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Commissie van Overleg en Voorlichting en Milieu  
Luchthaven Leeuwarden  
 

 
Verslag van Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden  
58e (achtenvijftigste) vergadering d.d. 16 december 2021.  

Aanvang 13.30 uur – 15.30 uur 

* De vergadering vindt in verband met de Corona maatregelen digitaal plaats. 

 

Aanwezig: 

Dhr K. Fokkinga  Gedeputeerde Provincie Fryslân (voorzitter) 
Mevr. A. van Beek   Plaatsvervangend vertegenwoordiger omwonenden 

Leeuwarden 
Dhr. A. Bennen   Voorzitter Auditcommissie geluidmeetnet 
Dhr. Th. Berends   Wethouder Noardeast-Fryslân 
Dhr. A. Den Drijver   Adviseur stuurgroep Geluidmeetnet 
Dhr. J. Dijkstra    Wethouder Waadhoeke 
Dhr. Kol H. Doorten   Commandant vliegbasis Leeuwarden 
Dhr. LtKol A.J.P. Hardenbol  Commando Luchtstrijdkrachten bureau Geluidhinder 
Dhr. Elt J.M. Tol   Vliegbasis Leeuwarden Sectie Communicatie 
Dhr. F.J.R. Faber   Wethouder Súdwest-Fryslân 
Dhr. H. de Haan   Wethouder Leeuwarden 
Dhr. G. Hiemstra   Vertegenwoordiger omwonenden Súdwest-Fryslân 
Dhr. G. Hooiring   Adviseur gemeente Waadhoeke 
Dhr. J. Kok    Gemeente Tytsjerksteradiel 
Dhr. B. Kroese    Gemeente Leeuwarden 
Dhr. S. Slotegraaf   Provincie Fryslân 
Dhr. S. van der Velde   Plaatsvervangend vertegenwoordiger omwonenden Noardeast 

Fryslân 
Dhr. G.F.J. Veldman   Vertegenwoordiger omwonenden Leeuwarden 
Dhr. G. Verf    Vertegenwoordiger omwonenden Waadhoeke 
Dhr. A. de Vries   Friese Milieufederatie 
Dhr. Maj J. van Weelderen  Vliegbasis Leeuwarden Hoofd Luchtverkeersleiding 
Dhr. L. Woudstra   Gemeente Noardeast-Fryslân 
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Insprekers: 

- Dhr. Van der Meulen, namens de bewoners van de Tramstrjitte in Marsum 
(agendapunt 7, klachtenbehandeling) 

- Dhr. Nieuwsma, namens Plaatselijk Belang Stiens, over de toename van de ervaren 
geluidsoverlast 

- Dhr. Tange, namens Dorpsbelangen Dronryp (agendapunt 7) 
- Dhr. Van Velius, Dorpsbelangen Britsum (agendapunt 7) 
- Mevr. Inberg, milieudefensie Leeuwarden (agendapunt 7 en 10.2) 
- Dhr. Rutgers met een vraag over agendapunt 12, werkgroep Luchtkwaliteit 

 
Afwezig: 
 
Dhr. P. Bos   Vertegenwoordiger omwonenden Noardeast-Fryslân; vervanger de 

heer Van der Velde 
Dhr. A. Bouwman  Wethouder Tytsjerksteradiel; (ambtelijk) vervanger de heer J. Kok 
Mevr. A. Boersma  Omwonende vertegenwoordiger gemeente Tytsjerksteradiel 
 

Voorzitter: 

De heer K. Fokkinga 
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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur. Hij stelt vast dat iedereen ermee 
akkoord gaat dat de vergadering wordt opgenomen. Hij heet speciaal de nieuwe secretaris, 
de heer Kaat, welkom. 

De heer Kaat deelt mee dat hij eenmalig de heer Mudde vervangt. De nieuwe vaste 
secretaris start op 1 januari 2022 genaamd mevrouw Dagdelen.  

2. Mededelingen /Eventuele aanvullingen op de agenda 

2.1 Berichten van verhindering 

De heer Bos trekt zich terug als vertegenwoordiger van de omwonenden Noardeast-
Fryslân. Zijn vaste vervanger is nog niet bekend. Wethouder De Haan zal de vergadering 
eerder verlaten. De heer Kwast sluit later aan. 

De voorzitter zal de vergadering eerder verlaten. De heer Dijkstra zal de vergadering dan 
voorzitten. 

2.2 Overige mededelingen 
De voorzitter stelt voor om de agendapunten 8 en 9 later te behandelen, omdat de heer 
Kwast niet op tijd aanwezig kan zijn. Hij stelt verder voor om het onderwerp overgang 
Ke/Lden nu niet te behandelen en later in een aparte vergadering uitgebreid te bespreken. 
De aanwezigen stemmen hiermee in.  

De heer Van der Meulen (inspreker) vraagt om vroeg in de vergadering te mogen 
inspreken. 

De voorzitter zegt toe daar rekening mee te houden. 

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. 

De heer De Haan merkt op dat ook in Leeuwarden het grote aantal klachten ten aanzien 
van F-35 opvalt. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft gevraagd om een onderzoek  te 
starten naar de gezondheidseffecten van de geluidsoverlast. Het college heeft dat samen 
met andere overheden, onder andere de provincie en gemeente Waadhoeke opgepakt. 
Naar de mogelijke aanpak wordt nu onderzoek gedaan. Wellicht dat dit later in deze 
vergadering besproken kan worden. 

De heer Dijkstra onderschrijft dit voorstel. Ook hij wil het graag in deze commissie 
bespreken. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân schaart zich daarachter. 

De heer Berends is ook voorstander van een dergelijk gezondheidsonderzoek. Hij 
benadrukt dat in zijn omgeving ook veel klachten zijn van geluidsoverlast door vliegveld 
Leeuwarden. Hij heeft echter de ervaring dat dit weliswaar in deze commissie wordt 
besproken, maar dat vervolgens wordt overgegaan tot de orde van de dag. Hij stelt daarom 
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voor om samen met gemeenten en burgervertegenwoordigers te spreken over de vorm van 
de vergadering, mede gezien de strakke organisatie van de agenda. 

De heer van der Velde sluit zich daar, gezien de geluidsoverlast door de F-35, als burgerlid 
van Noard East-Fryslân bij aan.  

De heer De Vries sluit zich aan bij het voorstel om dit onderwerp buiten deze vergadering 
te bespreken. Het wordt langzamerhand tijd voor oplossingen. Doorgaan op dezelfde weg, 
is niet goed. 

De heer Dijkstra legt uit dat er eerder een werkgroep is geformeerd om vorm te geven aan 
een onderzoek naar de geluidsoverlast. De werkgroep zal daarvoor een voorstel opstellen 
met onder andere aandacht voor waar de klachten vandaan komen. Wellicht dat de 
werkgroep nieuw leven ingeblazen kan worden door deze aan te vullen met een aantal 
mensen dat zich gaat buigen over het nieuwe voorstel. 

De voorzitter stelt vast dat een andere opzet van de klachtenbehandeling wordt 
voorgesteld, maar ook dat daar al aan wordt gewerkt. Daarmee wordt het voorstel erkend. 

4. Inventarisatie gesprekspunten publiek 

Voorstel: Aangemelde insprekers inventariseren en bepalen bij welke agendapunten zij hun 
inbreng kunnen leveren. 

Er heeft zich een aantal insprekers aangemeld Naast de insprekers hebben de heren 
Rutgers en Talahatoe vragen ingediend.  

5. Verslag vorige vergadering 

Conceptverslag vergadering van 19 april 2021 is toegezonden met e-mail van 10 november 
2020 (als nr. COVM_58_B1.). 

Voorstel: Verslag vaststellen en inhoudelijk aan de orde stellen. Aandachts- en 
actiepuntenlijst is geagendeerd als agendapunt 15. 

De heer De Vries leest in het verslag de zinsnede ‘een ongekende hoeveelheid 
gepresenteerd’. Dat moet ‘geproduceerd’ zijn.  

De heer Verf heeft een opmerking naar aanleiding van zijn inbreng in de vorige 
vergadering over Luchtruim (agendapunt 3). Wat is de stand van zaken? Voor de zomer 
zou gereageerd worden op de zienswijze. Daarna zou een voorkeursbeslissing genomen 
worden. Wat is de reden van vertraging en hoe verloopt het overleg tussen de provincie en 
defensie? Het is voor de bewoners van groot belang dat er goede afspraken worden 
gemaakt over de vlieghoogte; er is nu sprake van pieken van 75 dB. Ook moeten de drie 
provincies en defensie afspraken maken over de frequentie van het gebruik van het 
luchtruim. Het zou goed zijn om vast te leggen wat de heer Spanjer eerder zei; namelijk dat 
de gebruikersfrequentie eerder minder is dan meer. 

De heer Verf heeft hierover vanmorgen telefonisch overleg over gevoerd met de heer 
Spanjer. Het is niet aan hem om dat in de COVM te verwoorden. Dat is een 
verantwoordelijkheid van defensie en de provincie. 
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De heer Hardenbol zegt toe daar onderzoek naar te doen en de resultaten met de 
commissie te delen.  

De heer Veldman leest in het verslag op pagina 7 dat er sprake is van een brief van de 
heer Mayer uit Jelsum. De brief wordt later beoordeeld. Op welke termijn en door wie wordt 
op de brief gereageerd? 

De voorzitter kondigt aan dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord. 

De heer Dijkstra leest in het verslag op pagina 4: ‘De heer Dijkstra kondigt de 
plaatsvervangende omwonende vertegenwoordiger aan’. Deze is echter nog niet 
voorhanden, maar het heeft zijn aandacht.  

De voorzitter stelt het verslag met deze opmerkingen vast. 

6. Ingekomen/opgevraagde/verzonden stukken 

Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder 2e kwartaal (nr COVM_58_B13) 

De voorzitter deelt mee dat er meldingen zijn binnengekomen over geluidshinder. Hij stelt 
voor om dit bij agendapunt 7.1 te bespreken. 

De secretaris deelt mee dat de rapportage over het 3e kwartaal inmiddels beschikbaar is. 
Hij zegt toe deze zo snel mogelijk te versturen. 

De heer Hardenbol vraagt naar de stand van zaken van Kamerbrief Voortgang (over de 
geluidshinder) die vandaag wordt verzonden. 

De heer Nieuwsma ziet geen reactie op zijn ingezonden stuk. 

De secretaris legt uit dat dat wellicht komt omdat de heer Nieuwsma eerder vanwege 
technische problemen niet in staat was om te spreken. Hij kondigt aan zijn ingezonden stuk 
toe te voegen aan de stukken van deze vergadering. 

7. Klachtenbehandeling 

7.1 Klachtenoverzicht Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden 

a. Overzichten betreffende de maand maart 2021 (nr. COVM_58_B2…); 

b. Overzichten betreffende de maand april 2021 (nr. COVM_58_B3…); 

c. Overzichten betreffende de maand mei 2021 (nr. COVM_58_B4…); 

d. Overzichten betreffende de maand juni 2021 (nr. COVM_58_B5…); 

e. Overzicht betreffende de maand juli 2021 (nr. COVM_58_B6…); 

f. Overzicht betreffende de maand augustus 2021 (nr. COVM_58_B7…). 

Voorstel: Structurele en opvallende klachten bespreken. 

Allereerst het woord aan de insprekers. 
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De heer Nieuwsma is voorzitter van Plaatselijk Belang Stiens. De vereniging telt vijfhonderd 
leden en komt op voor de belangen van het dorp, onder andere op het gebied van 
leefbaarheid. Tot vorig jaar was de geluidsoverlast door nabijgelegen vliegveld niet 
noemenswaardig. Na de komst van de F-35 is dat behoorlijk veranderd, zeker tijdens de 
meerdaagse oefeningen in oktober 2021. Dat verstoort de leefbaarheid van het dorp in extreme 
mate. De limieten worden ruim overschreden. De basisscholen moesten hun lessen 
aanpassen, omdat de leerkrachten zich niet verstaanbaar konden maken. Daarover zijn 
klachten bij de vliegbasis en bij de wethouder ingediend.  

Stiens is een dorp met veel jonge kinderen. De vereniging vraagt zich af of de toename van de 
geluidsoverlast niet leidt tot gehoor- en gezondheidsschade bij de kinderen. Kunnen de 
oefeningen niet elders in Europa worden gehouden? 

De heer Van der Meulen spreekt namens de bewoners van de Tramstrjitte in Marsum. De 
straat ligt in de nabijheid van de start- en landingsbaan van het vliegveld. In de Leeuwarder 
krant stond een artikel waarin bewoners hun boosheid uiten, maar ook moedeloos zijn 
geworden door de geluidsoverlast. Het aantal klachten is enorm toegenomen. 

De heer Van der Meulen hekelt de grootschalige internationale oefening die onlangs heeft 
plaatsgevonden. Dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed 
overlopen. Daarmee werd een rode lijn overschreden. Vier keer per dag gingen gedurende drie 
kwartier tientallen vliegtuigen de lucht in. Het was onmogelijk om met elkaar te communiceren, 
ook niet binnenshuis. Het lawaai ging door merg en been. 

Een aantal jaren geleden hebben F-35’s belevenisvluchten uitgevoerd ter introductie van het 
nieuwe toestel. Daaruit bleek dat de geluidsoverlast alleszins meeviel. De bewoners hebben 
echter het vermoeden dat de gegevens destijds zwaar gemanipuleerd zijn. Hoe kon het geluid 
van de F-35 ten opzichte van de eerdere F-16 zo meevallen? Korte tijd later bleek al snel het 
tegenovergestelde. De F-35 maakt met een zwaar doordringend geluid immens veel meer 
lawaai dan de F-16. Het geluid dringt door tot in je lijf. 

De bewoners hebben aantal klachten ingediend over de geluidsoverlast. Ook de basisschool in 
Marssum heeft last van de geluidsoverlast. Kinderen kunnen in verband met mogelijke 
beschadigingen aan het gehoor niet buiten spelen. Mensen die hun kinderen komen ophalen, 
kunnen niet met elkaar of met leerkrachten communiceren. 

Door corona vindt veel thuisonderwijs plaats en werken veel mensen op verzoek van diezelfde 
overheid thuis. Dat is door de geluidsoverlast onmogelijk. Online vergaderen en 
telefoongesprekken zijn onmogelijk. Ook huisdieren ervaren de geluidsoverlast als enorm 
verstorend. 

De geluidsoverlast veroorzaakt zowel lichamelijke als psychische schade. Mensen raken zwaar 
geïrriteerd door het overdonderende lawaai. Het is te bizar voor woorden. Veel mensen wonen 
al lange tijd in het dorp en hebben nooit geklaagd, maar met deze geluidsoverlast wordt een 
grens overschreden. 

Naast overlast door geluid is er natuurlijk ook veel uitstoot van uitlaatgassen. Startende en 
landende vliegtuigen laten een spoor van kerosine achter. Dat daalt neer op de omliggende 
dorpen. De heer Van der Meulen maakt zich dan ook zorgen over de volksgezondheid. Hij stelt 
daarom voor om op de vliegbasis geen internationale opleidingen meer aan te bieden en geen 
oefeningen en vliegshows meer te houden. Het was bij een eerdere show een wonder dat een 
vliegtuig niet op een huis is terechtgekomen, gezien de dichte bebouwing waar de vliegtuigen 
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overheen vliegen. Ook moet er iets gedaan worden aan het vlieggedrag van sommige piloten. 
Zo genereren buitenlandse piloten, gezien hun beperkte kennis van het gebied, altijd meer 
lawaai. Hij pleit ook voor betere geluidisolatie. Eerder genomen maatregelen zijn zwaar 
gedateerd.  

De heer Van der Meulen herhaalt dat de geluidsoverlast door de komst van de F-35 sterk is 
toegenomen en is van mening dat de bewering dat alles netjes binnen de contouren blijft, 
bezijden de waarheid is. Hij hekelt opnieuw de oefeningen met de grote zware vliegtuigen die 
steeds maar rondjes maken en vlak boven het dorp vliegen. Dat moet stoppen. 

De heer Van der Meulen roept de bestuurders van de lagere overheden, de gemeenten en de 
provincie op om daadkrachtig op te komen voor het welzijn van de burgers. Dat is door de 
komst van het nieuwe vliegtuig volstrekt in het gedrang geraakt. Hij roept de vliegbasis op om 
gehoor te geven aan de klachten en ook echt maatregelen te nemen. Met de komst van de F-
35 is het leven van de omwonenden zuur gemaakt. De vliegbasis is gast in deze omgeving en 
moet zich ten opzichte van de gastheer (de omwonenden) netjes en goed gedragen. Daarvan 
is nu volstrekt geen sprake. De gastheer zou de gast de deur moeten wijzen. 

De heer Tange spreekt namens Dorpsbelangen Dronrijp in over de leefbaarheid. De inwoners 
ervaren forse geluidsoverlast van de vliegbasis Leeuwarden. Voor veel inwoners is de maat 
meer dan vol. Zij hebben Dorpsbelangen gevraagd om actie te ondernemen. De vereniging 
heeft de gemeenteraad en het college om hulp gevraagd en wacht nu de ontwikkelingen verder 
af. 

Er wordt al vele jaren gesproken over geluidsoverlast, maar de overlast neemt alleen maar toe. 
Het aantal klachten neemt toe: duizend meer dan twee jaar geleden; dat is een stijging van 375 
procent. Dit terwijl de inwoners eerder werd voorgehouden dat de geluidsoverlast met 35% zou 
verminderen. De belevingsvluchten bleken vage testen te zijn. De F-35’s veroorzaken een 
vreselijke herrie. De overlast is onacceptabel voor zowel mensen als dieren. Het is bizar te zien 
hoe de dieren reageren op het geluid. De schooldirecteuren hebben al voorgesteld om een 
periode te stoppen met lesgeven, maar ook bedrijven en thuiswerkers hebben er last van. De 
geluidsoverlast gaat ten koste van de leefbaarheid. Alles moet wijken voor de niets ontziende 
groei van het vliegveld.  

Hoezo veiligheid, hoezo aandacht voor de leefbaarheid, hoezo stikstofverlaging, hoezo 
rekening houden met het milieu, energieverbruik? De lasten voor de omwonenden zijn te groot. 
Dit mag niet zo doorgaan. De vereniging is niet tegen de vliegbasis Leeuwarden. Het biedt 
werkgelegenheid en dient het landsbelang. Maar er moet wel sprake zijn van een redelijke en 
evenredige belasting van de woonomgeving. 

Mensen zijn woedend, voelen zich machteloos en ondervinden gezondheidsproblemen. Zij 
willen dat er iets aan wordt gedaan. Voorheen werd er alleen ‘s ochtends en ‘s middags 
gevlogen. Daar was prima mee te leven. Maar nu worden er allerhande trainingen gegeven, 
voor allerlei andere landen. De inwoners willen graag op een normale wijze kunnen leven. 

Berekeningen van het Nederlandse lucht- en ruimtevaartcentrum geven aan dat het vliegen 
binnen de vastgestelde geluidscontouren plaatsvindt. De heer Tange spreekt van 
sjoemelsoftware. Er wordt gerommeld met de gegevens. Die kunnen echt niet waar zijn. “Doe 
er iets aan”. De heer Van Velius is voorzitter van Dorpsbelangen Britsum. Hij sluit zich aan bij 
de vorige sprekers. Afgelopen periode heeft hij veel klachten ontvangen, vooral omdat de 
vliegtuigen – structureel! – vlak boven het dorp richting landingsbaan vliegen. Mensen vluchten 
dan hun tuin uit het huis in, omdat het pijn doet aan de oren. 



 

  8 

In 2018 is er een geluidsmeetnet ingesteld. Die levert informatie over de geluidsniveaus. Die 
informatie staat echter regelrecht tegenover de bevindingen van de expert, de heer Tukkers. 
Deze heeft geconstateerd dat een F-35 meer dan 80 dB geluid produceert, tot wel 100 dB. 

Het bureau dat de berekeningen uitvoert, rekent in decibellen. Daarbij is sprake van een 
logaritmische stijging. Maar er kan beter gerekend worden in dBC i.p.v. dBA. Mensen kunnen 
sommige frequenties beter verdragen dan andere. De heer van Velius stelt dan ook voor om 
onderzoek te doen naar een andere, eerlijkere en transparantere manier van meten. Ook hij 
moest als docent zijn lessen staken als er een F-35 overvloog. Dat is bij een Hercules niet het 
geval. 

Mevrouw Inberg spreekt namens Milieudefensie Leeuwarden. Zij heeft eerder een stuk over de 
klachtenselectie naar de commissie verstuurd. Dat stuk komt overeen met stukken die 
gepubliceerd zijn in verschillende kranten. Daarin zijn vragen gesteld over de bezetting van de 
auditcommissie en de nieuwe klachtenwerkgroep. 

Het aantal klachten is met 375% gestegen. Spreekster vindt dat de klachten gebagatelliseerd 
worden en dat klachten van structurele melders als niet ter zake doende terzijde worden 
geschoven. Het zou om meer dan de helft van de klachten gaan; maar dat bleek later niet het 
geval te zijn. 

Hoe wordt het aantal klachten berekend? Mensen geven aan wanneer en hoe vaak ze overlast 
ondervinden. Meerdere klachten worden als één klacht meegerekend. Milieudefensie plaatst 
ook vraagtekens bij een juiste registratie van de klachten. 

Ook is het duiden van de categorie van de klacht niet goed. Soms staat er trillen, soms zelfs 
stank en soms helemaal niks. Daarom vraagt mevrouw Inberg inzage in de administratie van 
de klachten. 

Defensie geeft aan dat er met vertegenwoordigers van omwonenden is afgesproken dat er niet 
meer gereageerd hoeft te worden. Dat kan natuurlijk niet. Mevrouw Inberg pleit er dan ook voor 
om de klachten met omwonenden te bespreken.  

De bespreking van de klachten hoort niet thuis in deze commissie. De commissie heeft hiervoor 
niet voldoende status. De klachten moeten door de inspectie Leefomgeving en Transport 
worden behandeld, want de overlast is enorm toegenomen met grote gevolgen voor de 
volksgezondheid. Daarvan moet de inspectie op de hoogte worden gesteld. 

De secretaris heeft het stuk waar mevrouw Inberg over sprak, nog niet ontvangen. Hij zegt toe 
het na ontvangst toe te voegen aan de stukken bij deze vergadering. 

De heer Nieuwsma deelt mee dat onlangs bij een bezoek aan de vliegbasis verschillende 
dorpsverenigingen hebben gezegd dat mensen, na het indienen van een klacht, niet meer 
worden teruggebeld. Zij horen maandenlang niets meer over de afhandeling. Hij sluit zich dan 
ook aan bij de bijdrage van mevrouw Inberg. 

De voorzitter bedankt de insprekers voor hun inbreng en geeft het woord aan 
vertegenwoordigers van de vliegbasis. 

De heer Kol H. Doorten kondigt aan dat de heer Tol namens de vliegbasis een toelichting zal 
geven. De heer Tol is plaatsvervangend hoofd Sectie communicatie van vliegbasis 
Leeuwarden. 
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Vanaf januari 2021 tot en met augustus 2021 zijn er 1303 klachten ingediend, afkomstig van 
470 unieke melders. Er was dit jaar geen Frisian Flag, maar er is wel van mei tot en met 
oktober een Weapons Instructor Course (WIC) gevlogen. Er zijn dit jaar meer F-35 
vliegbewegingen en meer C-130-vluchten geweest. 

Mensen geven aan dat ze overall hinder ondervinden, niet op een bepaald tijdstip maar dus 
een hele middag of een hele ochtend. Voor hen is thuiswerken niet meer mogelijk. Ook zijn er 
veel klachten over trillingen. Mensen geven aan dat vliegtuigen de verkeerde route volgen, over 
dorpen heen. Dat zou niet toegestaan zijn. Dat is echter niet correct. Bijvoorbeeld bij een 
circuitlanding is dat niet te vermijden. De route ligt dan boven een deel van het dorp. De 
vliegbasis probeert overlast zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door met een extra 
bocht Marsum te vermijden. 

Mensen verwachten van de vliegbasis dat zij de klachten oplost. De heer Tol benadrukt echter 
dat niet alle klachten opgelost kunnen worden. Bij alle klachten wordt gecontroleerd of er 
binnen de regelgeving is gevlogen. Dat blijkt vaak het geval te zijn. 

In de afgelopen periode heeft de kleine klachtenafdeling door het grote aantal klachten niet alle 
meldingen binnen de vereiste periode van zes weken kunnen afhandelen. Het is ook niet de 
primaire taak van de afdeling. Dat is communicatie met onder andere het vooraf informeren 
over welke vliegbewegingen plaatsvinden. De afdeling heeft voor de late afhandeling van de 
klachten excuses aangeboden. De afdeling tracht trends te ontdekken in de klachten om daar 
haar communicatie op te richten. 

Mensen kunnen geluidshinder melden via de website van defensie of via een landelijk 
klachtennummer. Het aantal unieke melders neemt, na hiervoor aandacht te hebben gevraagd 
in de media, toe. Iedere melding (ook meldingen op meerdere tijdstippen met geluidsoverlast) 
wordt één keer geteld. Als mensen dat anders willen, moeten ze iedere klacht over 
geluidsoverlast apart indienen. 

De voorzitter geeft het woord aan de commissie. 

De heer Veldman vindt de bespreking van de klachtafhandeling het belangrijkste onderwerp 
van deze vergadering. Dat is een gegeven. Het aantal van meer dan 1300 klachten in de 
eerste acht maanden van 2021 is schrikbarend. Dat is gelijk aan het aantal klachten in het hele 
jaar 2020. 

Bij de afsluiting van WIC in de eerste weken van oktober 2021 is zeer intensief en luidruchtig 
gevlogen. Dat zal ongetwijfeld geleid hebben tot veel extra klachten. 

Er wordt nu voorgesteld om een selectie te maken van structurele en opvallende klachten. 
Echter, alle klachten zijn structureel en opvallend, zeker in vergelijking met voorgaande jaren. 
Sinds de introductie van de F-35 is de overlast onaanvaardbaar toegenomen. Naast de 
omwonenden ervaren ook inwoners in de verdere omgeving, onder andere in Franeker, 
overlast.  

De afdeling Communicatie van de vliegbasis herhaalt steeds weer dat er gevlogen is binnen de 
wettelijke voorschriften en dat er vanwege een oefening meer wordt gevlogen. Met die uitleg 
wordt de overlast echter niet voorkomen. Ook de huidige en aangekondigde isolatie van 
woningen zal niet voor reductie van overlast zorgen. 
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De vliegbasis moet haar taken kunnen uitvoeren. Dat leidt ongetwijfeld tot extra geluid voor de 
omgeving. Reguliere vluchten zijn geen probleem. Er wordt slechts geklaagd over tijdstippen 
waarop zeer intensief wordt gevlogen.  

De geluidsoverlast heeft gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de 
omwonenden. De frustratie neemt toe. Dat er uit de omgeving van het vliegveld minder 
klachten komen, komt voort uit de opvatting dat – opnieuw – klagen toch niet helpt. 

Maatregelen om te komen tot reductie van de overlast, hebben niet geleid tot resultaat. Het 
vlieggedrag moet worden aangepast, bijvoorbeeld door het terugdringen van piekgeluiden en 
voorkomen van samenballing van geluid, zoals tijdens de eerder genoemde oefeningen 
gedurende een langere periode. 

De heer Veldman roept de COVM op om een krachtig besluit te nemen. Als het nodig is, moet 
de commissie van het ministerie van Defensie eisen dat taakstelling van de vliegbasis anders 
wordt ingevuld. Het is de taak van de commissie om te zorgen voor een leefbare omgeving. 
Symptoombestrijding, uitleg over het vlieggedrag en voorzieningen als isolatie zijn geen 
structurele oplossing. 

De heer Verf sluit zich aan bij de bijdrage van de heer Veldman. Ook de insprekers hebben er 
al het nodige over gezegd. Het aantal klachten neemt steeds verder toe tot misschien wel 
tweeduizend in 2021. 

Het laatste deel van de opleiding vraagt veel van de omgeving. De Frisian Flag is nog intenser. 
Daarmee komt het draagvlak voor deze vliegbasis onder druk te staan. Het evenwicht in de 
omgeving is verstoord. 

De auditcommissie onderzoekt samen met de basiscommandant mogelijke verbeteringen, 
bijvoorbeeld dat er niet gevlogen wordt als de school uitgaat. Maar een echte oplossing is de 
herziening van de WIC en de Frisian Flag, want die zorgen voor piekmomenten. 

De insprekers hebben veel suggesties gegeven voor verbeteringen. De heer Verf kondigt aan 
dat hij daar na de vergadering met de insprekers op terugkomt. Hij zegt toe dat die z in de 
verschillende  geledingen, zoals auditcie en overleg van verschillende Dorpsbelangen zullen 
worden besproken. en dat daar rapport van wordt uitgebracht. 

De heer Dijkstra benadrukt dat COVM met name in de eerste jaren van haar bestaan zaken 
voor elkaar heeft gekregen. Nu wordt gevraagd om anders om te gaan met klachten. Hij hecht 
eraan de klachten in alle openbaarheid te kunnen bespreken en ziet uit naar een voorstel 
hiervoor. De lokale overheden luisteren goed naar de klachten en moeten gezamenlijk 
optrekken om invulling te geven aan de afhandeling. 

De heer Van der Velde sluit zich aan bij de bijdrage van de vorige sprekers. 

De heer Doorten legt uit dat hij de geluiden op dit overleg al eerder heeft opgepikt in 
besprekingen met omwonenden, de auditcommissie en de dorpsraden, maar ook uit de 
analyse van de klachten. De klachten zijn breed, met onder andere hinder bij thuiswerken, 
trillingen, laagfrequent geluid et cetera. 

De vliegbasis is zich bewust van de overlast en heeft wel degelijk de intentie om daar iets aan 
te doen. Maar zij moet ook haar taak uitvoeren. Samen met NLR is een onderzoek gestart om 
het geluid van de F-35 te reduceren. NLR gaat nu eerst onderzoeken of het model waarmee de 
geluidsbelasting wordt berekenend, correct is en gaat vervolgens de berekeningen vergelijken 
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met de metingen van het permanent geluidsmeetnet. Op basis van een correct model wordt in 
een derde stap gewerkt aan het optimaliseren van de vliegroutes, zowel lateraal als qua 
vlieghoogte, maar ook qua motorvermogen (om de geluidsproductie omlaag te brengen).  

Als de taakstelling niet verandert, heeft de vliegbasis geen ruimte om minder te vliegen. Er is 
wel ruimte om te werken aan de manier en de tijdstippen waarop wordt gevlogen. In overleg 
met de omgeving kunnen wellicht betere tijdstippen worden gevonden. 

De oefeningen vinden ook in het buitenland plaats. Zo is er in 2022 een grote oefening in 
Noorwegen. Daarmee worden de lasten van de oefeningen verdeeld over de partners. 

Spreker is zich ervan bewust dat buitenlandse piloten beter geïnformeerd moeten worden over 
de omstandigheden in de omgeving. In overleg met de luchtmacht zouden de AWACS op 
andere plekken kunnen oefenen. De geplande airshow in Leeuwarden is nu niet opportuun, 
gezien de problematiek met de F-35. Eventuele isolatie van woningen is een 
verantwoordelijkheid van defensie. 

De kolonel ziet uit naar een herstel van de verstoring van het evenwicht. 

De heer De Vries vraagt de secretaris naar overzichten van klachten in de maanden tot en met 
november. Hij sluit zich verder aan bij de zorgen van de diverse sprekers. 

De voorzitter begrijpt uit de bijdrage van de vliegbasis dat de zorgen worden erkend en dat er 
aanpassingen mogelijk zijn. Hij benadrukt dat defensie een taak is van deze maatschappij, 
maar beaamt ook dat de overlast in balans moet zijn met de leefbaarheid, zoals in de periode 
met de F-16 het geval was. 

De heer Nieuwsma mist in de samenvatting van de voorzitter aandacht voor de gezondheid. 
Ook de huisarts van Stiens maakt zich daar zorgen over, met name over gehoorschade. 

De voorzitter beaamt dat er ook aandacht moet zijn voor de gezondheid. Dat aspect kan 
wellicht als extra onderwerp worden toegevoegd aan de agenda. De betreffende huisarts zit 
ook in de auditcommissie.  

De heer Hardenbol vraagt naar de status van de werkgroep die de klachtenafhandeling doet.  

De heer Dijkstra deelt mee dat de werkgroep Klachtenrapportage een voorstel heeft 
voorbereid. De heer Verf legt uit dat de werkgroep geconcludeerd heeft dat het aantal klachten 
te groot is om ze stuk voor stuk te behandelen. De klachten geven wel input voor 
verbeteringen. De nieuwe kwartaalrapportage maakt dat inzichtelijk. Verder wordt voorgesteld 
om de werkgroep uit te breiden met een aantal omwonenden. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met dit voorstel. 

Mevrouw Inberg vindt de uitleg over hoe er met klachten wordt omgegaan, te summier. Zij had 
nu een voorstel verwacht. Dat is er echter niet. Het gaat niet alleen om de rapportage van de 
klachten, maar ook om de verwerking ervan 

Mevrouw Van Beek meldt dat de kwartaalrapportage met onder andere aandacht voor trends 
(in plaats van de duizend pagina’s met klachten) als voorbeeld dient. Kunnen de leden van de 
commissie instemmen met deze vorm van rapportage? 
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Het lijkt haar verder goed om de leden van de verschillende betrokken groepen te benoemen, 
zodat mensen hen gericht vragen kunnen stellen. 

De voorzitter beaamt dat er nog gewerkt moet worden aan de samenstelling van de 
werkgroep. Hij stelt voor om het eerdere voorstel te volgen. 

8. Overgang Ke/Lden 

Ingekomen brief vanuit Ministerie van Defensie (nr. COVM_58_B8…) 

Voorstel: Plannen van toelichting op deze overgang door de heer B. Kwast 

Dit onderwerp wordt in een aparte vergadering besproken.  

9. Evaluatie LHB (luchthavenbesluit) Leeuwarden 

Toelichting door de heer B. Kwast 

De heer Kwast deelt mee dat het LHB Leeuwarden indertijd tot stand is gekomen door een 
een-op-een-omzetting van een aanwijzingsbesluit naar een luchthavenbesluit; conform de 
regels van destijds zonder milieu-effectrapportage (m.e.r.). De Wet milieubeheer schrijft nu 
voor dat besluiten waaraan een m.e.r. ten grondslag heeft gelegen, na verloop van tijd 
moeten worden geëvalueerd. De heer Kwast begrijpt dat de mensen zich door de 
regelgeving van destijds op achterstand gezet voelen. Daarom is besloten om toch een 
evaluatie uit te voeren. Het bureau Adecs heeft daarvoor een plan van aanpak opgesteld 
en werkt inmiddels aan de evaluatie. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met 
verschillende leden van de COVM. Het bureau denkt in Q2 2022 de rapportage met 
conclusies en aanbevelingen aan te kunnen bieden en zal hierover een presentatie 
verzorgen aan COVM en Defensie. Defensie zal vervolgens een reactie geven op de 
aanbevelingen. De heer Kwast heeft daarover nog geen informatie en wil daar dus nu ook 
niet op vooruitlopen. 

De heer Verf prijst de aanpak van de evaluatie met de inzet van bureau Adecs. Het bureau 
heeft informatie opgehaald bij de omwonenden en verwerkt dit in de evaluatie. 

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met een presentatie over de evaluatie en 
kondigt aan dit in de planning te verwerken.  

10. Geluidmeetnet vliegbasis Leeuwarden 

10.1 Werkzaamheden Stuurgroep 

Toelichting stand van zaken 

Voorstel: Toelichting door de heer A. Den Drijver 

De heer Den Drijver deelt mee dat de leden van de stuurgroep intensief samenwerken 
met de auditcommissie. Naar aanleiding van de motie  Eijsink zijn de werkzaamheden met 
betrekking tot isolatie opgestart. Hij zegt toe dit onderwerp in de eerste vergadering in 
2022 te agenderen. 

 

 



 

  13 

10.2 Werkzaamheden auditcommissie 

Notitie Inbreng Auditcommissie (nr. COVM_58_B9…). 

Voorstel: Toelichting door de heer A. Bennen 

Mevrouw Inberg is teleurgesteld in de commissie. Er zijn nog steeds geen echte 
resultaten te melden, terwijl wel wordt vermeld dat het geluidsnetwerk werkt. Daarover zijn 
al eerder in de Tweede Kamer vragen gesteld. De staatssecretaris heeft eerder toegezegd 
na de zomer van 2021 inzage te geven in de stand van zaken.  

Het is vreemd dat het geluidsmeetnet nog niets concreets heeft opgeleverd. Ook is de 
beoordeling van de normen nog niet besproken. Wat heeft de auditcommissie met de 
staatssecretaris besproken? 

De heer Bennen bestrijdt dat de auditcommissie het afgelopen halfjaar met de 
staatssecretaris heeft gesproken. Dat gesprek zal kort na de jaarwisseling plaatsvinden 
(met de nieuwe staatssecretaris). 

De heer Bennen benadrukt dat de auditcommissie zowel gevraagd als ongevraagd 
adviezen uitbrengt over onder andere de verandering van vliegpatronen om zo de 
geluidsoverlast terug te brengen. Het is de vraag welke bevoegdheden de commissie 
heeft bij de aanbevelingen voor een maximaal geluidsniveau. Daartoe heeft de commissie 
met allerlei deskundigen gesproken. Op korte termijn vinden nog meer van dergelijke 
gesprekken plaats. De commissie hoopt uit de gesprekken conclusies te kunnen trekken. 
In de notitie heeft de commissie al aangegeven dat zij op basis van die gesprekken de 
staatssecretaris zal voorzien van een advies inzake een maximaal geluidsniveau. De heer 
Bennen benadrukt dat een dergelijk advies over de gemiddelde maximale geluidsbelasting 
goed onderbouwd moet worden. Er moet onder andere rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van de F-35’s. 

De auditcommissie zal de door de kolonel Doorten aangekondigde onderzoeken van NLR 
volgen en dit twee keer per jaar (of vaker als dat noodzakelijk is) met de kolonel 
bespreken. Daarmee kan de commissie de ontwikkelingen op de voet volgen. De heer 
Bennen kondigt tot slot aan in de volgende vergadering van COVM te spreken over de 
vorderingen. 

De heer De Vries leest in het verslag dat er in het najaar van 2021 een verslag van de 
GGD beschikbaar komt. 

De heer Bennen zegt toe dat het verslag op korte termijn beschikbaar komt. 

Mevrouw Van Beek legt naar aanleiding van de bijdrage van mevrouw Inberg uit dat het 
lang geduurd heeft voordat de microfoons juist waren ingesteld en dat de informatie 
beschikbaar kwam. De software van het geluidsmeetnet bleek niet alle geluidspjeken te 
kunnen registreren. Inmiddels is dat wel goed.  Het was belangrijk om zorgvuldig te werk 
te gaan en de juiste conclusies te trekken. 
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De heer Dijkstra wordt nu voorzitter. 

11. Rapportage geluidsbelasting eerste helft 2021 

Defensie heeft rapportage geleverd over de geluidsbelasting in de periode jan-jun 2021 

(nr. COVM_58_B10…) 

Voorstel: Toelichting door de heer Hardenbol, gelegenheid tot stellen van vragen 

De heer Verf merkt op dat na de jaarrapportages nu voor het eerst een halfjaarlijkse 
rapportage voorligt. Geeft de blauwe gestippelde lijn het overzicht van het eerste halfjaar 
weer? En de tweede lijn het complete jaar? 

De heer Hardenbol beaamt dat. Op een bijeenkomst van Defensie bij de commissaris van 
de Koning in Leeuwarden is besloten om halfjaarlijks te rapporteren.  

De heer Verf stelt vast dat uit de rapportage blijkt dat de doelstelling inzake de 
geluidscontouren gerealiseerd gaat worden. De beleving van de inwoners is echter (heel) 
anders. Op welke manier kan dat beter op elkaar worden afgestemd? 

De heer Hardenbol legt uit dat een halfjaarlijkse rapportage weinig zegt. Het kan in het 
eerste halfjaar best goed gaan en in het tweede halfjaar compleet wijzigen. Niemand kan 
eigenlijk wat met deze halfjaarlijkse rapportage over geluidsbelasting. De 
kwartaalrapportage bevat informatie over de overlast de trends en is wel nuttig. 

De heer Verf vindt een halfjaarlijkse rapportage voor de COVM niet nuttig. Wel is het een 
behoefte van de Auditcommissie om vaker op de hoogte te worden gebracht van de stand 
van zaken van de geluidsbelasting. De auditcommissie zal de mogelijkheid daartoe in het 
volgende overleg met de basiscommandant bespreken. 

De voorzitter stelt vast dat de rapportage handig is voor de auditcommissie en minder 
interessant is voor de COVM. 

12. Werkgroep luchtkwaliteit 

De werkgroep heeft een memo opgesteld met betrekking tot luchtkwaliteit (nr. 
COVM_58_B11…) 

Voorstel: Toelichting door de heer Verf gevolgd door bespreking. 

De heer Rutgers vraagt de secretaris om zijn overige vragen toe te voegen aan de 
stukken. Hij stelt verder voor om iedere twee jaar een COVM+ te organiseren en daarbij 
belanghebbenden en bestuurders van dorpsverenigingen uit te nodigen om hen bij te 
praten. Hij wil verder weten op welke wijze de leden van de COVM en de leden van de 
betrokken werkgroepen belanghebbende inwoners laten participeren in het plan van 
aanpak dat is opgenomen in de memo van de werkgroep Luchtkwaliteit. Dan kunnen alle 
zorgen over dit onderwerp worden gedeeld. Hij stelt dus voor om participatie breder en 
sneller in te zetten. 

De heer Verf is blij met de suggestie voor een vroegtijdige en bredere participatie. Hij ziet 
het als een welkome aanvulling en stelt voor om hierover na de vergadering met de heer 
Rutgers en andere leden van de werkgroep over van gedachten te wisselen. 
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De heer De Vries mist een planning bij dit plan van aanpak. 

De heer Verf benadrukt dat hem is gevraagd om de samenstelling van de werkgroep 
Luchtkwaliteit te organiseren. Er wordt nog gezocht naar een voorzitter. De voorzitter moet 
samen met de werkgroepeen planning opstellen. Dit kan het beste gebeuren na overleg 
met de instanties zoals aangegeven in de notitie voor deze vergadering. Dan is een plan 
van aanpak met planning op te stellen. 

13. Omgevingsvergunning en vergunning Wet natuurbescherming vliegbasis 
Leeuwarden 

Voorstel: Toelichting betreffende stand van zaken van de lopende aanvragen door 

Kolonel Doorten. Gelegenheid tot stellen van vragen 

De heer Doorten deelt mee dat op 18 november 2021 in samenspraak met de RVB een 
verzoek is ingediend om de aanvraag voor de omgevingsvergunning te verlengen, want er 
is behoefte om nog een aantal onderwerpen toe te voegen, met name MQ9, het gebruik 
van de ANWB-helikopter en spotpainting (de coatingwerkzaamheden moeten beter 
gespecificeerd worden). Dat verzoek is gehonoreerd. De aanvullingen worden voor februari 
2022 verwacht. Op de aangepaste vergunning zijn zienswijzen mogelijk.  

De ontwerpvergunning Wet natuurbescherming vliegbasis Leeuwarden is al gepubliceerd. 
Verschillende stakeholders, onder andere Defensie, hebben zienswijzen ingediend. Dat 
heeft geleid tot vragen van het ministerie van LNV. Deze zijn inmiddels beantwoord. De 
antwoorden worden nu verwerkt. 

De heer Verf is blij met het voortschrijdend inzicht over nieuwe onderwerpen. Bij de Wet 
natuurbescherming is sprake van een voortschrijdend proces. Zo beschikken Schiphol en 
Lelystad over minder stikstofruimte dan eerder gedacht. Het stikstofdossier zorgt ook voor 
vertraging op vliegbasis De Peel. De heer Verf hoopt dan ook dat de nieuwe vergunning 
toekomstproof is. Hij roept dan ook op om nu nog geen nieuwe squadrons F-35 aan te 
schaffen. Eerst moet duidelijk zijn dat het past binnen de Nederlandse regelgeving. De 
stikstofverbindingen die schadelijk zijn voor de natuur en de gezondheid moeten in 2030 
zijn gehalveerd. Dat vraagt om harde maatregelen. De aanschaf van nog meer F-35’s staat 
daar haaks op. 

14. Informatie over gebruik vliegbasis 
Informatie Commandant Vliegbasis Leeuwarden over gebruik vliegbasis in de afgelopen en 
de komende periode 

Voorstel: Uiteenzetting Kolonel Doorten 

De heer Doorten deelt mee dat hij, toen hij onlangs de Verenigde Staten bezocht, ervaring 
heeft opgedaan met nachtvliegen.  

Tussen 25 december 2021 en 9 januari 2022 wordt niet gevlogen. In week 2 tot en met 4 
en week 6 tot en met 8 in 2022 vinden weer avondvluchten plaats. In de weken 8, 9 en 12 
wordt ter ondersteuning veel close air support gedaan in de Marnewaard. In de weken 13 
en 14 staat de Frisian Flag gepland. Dan wordt ook met enkele F-35's gevlogen naar 
Noorwegen. Er doen dus minder vliegtuigen mee met de Frisian Flag. 
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De luchtmacht neemt in 2022 de MQ9 in ontvangst. Dat vliegtuig wordt vervolgens elders in 
de wereld ingezet. 

De heer Verf had verwacht dat de Frisian Flag niet door zou gaan vanwege 
onduidelijkheden in verband met corona. Hij wil weten hoeveel toestellen meedoen aan dit 
evenement. 

De heer Doorten deelt mee dat de planning zich nog in een prille fase bevindt. Hij beaamt 
dat corona er invloed op kan hebben. Hij heeft nu nog geen informatie over het aantal en 
het soort toestellen. Hij weet wel dat er dan zes F-35’s naar Noorwegen vertrekken.  

15. 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. 

De heer van der Velde gaat in op actiepunt 15.4. De leefbaarheid staat sterk onder druk. 
Dan is voorlichting en kennisverbreding van groot belang. 

De voorzitter kondigt aan daar schriftelijk op terug te komen. 

De heer Veldman wil weten of het overzicht van extra vliegbewegingen in 2022 dat de 
kolonel gaf, volledig is en dat daarmee de rest van het jaar slechts regulier wordt gevlogen. 

De heer Doorten deelt mee dat vooralsnog alleen deze extra vliegbewegingen op de 
planning staan. 

De heer Veldman is blij dat de extra vliegbewegingen zoveel mogelijk beperkt blijven. 

16. Datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van de commissie zal plaatsvinden op 11 april 2022. De tweede 
vergadering zal plaatsvinden op 21 november 2022. 

17. Rondvraag 

De heer Veldman hekelt de gebrekkige wijze van het aanleveren van stukken, waardoor 
de vergadering verzet moest worden. Het is moeilijk om de benodigde informatie op tijd te 
krijgen. Hij hoopt dat het Rijksvastgoedbedrijf de vacature voor een nieuwe secretaris goed 
invult en dat de stukken straks tijdig en volledig worden aangeleverd. 

De heer De Vries vraagt bij het meten van de geluidsbelasting aandacht voor 
piekbelasting. Daar wordt het meest over geklaagd, maar dat komt niet terug in de 
rapportage. 

De heer Hardenbol legt uit dat met het geluidsmeetnetwerk ook de piekbelasting wordt 
gemeten. Die informatie maakt inderdaad geen deel uit van de rapportages, maar is wel 
beschikbaar. 

De heer Verf zegt toe het rapporteren van piekbelastingen in de auditcommissie te 
bespreken. 
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De heer Bennen vindt het mooi dat het aantal extra vluchten beperkt is, maar is van 
mening dat hierdoor het aantal vliegtuigen van buiten naar verhouding hoog is. Van piloten 
van buiten werd eerder gezegd dat zij vaker van hun route afwijken en daardoor voor extra 
overlast zorgen. Hij roept op om hen goed te instrueren. 

De voorzitter deelt mee dat dit al eerder in de vergadering is toegezegd.  

De heer Doorten is zich bewust van dit probleem. De dorpsraden was dat ook al 
opgevallen. Hij zegt nogmaals toe de buitenlandse piloten goed te instrueren en dat zij de 
vliegprocedures op deze vliegbasis goed oefenen in de simulatoren.  

De secretaris kondigt aan alle opmerkingen over de secretariële werkzaamheden door te 
geven aan zijn opvolger. Hij roept leden van werkgroepen en van deze commissie op om 
wijzigingen in de persoonlijke gegevens door te geven. Dat voorkomt een hoop 
administratieve rompslomp. Hij is tot slot onder de indruk van de goede vergaderorde van 
deze commissie.  

18. Sluiting 

De voorzitter sluit om 15.42 uur de vergadering, wenst iedereen een plezierige 
jaarwisseling en ziet uit naar een weerzien op 11 april 2022. 
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