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Memo nr 8 
Werkzaamheden Stuurgroep ‘uitvoering motie geluidsmeetnetten’ 

Periode oktober ’20 – april ’21 (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 van de Minister.  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.  
Ook voor deze periode geldt dat de Stuurgroep het intensief begeleiden van de 
Auditcommissie heeft gecontinueerd; uiteindelijk is het de bedoeling dat de 
Auditcommissie de taken rond het beheer van het geluidsmeetnet gaat overnemen. 
Zoals gemeld in vorige memo, heeft COVID-19 ook deze periode de voortgang van de 
werkzaamheden sterk beïnvloed. 
 
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.  
Ondertussen heeft de Auditcommissie besloten om met het invullen van de 2e 
contourlocatie bij Marsum, waarmee vooral de ‘bocht om Marsum’ kan worden 
gemeten, te wachten totdat de vliegbasis meer vliegervaring met de F-35 heeft 
opgedaan. Tegelijkertijd zijn Auditcommissie en Stuurgroep overeengekomen om 
Casper te verzoeken de 16e opstelling initieel als mobiel meetpunt te kunnen gebruiken 
om te bezien of een betere locatie voor de contouropstelling in Jelsum te realiseren is. 
 
 
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. Auditcommissie 
In goed overleg met de voorzitter van de Auditcommissie is overeengekomen dat de 
activiteiten van de Auditcommissie in het vervolg separaat zullen worden gemeld aan 
de COVM. 
 
 
Vervolg werkzaamheden: 
 
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 najaarsvergadering 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, een 
extra mobiele meetopstelling te realiseren om verzoeken van verschillende 
woonkernen te honoreren.  
 
2. Isolatie 
Zoals eerder gemeld stond voor deze periode op de agenda om te starten met het 
laatste nog in te vullen onderwerp uit de motie Eijsink, te weten het onderzoeken of 
met de komst van de F-35 de vereiste geluidsdemping nog wordt gerealiseerd voor 
omwonenden. Een eerste verkennend overleg heeft plaatsgevonden en in mei 2021 
staat een vervolgvergadering ingepland. 
 
3. Meten versus berekenen 
Op korte termijn hoopt de Stuurgroep samen met de Auditcommissie een eerste 
vergelijking te kunnen realiseren tussen de met het meetnet gemeten geluidspieken en 
de voor de Ke berekening gebruikte piekwaarden. 
 
4. 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.  


