
 

 

  

 

Aan de bewoners van de Tsjessingawei 
t.a.v. de heer R. Mayr 
Tsjessingawei 14 
9057 LJ Jelsum 
 

  
Datum 22 maart 2022 

 

Commissie van Overleg 
Voorlichtingen Milieu 
Luchthaven Leeuwarden 
 
 

Postbus 90004 
3509 AA  Utrecht 
Nederland 
www.rijksvastgoedbedrijf.nl 
 

Secretaris 
Seda Dagdelen 
 

M 06 250 11 796 
seda.dagdelen@rijksoverheid.nl 
 

Pagina 1 van 2 

 

Geachte bewoners van de Tsjessingawei,  
 
 
Dank voor uw brief d.d. februari 2021. Dhr. Mayr heeft de inhoud van uw brief 
ook nog eens duidelijk verwoord tijdens de inspraakmogelijkheid van de COVM 
Leeuwarden.   
 
Velen delen uw mening dat de F-35 meer geluid produceert dan zijn voorganger 
de F16 en dat dit de kwaliteit van de leefomgeving onder druk zet. Dit werd door 
verschillende dorpen en gemeenten ook verwoord in de COVM Leeuwarden van 16 
december jl.  
 
Daarom zullen we nu en de komende jaren intensief in moeten zetten op het 
onderwerp geluid. Zoals u tijdens de vergadering van de laatste COVM-
vergadering heeft kunnen horen, gaat Defensie met behulp van het Nationaal 
Lucht en Ruimtevaartlaboratorium onderzoeken of de geluidsbelasting van de F-
35 verminderd kan worden. 
 
Vooraf geeft dat geen garanties, maar wel dat al het mogelijke eraan gedaan 
moet worden om de geluidsbelasting en hinder zoveel als mogelijk te beperken.  
De Auditcommissie heeft daartoe geregeld overleg met de basiscommandant en 
hoofd bureau geluid van Defensie. Wat ook meehelpt is dat vanuit de omgeving 
(dorpen/wijken en auditcommissie) ruim dertig voorstellen zijn gekomen om mee 
te nemen in het onderzoek.  
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In de komende COVM hopen we dat de basiscommandant de laatste stand van 
zaken kan meedelen. Wel moeten we ons realiseren dat het effect van het 
onderzoek een tijd kan duren. 
 
We hopen met u dat we in de toekomst tot een goed evenwicht kunnen komen 
tussen de verschillende belangen, zoals we dat eerder gekend hebben. 
 
Nogmaals dank voor uw brief en ondersteunende woorden naar de Commissie 
toe. 
 
 
Hoogachtend,  
                      
 
 
 
 
K. Fokkinga 
Voorzitter COVM Luchthaven Leeuwarden 
 
 


