
1

Mudde, Rien

Onderwerp: FW: Functioneren COVM

 

Van: >  
Verzonden: maandag 8 februari 2021 12:05 
Aan: Mudde, Rien <rien.mudde@rijksoverheid.nl> 
CC:  
Onderwerp: FW: Functioneren COVM 

 
Goedendag Rien, 
 
er is telefonisch contact geweest tussen mevrouw xxxx en Sectie Communicatie Vliegbasis Leeuwarden 
(ondergetekende). Mevrouw heeft afgelopen najaar voor het eerst kennis genomen van COVM. Tijdens 
dit telefoongesprek heeft mevrouw uitleg gekregen over de COVM en de wijze van rapporteren door 
Sectie Communicatie. Mevrouw stoort zich enorm aan de-  zoals zij omschrijft - denigrerende manier 
van antwoorden. Dit is zeker niet zo bedoeld en goed om te realiseren is dat in de rapportages een 
beknopte samenvatting te zien is waarbij het tot de kern van het antwoord komt. Mevrouw heeft ook 
aangegeven dat de benaming ‘veelklagers’ echt niet kan. Dit is echter een aanduiding die al jaren 
wordt gebruikt binnen dit forum. 
 
Een ander onderwerp die mevrouw aanhaalt gaat over communicatie. Zij laat weten dat de vliegbasis 
moet gaan communiceren met de omgeving, dat gebeurt volgens haar niet. Haar is het aanbod 
gedaan om de maandelijkse burenmailing te ontvangen, maar dat vindt ze niet nodig.  
 
Er is afgesproken dat zij op de hoogte gebracht wordt over de eerstvolgende COVM. 
 
Tot zover. 
Marleen 
 
Majoor M.A. (Marleen) Molema 
Senior Communicatieadviseur  
........................................................................  
Vliegbasis Leeuwarden 
Koninklijke Luchtmacht  
Ministerie van Defensie 
Keegsdijkje 7 | 8919 AK | Leeuwarden  
Postbus xxxx | 4820 BB | Breda | MPC 38B 
........................................................................ 
MDTN *06 493 6872 
T   058 234 6872 
M 06 1215 5594    
 
 
 

Vriendelijke groet, 
XXXX  
Outlook voor iOS downloaden 

Van: > 
Verzonden: Thursday, December 10, 2020 9:20:25 AM 
Aan: XXXXX 
Onderwerp: FW: Functioneren COVM  
  
Goedemorgen mevrouw xxxxx, 
  
Via de secretaris van de COVM kreeg ik het verzoek om contact met u op te nemen over de 
klachtenafhandeling. Is het mogelijk om telefonisch contact te hebben over de klachtenafhandeling? 
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Hoor graag van u. 
  
Vriendelijke groet, 
Marleen 
  
Majoor M.A. (Marleen) Molema 
Senior Communicatieadviseur  
........................................................................  
Vliegbasis Leeuwarden 
Koninklijke Luchtmacht  
Ministerie van Defensie 
Keegsdijkje 7 | 8919 AK | Leeuwarden  
Postbus xxxx | 4820 BB | Breda | MPC 38B 
........................................................................ 
MDTN *06 493 6872 
T   058 234 6872 
  

 
  
  
    

Van: Mudde, Rien <rien.mudde@rijksoverheid.nl> 
Verzonden: Tuesday, November 10, 2020 10:45:55 AM 
Aan: XXXXX 
Onderwerp: RE: Functioneren COVM  
  
Geachte mevrouw XXXXX, 
  
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw onderstaande email. 
U richt die email aan mij als secretaris van de COVM. 
  
Maar uit uw email begrijp ik dat uw opmerkingen betrekking hebben op de door Sectie Communicatie van de 
vliegbasis Leeuwarden opgestelde klachtenrapportages die door de COVM worden besproken. 
De in het klachtenoverzicht opgenomen reacties zijn dan ook niet, zoals u ten onrechte veronderstelt “vanuit het 
COVM” , maar van de sectie communicatie van de vliegbasis Leeuwarden. 
Ik zal uw email dan ook doorsturen aan  de sectie Communicatie met het verzoek uw vragen te beantwoorden. 
   
met vriendelijke groet, 
  
Drs. M.H. (Rien) Mudde 
  
Secretaris Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden 
  
Afdeling Klant en Vastgoedmanagement/ Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
  
Postadres: 
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
  
Van: XXXXXX>  
Verzonden: maandag 9 november 2020 18:32 
Aan: Mudde, Rien <rien.mudde@rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: Functioneren COVM 
  
Geachte meneer Mudde, 
  
Ruim 20 jaar woon ik nu in Koarnjum en heb nog nooit een klacht ingediend over het lawaai of andere 
strapatsen van de vliegbasis. 
Niet dat dit betekent dat ik het lawaai en de vervuiling acceptabel vind. 
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Integendeel! 
Bovendien is het de laatste jaren alleen maar erger geworden, dus er valt meer dan genoeg over te klagen. 
Deze houding van mij (ergernis maar geen klacht indienen) wordt ondersteund en herkend door mn naaste 
buren en andere inwoners van Koarnjum, die mij aangeven dat er met je klacht toch  niets wordt gedaan. 
Ja een briefje of een telefoontje met uitleg, maar ja dat helpt niet echt..... 
  
Dat ik nu wel een mail stuur komt omdat ik in de krant las dat de hoeveelheid klachten nogal was 
toegenomen. Blijkbaar zijn er toch nogal wat mede omwonenden die wel fiducie hebben in klagen. 
Misschien ben ik ( met vele van mijn dorpsgenoten) toch te wantrouwig geweest tav een mogelijke impact 
van het indienen van klachten? 
Dus heb ik me vandaag es verdiept in wat het COVM nou eigenlijk is en doet en hoe zij functioneert. 
En vooral: wat wordt  er gedaan met klachten en welke zin ( in termen van gevolgtrekkingen, keuzes van de 
vliegbasis etc) heeft t om een klacht in te dienen. 
  
Zo kwam ik terecht in het klachtenoverzicht met daarbij de reacties vanuit het COVM. 
Met verbijstering heb ik uw denigrerende reacties gelezen , zoals: 
. iemand die vaker klaagt wordt weggezet als een structurele klager en krijgt geen antwoord meer 
. iemand die beleefd klaagt en u beleefd aanhoort is iemand waar je een ‘goed gesprek’ mee hebt 
. het keyword van uw kant is ‘uitleg geven’ en af en toe een subtiele irritatie (‘tja als je hier gaat  
  wonen’). 
De toon slaat echt alles! 
Nergens lees ik een hand in eigen boezem en al helemaal niet dat de klachten serieus worden besproken in 
een ter zake doend gremium. 
Ik zie dus nergens dat mensen echt serieus worden genomen, uw correctheid en sociaal wenselijkheid ten 
spijt! 
  
Het effect van klagen is dus blijkbaar toch ZERO! 
En daarmee is het nut en de functie van COVM Leeuwarden voor mij ook een bewezen ZERO of zelfs 
erger: geldverspilling en een voor-de -gek -houderij club! 
  
Ik vraag u 2 dingen: 
.  stop met zo denigrerend te doen over mensen die klagen .De klachten zijn nl reeel en  
   serieus genoeg 
.  als u mijn conclusies tav de rol van het COVM Leeuwarden onterecht vindt, kom dan met 
   bewijzen van de invloed die u hebt uitgeoefend op het tot stand komen van verbetering  
   van de leefsituatie van omwonenden van de vliegbasis. 
   Publiceer deze breed en doe recht  aan  alle klagers van de afgelopen jaren door hen 
   persoonlijk te informeren over de genomen en nog te nemen maatregelen. 
 

Als u zichzelf serieus wilt nemen, zult u dat in de eerste plaats moeten doen met alle omwonenden. 
 

Met vriendelijke groet, 
XXXXXX 
 

PS. van deze mail gaat een copie naar de Leeuwarder Courant 
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Outlook voor iOS downloaden 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.  


