
 

 

Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu 
Luchthaven Leeuwarden 
 
Secretariaat:  
Postbus 16169 
2500 BD Den Haag 
seda.dagdelen@rijksoverheid.nl  
 
https://www.covm.nl/de-covms/leeuwarden/vergaderstukken  
 

 
 

AGENDA 
59e vergadering 

d.d. 11 April 2022 
Provinciehuis provincie Fryslân 

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ Leeuwarden 

Kommisjeseal 
 

 

1. Opening  
 

2. Mededelingen /Eventuele aanvullingen op de agenda  
a. Nieuwe leden  

b. Berichten van verhindering  

c. Overige mededelingen.  
 

3. Suggesties voor te bespreken onderwerpen  
Voorstel: Door de leden van de commissie kunnen bij dit agendapunt suggesties worden 
aangedragen voor onderwerpen, die tijdens deze of de eerstvolgende vergadering besproken 
kunnen worden.  

 
4. Inventarisatie gesprekspunten publiek  

Voorstel: Aangemelde insprekers inventariseren en bepalen bij welke agendapunten zij hun 
inbreng kunnen leveren.  
 
4.1. Visie / vergaderstructuur COVM Leeuwarden  

Voorstel: Dhr. Berends zal een voorstel doen over de vergaderstructuur COVM 
Leeuwarden zoals besproken tijdens het vorige COVM Leeuwarden op 16 december jl.   

 
5. Verslag vorige vergadering  

Concept-verslag vergadering van 16 december 2021 is toegezonden met e-mail van [31 maart 
2022] (als nr. COVM_59_COVM verslag 58_B18)  
Voorstel: Verslag vaststellen en inhoudelijk aan de orde stellen.  
Aandachts- en actiepuntenlijst is geagendeerd als agendapunt 15. 

 
6. Klachtenbehandeling  

a. COVM_59_Rapportage-2021-Q2 EHLW-B3  

b. COVM_59_Rapportage-2021-Q3 EHLW-B4  

c. COVM_59_Rapportage-2021-Q4 EHLW-B5  
Voorstel: Toelichting maandelijkse rapportages zullen niet meer gedeeld worden in het COVM, 
metingen zullen uitgevoerd worden middels kwartaalrapportages. Structurele en opvallende 
klachten bespreken. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan dhr. Hardebol.   
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7. Geluidmeetnet vliegbasis Leeuwarden  

COVM_59_Auditcommissie Permanent Geluidsmeetnet_B12  
 

7.1 Werkzaamheden Stuurgroep  
Toelichting laatste stand van zaken  
Voorstel: Toelichting door dhr. Den Drijver  

 
7.2 Werkzaamheden Auditcommissie  
Toelichting laatste stand van zaken  
Voorstel: Toelichting door dhr. Verf  
 

8. Jaarrapportage geluidsbelasting 2021 Defensie heeft rapportage geleverd over de 
geluidsbelasting over het jaar 2021 (COVM_59_NLR_CR-2022-025_EHLW_B6)  
Voorstel: Voorstel: Gelegenheid tot stellen van vragen aan dhr. Hardebol  

 
9. Werkgroep luchtkwaliteit  

Toelichting op de presentatie (instanties (GGD, FUMO, RUG, TNO, RIVM). )en de laatste s
 tand van zaken.  

Voorstel: Toelichting door dhr. Verf  
 

10. Omgevingsvergunning en Vergunning Wet Natuurbescherming Vliegbasis Leeuwarden  
Voorstel: Toelichting betreffende stand van zaken van de lopende aanvragen onder door  
dhr. Doorten en/of dhr. van Deventer  

 
11. Informatie over gebruik vliegbasis  

Informatie Commandant Vliegbasis Leeuwarden over gebruik vliegbasis in de afgelopen en de 
komende periode.  
Voorstel: Toelichting dhr. Doorten en/of  dhr. van Deventer  

 
12. Lijst van aandachts- en actiepunten Toegezonden met e-mail van 9 november 2021  

(als nr. COVM_58_B12).  
Voorstel: Aandachts- en actiepunten aan de orde stellen voor zover deze niet aan de orde zijn 
geweest bij de vorige agendapunten, voorstel nieuw secretaris delen verslag COVM + 
actielijst twee weken na dato COVM.  
 

13. Datum volgende vergadering  
De volgende vergadering van de commissie zal plaatsvinden op Maandag 21 november 2022 
Let op: Metingen Q4 kan niet gedeeld worden i.v.m. kwartaal afsluiting).  
 

14. Rondvraag  
 

 
15. Sluiting  

 


