
          26 okt 2019 
           

Memo nr 7 
Werkzaamheden Stuurgroep ‘uitvoering motie geluidsmeetnetten’ 

Periode oktober ’19 – oktober’20 (LWD) 
 
 
Nadat de Minister van Defensie in 2016 besloot permanente geluidsmeetnetten te 
installeren rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, en Stuurgroep voorzitter, de 
Friese Gedeputeerde Michiel Schrier, vervolgens ondersteuning van de Stuurgroep 
hierbij had toegezegd, werden de werkzaamheden van de Stuurgroep in september 
2016 vastgelegd in een Instellingsbesluit.  Hierin staan onder andere de taken en 
verantwoordelijkheden voor de Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten 
omschreven. In overleg is besloten dat het realiseren van de geluidsmeetnetten eerst 
wordt opgepakt, om vervolgens in een later stadium de taak betreffende de isolatie van 
woningen rond de vliegbases te adresseren. 
Dit memo geeft in het kort weer waarmee de Stuurgroep zich gedurende genoemde 
periode heeft beziggehouden, en geeft aansluitend een doorkijk naar de 
werkzaamheden die worden voorzien voor het komende halfjaar.  
Algemeen geldt dat de Stuurgroep gedurende deze periode is gestart met het intensief 
begeleiden van de Gebruikersgroep/Auditcommissie; uiteindelijk is het de bedoeling 
dat de Auditcommissie de taken rond het beheer van het geluidsmeetnet gaat 
overnemen. 
COVID-19 heeft ook de verdere voortgang van deze werkzaamheden sterk beïnvloed; 
daarom dan ook een afwijkende rapportage. Door het vervallen van de COVM 
vergadering in het voorjaar, nu dan ook dit Memo over een langere periode. 
 
Gerealiseerde werkzaamheden: 
 
1. Meetlocaties 
Eind 2019 waren in totaal 15 van de 16 te installeren meetpunten gerealiseerd. 
Daarmee werd een eerste stap gezet naar de mogelijkheid om een met het meetnet 
gemeten contourwaarde te kunnen vergelijken met een traditioneel berekende 
contourwaarde voor die locaties. Momenteel is de Autditcommissie nog drukdoende 
zoveel mogelijk geluidsinformatie te verzamelen om tot een goede invulling van het 
laatste meetpunt te komen. Hierbij worden vanzelfsprekend ook de meetgegevens en 
het vliegpatroon van de in oktober 2019 gearriveerde F-35 meegenomen. 
Ook rond de vliegbasis Volkel heeft de Stuurgroep, in overleg met de ondertussen ook 
daar aangetreden Auditcommissie, de 14 van de 16 te realiseren meetpunten 
geïnstalleerd en zichtbaar gemaakt op de website. 
 
 
2. Website 
Het optimaliseren van de website, waarop zoveel mogelijk gegevens die het meetnet 
produceert worden weergegeven, blijft een doorlopend proces. Door steeds 
doelgerichter met de website te werken, worden er met regelmaat verbeterpunten 
door de Stuurgroep en Auditcommissie aangeleverd bij CASPER BV, de leverancier van 
het apparatuur en waar mogelijk worden modificaties doorgevoerd. De mogelijkheid 



voor omwonenden om via de website aanpassingen voor te stellen wordt nog slechts 
mondjesmaat gebruikt. 
 
3. Gebruikersgroep/Auditcommissie 
Eind 2019 heeft de Gebruikersgroep besloten haar naam te veranderen in 
Auditcommissie, en zo beter in de pas te lopen met de collega Auditcommissies bij de 
vliegbases Eindhoven, Volkel en Gilze-Rijen.  
Tijdens het verwerken van de eerste meetgegevens in het begin van deze rapportage 
periode realiseerden de leden zich dat hun kennisniveau als vrijwilligers/omwonenden 
toch wel hier en daar te kort schoot. In overleg met de Stuurgroep werden in het eerste 
kwartaal van 2020 enkele bijscholingslessen door het NLR en CASPER BV verzorgd. 
Aansluitend werden ook nog enkele praktijk sessies georganiseerd om inzicht te 
krijgen in de verschillende vluchtprofielen van de F-16 en F-35 op en rond de 
vliegbasis, om zo de meetgegevens van het meetnet en de beelden van de Flighttracker 
beter te kunnen interpreteren.  
In juli heeft de Auditcommissie haar eerste ervaringen met het Meetnet en de langzaam 
toenemende F-35 vluchten kunnen bespreken tijdens een sessie met de waarnemend 
basiscommandant. Dit werd ervaren als een vruchtbare bijeenkomst en er is 
afgesproken hier vervolg aan te zullen geven. 
Al deze enthousiaste activiteiten werden na de zomervakantie sterk afgeremd door de 
ontwikkelingen rond COVID-19.  
 
 
Vervolg werkzaamheden: 
 
Ook het oppakken van het voorzitterschap is door de COVID perikelen voor 
gedeputeerde van Fryslan, Douwe Hoogland, danig vertraagd. Een eerste fysieke 
vergadering onder zijn leiding is steeds verschoven, en staat nu weer voor eind dit jaar 
op de rol. 
Het komende half jaar blijft de Stuurgroep zich vooral richten op de hieronder 
beschreven zaken aangaande het realiseren/optimaliseren van de geluidsmeetnetten. 
Over het gerealiseerde wordt u in de voorjaarsvergadering wederom op de hoogte 
gebracht. 
 
1. Realiseren meetlocaties en werking website 
 Het streven is om, in de komende periode, zodra de COVID maatregelen dit toelaten, de 
laatste meetlocatie te realiseren en samen met de Auditcommissie een eerste 
vergelijking te maken tussen de berekende en gemeten Ke waarde van de 
contourlocaties. Daarnaast streeft de Stuurgroep naar een eerste opzet voor een plan 
van aanpak om invulling te geven aan het laatste punt uit de motie Eijsink, te weten het 
verzoek om te onderzoeken of met de komst van de F-35 de vereiste geluidsdemping 
nog wordt gerealiseerd voor omwonenden. 
 
2. Auditcommissie 
Zoals reeds gememoreerd heeft de Auditcommissie haar kennisniveau weten te 
verbeteren en de eerste stappen heeft ondernomen naar het intensief kunnen 
bestuderen van de meetgegevens. Zodra men weer fysiek bijeen kan komen, zal dit 
worden voortgezet.  



Via de digitale overleg mogelijkheden blijven de leden natuurlijk de observaties 
aangaande de meetgegevens en de Flighttracker beelden met elkaar uitwisselen, zodat 
het optimaliseren van de website wordt gecontinueerd. Zoals eerder omschreven, blijft 
de Stuurgroep de Auditcommissie ondersteunen totdat zij zich voldoende ingewerkt 
acht om zelfstandig de verantwoordlijkheden uit te kunnen voeren. 
 
3. Informatie/Communicatie naar omwonenden 
De omwonenden van zowel Leeuwarden als Volkel zullen de komende rapportage 
periode separaat worden geïnformeerd over de voortgang van de geluidsmeetnetten. 
Dit zal naar behoefte gebeuren via een combinatie van COVM vergaderingen, 
informatieavonden, burenmailing, lokale websites en persberichten, maar natuurlijk 
ook via de website van het geluidsmeetnet zelf.  


