn besloten 
aanvragen voor veranderingsvergunningen per direct te weigeren als er niet een 
revisievergunning wordt aangevraagd. Er is formeel geen sprake geweest van een 
besluit van de ILT om een veranderingsvergunning af te wijzigen. In de brief van 26 
februari 2018 heeft de ILT haar voornemen tot ambtshalve wijziging gemeld aan de 
vliegbasis en aangegeven dat de ILT van plan is over te gaan tot het toepassen van 
haar bevoegdheid dat de vliegbasis bij de eerstvolgende veranderingsaanvraag voor 
uw inrichting een revisievergunningaanvraag in moet dienen. 
Na overleg heeft Defensie respijt kreeg tot 1 maart 2019 voor het aanvragen van 
een revisievergunning. Inmiddels zijn de vergunningen voor de F-35 verleend. 
Ondanks deze afspraken, die zoals u terecht stelt vanuit de vliegbasis nog geen 
opvolging hebben gekregen, kan ik dit niet aanmerken als een overtreding van enig 
wettelijk voorschrift waaraan de commandant van de vliegbasis moet voldoen. Dat 
de vergunning onoverzichtelijker is geworden biedt voor mij evenmin de 
mogelijkheid om handhavend op te treden. 

Bedrijven moeten voldoen aan BBT. Om dat te waarborgen, is in de Wabo een 
onderzoeks- en actualiseringsplicht opgenomen. Op grond hiervan moet het bevoegd 
gezag regelmatig bezien of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning 
milieu zijn verbonden, nog toereikend zijn gelet op de ontwikkelingen op het gebied 
van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de 
ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. 

ILT 
Toezicht publieke instellingen 
Instituties 
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Tijdens de laatste controle is gebleken dat enkele voorschriften niet meer toereikend ILT  
zijn. Daarnaast is opgemerkt dat mede gezien de ouderdom van de vigerende 	Toezicht publieke instellingen 

vergunning en de daarop afgegeven wijzigingsvergunningen een dermate 	Instituties 

onoverzichtelijk vergunningsituatie is ontstaan voor zowel vergunninghouder als 
toezichthouder dat een revisievergunning noodzakelijk werd. 	 Datum 

 
20 mei 2020 

Met de brief van 26 februari 2018 is een eerste aanzet gegeven om de vergunning 
aan te passen en te reviseren. Eerder in deze brief heb ik geschetst hoe het traject 
daarna is verlopen. Eind april 2020 is het vooroverleg hervat. Met de brief van 13 
mei 2020 (kenmerk Olo 312684) is dit aan de commandant van de vliegbasis 
bevestigd. In deze brief is de noodzaak van revisie nogmaals onderstreept en is 
medegedeeld dat in het geval dat door de vliegbasis een (milieu)aanvraag voor een 
verandering van de inrichting wordt ingediend een besluit tot buiten behandeling 
stelling zal plaatsvinden 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. Ik stuur u hierbij de brief in 
afschrift toe. 

Daarnaast wil ik u aangeven dat ILT-vergunningverlening tot nog toe niet is 
overgegaan tot ambtshalve wijziging van de vergunning (actualisatie van de 
voorschriften) aangezien de afspraak tot algehele revisie met de Vliegbasis 
Leeuwarden was gemaakt. Inmiddels is naar aanleiding van Kamervragen ook door 
de minister van Defensie aangegeven dat Defensie er naar streeft dat voor 1 oktober 
aanstaande door de vliegbasis Leeuwarden een verzoek om een revisievergunning bij 
de ILT wordt ingediend. De noodzakelijk geachte actualisatie van de voorschriften 
wordt hierbij meegenomen. 

Met betrekking tot de recente vergunningen voor de F-35 geeft u aan dat bij alle 
betrokken overheden bekend is dat de F-35 meer lawaai veroorzaakt, ook op de 
grond, waardoor het voor u een raadsel is dat de verandering als milieuneutraal 
beoordeeld is. Ook vraagt u mij op basis van mijn voornemen nader aan te tonen dat 
de geluidsituatie in de vergunning van de vliegbasis Leeuwarden volledig is herzien. 

De recente vergunningen voor de F-35 zijn opgenomen in de hierboven opgenomen 
tabel. De geluidsituatie van de vliegbasis Leeuwarden is daarbij, voor zover het 
betreft het grondgebonden deel, in het kader van de komst van de F-35 in 2019 
volledig herzien, opnieuw vergund en is daarmee actueel. De motivering hiervoor is 
opgenomen in de considerans van de verschillende beschikkingen, welke allen zijn 
gepubliceerd en ter inzage hebben gelegen. De beschikkingen stuur ik u hierbij in 
afschrift mee. Uit deze beschikkingen blijkt kort samengevat dat de akoestische 
situatie van het grondgebonden geluid afkomstig van de vliegbasis Leeuwarden en 
de voorgenomen veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen 
voor het aspect geluid dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Dit is 
mede mogelijk omdat de lengte of duur van de proefdraai-uren is bekort waardoor 
het grondgebonden geluid afkomstig van de vliegbasis Leeuwarden niet toeneemt. 
De aanvragen zijn beoordeeld als milieuneutrale wijziging en werden daarom 
verleend. Voor de verdere inhoudelijke beoordeling verwijs ik u naar de 
meegestuurde beschikkingen. 

Ten aanzien van de zienswijze van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden 
overweeg ik het volgende: 

De zienswijze van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden geeft mij eveneens 
geen nieuwe inzichten op grond waarvan ik mijn voornemen zou moeten wijzigen. 

Pagina 5 van 7 



ILT 
Beslissing 	 Toezicht publieke instellingen 

Ik wijs uw verzoek tot handhaving af. Er is immers geen sprake van een 	Instituties 

geconstateerde overtreding van enig wettelijk voorschrift en is er mij niet gebleken 
dat er sprake is van onvergunde activiteiten. Er is voor mij geen aanleiding en 	Datum 

 20 mei 2020 
mogelijkheid om tegen de Vliegbasis Leeuwarden handhavend op te treden. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
Inspecteur ILT, Instituties, 

Dhr. Ing. D. Gjaltema 
Senior Inspecteur 

Bezwaar 
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening, ingaande 
de dag na verzending van deze brief, bezwaar indienen. Het bezwaar moet minimaal 
bevatten: 

• naam en adres indiener 
• dagtekening 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
• gronden van het bezwaar 
• uw handtekening 

Het bezwaar kan onder vermelding van 'bezwaar' en het kenmerk van deze brief 
gestuurd worden naar het volgende adres: 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Afdeling juridische zaken 

Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de rechtbank verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen. 

Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl. 
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N r. Omschrijving Datum Kenmerk 

Milieuneutrale verandering wijziging 
inrichtingsgrens 

17-07-2018 2018/0338 la 

Melding Activiteitenbesluit VPG gebouw 23-07-2018 2018/0355 lb 

Milieuneutrale verandering F-35 proefdraaien 05-09-2019 2019/0660 lc 

Milieuneutrale verandering accushop 25-09-2019 2019/0657 ld 

Milieuneutrale verandering F-35 proefdraaien 
scenario 3 

28-11-2019 2019/0710 le 

Zienswijze Commandant Vliegbasis 
Leeuwarden 

17-04-2020 CLSK2020003324 2 

Brief Revisie vliegbasis Leeuwarden 2020 13-05-2020 01o3126843 3 

Bijlagen 

Als bijlagen bij deze brief treft u de volgende stukken aan. 

ILT 
Toezicht publieke instellingen 
Instituties 

Datum 
20 mei 2020 
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