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Samenvatting 

 

Ondanks dat voor het vaststellen van het LHB voor Vliegbasis Leeuwarden in 2013 geen m.e.r. is 

doorlopen, acht het ministerie van Defensie het wenselijk om, analoog aan artikel 7.39 van de Wet 

milieubeheer, een evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie moet inzicht geven of het LHB, welke gebaseerd 

is op de voorheen geldende Aanwijzing, voldoende bescherming biedt voor de omgeving. Daarnaast is het 

wenselijk dat de evaluatie aangeeft of er voor andere lokaal relevante onderwerpen maatregelen zijn 

genomen om voldoende bescherming voor de omgeving te waarborgen. 

 

De een-op-een omzetting is een juridisch correcte methode voor de vaststelling van een LHB, mits er geen 

wijziging van het gebruik en het beperkingengebied van de luchthaven plaatsvindt. Nadeel van een 

dergelijke omzetting is dat er geen gestructureerd onderzoek op het gebied van omgevingseffecten aan 

ten grondslag ligt, waardoor meer inzicht wordt gegeven in de effecten van het gebruik van de vliegbasis 

en de te verwachte omvang van die effecten. Omdat er vanuit de diverse betrokkenen is aangegeven dat 

het wel wenselijk is inzicht te hebben in de bescherming die door het LHB wordt geboden, is op initiatief 

van het ministerie van Defensie deze evaluatie voor Vliegbasis Leeuwarden uitgevoerd. Naast meer inzicht 

in de bescherming is ook een reden van deze evaluatie dat Defensie zich als goede buur wil opstellen, 

hetgeen ook aangegeven is middels de motie van de Tweede Kamerleden Van Raan en Kerstens van 5 juli 

2018. 

 

Het doel van deze evaluatie is afwijkend van een ‘normale’ evaluatie van een LHB. Dit komt doordat het 

LHB voor vliegbasis Leeuwarden tot stand is gekomen door een een-op-een omzetting. Hierdoor is geen 

MER opgesteld, zoals wel het geval is bij een ‘normale’ evaluatie. Verschillen zitten in de nadere 

beschouwing van de een-op-een omzetting van de Aanwijzing naar het LHB en de wijze waarop de 

omgeving in het proces betrokkenen is bij de inventarisatie van te evalueren onderwerpen. 

 

De doelstelling voor deze evaluatie kan als volgt worden omschreven: 

 Toetsing van de een-op-een omzetting van de Aanwijzing in het Luchthavenbesluit; 

 Toetsing van lokaal relevante onderwerpen (milieueffecten en overige onderwerpen) op bescherming 

voor de omgeving. 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van deze evaluatie zijn interviews gehouden met betrokkenen (Defensie, 

provincie, gemeenten, Commissie m.e.r., omwonenden en milieubeschermingsorganisaties) om informatie 

te verzamelen welke onderwerpen volgens hen relevant zijn om in de evaluatie uit te werken.  

 

In de evaluatie is voor de een-op-een omzetting en de lokaal relevante onderwerpen bekeken welke wet- 

en regelgeving van toepassing is. In de volgende stap zijn de bestaande onderzoeken betreffende de 

onderwerpen nader geanalyseerd. Vervolgens zijn per onderwerp de vragen en opmerkingen die tijdens 

de interviews over een onderwerp zijn gemaakt, beantwoord of toegelicht. Op basis van de analyse en 

expert judgement is daarna beoordeeld of op correcte wijze is omgegaan met het onderwerp en of de 

bescherming voor de omgeving voldoende is. Indien van toepassing, zijn er adviezen gegeven voor te 

nemen maatregelen.  

Veel van de onderwerpen die in deze evaluatie nader zijn bekeken op bescherming voor de omgeving 

hebben de kwalificatie goed gekregen, wat aangeeft dat er geen maatregelen nodig zijn. Van de 

onderwerpen die als neutraal zijn beoordeeld in de evaluatie zijn een aantal onderwerpen waarvoor de 

onderzoeken nog lopen en een aantal aanbevelingen gegeven. Voor de onderwerpen die nog onderzocht 

worden zal dat onderzoek moeten worden afgewacht. Qua bescherming van de omgeving zijn de 
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onderwerpen piekgeluid en externe veiligheid als slecht gekwalificeerd. Op beide punten is momenteel niet 

voldoende bescherming voor de omgeving en moeten acties worden ondernomen. 
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Afkortingen en symbolen 

 

ABDO Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten. 

AERIUS Rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-

gebieden wordt berekend. 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur, een besluit van de regering, waarin wettelijke regels 

nader worden uitgewerkt. 

ANSI American National Standards Institute, tot 1966 de American Standards Association. 

Dit is een Amerikaanse non-profitorganisatie die het beheer voert over een aantal 

vrijwillige, Amerikaanse standaarden en normeringen. 

AWACS Airborne warning and control system, een op radar gebaseerd elektronisch systeem 

ontwikkeld voor de luchtruimbewaking aan boord van een vliegtuig. 

Barro Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 

Bml Besluit militaire luchthavens. 

COVM Commissie Overleg & Voorlichting Milieu. Dit is een adviescommissie van de minister 

van Defensie. 

CTR Control zone of controlled traffic region, wordt in de luchtvaart gebruikt als naam voor 

een gebied rondom een luchthaven met luchtverkeersleiding. 

EASA Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. 

EU Europese Unie 

FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, omgevingsdienst in of voor Fryslân 

(provincie Fryslân, alle gemeenten en Waterschap) 

GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. 

ICAO Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. 

ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie. 

JSF Joint Strike Fighter. 

LAmax Kortdurende maximale geluidsniveaus (piekbelasting). 

Letmaal De etmaalwaarde (Letmaal) is het gedurende een etmaal op een bepaalde locatie 

heersende equivalente geluidsniveau. 

LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

MTG Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting. 

MTOW Maximum Take-Off Weight, maximaal startgewicht. 

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. 

NLR Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. 

NO2 Stikstofdioxide. 

NOx Stikstofoxiden. 

PAMV Programmatische Aanpak van het Meten van Vliegtuiggeluid. 

PM0.1 Fijnstof (‘Particulate Matter') met deeltjes kleiner dan 0,1 µm, ook bekend als 

ultrafijnstof. 

PM10 Fijnstof (‘Particulate Matter') met deeltjes kleiner dan 10 µm.  

PM2.5 Fijnstof (‘Particulate Matter') met deeltjes kleiner dan 2,5 µm. 

QRA Quick Reaction Alert. 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

RLD Rijksluchtvaartdienst. 

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. 

UFP Ultrafijnstof, deeltjes kleiner dan 0,1 µm. 

VOC Vluchtige Organische Componenten. 

Wm Wet milieubeheer. 
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Wnb Wet natuurbescherming. 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 



  

Evaluatie Vliegbasis Leeuwarden (def220303rap/pF/rH/jK/kd - Definitief ), 8 juni 2022 

 vi 

Inhoudsopgave 

Samenvatting ....................................................................................................................... i 

1 Inleiding ...................................................................................................................... 1 

1.1 Achtergrond .................................................................................................................. 1 

1.2 Scope evaluatie ............................................................................................................. 1 

1.3 Aanpak (hoofdlijn) ......................................................................................................... 1 

1.4 Leeswijzer..................................................................................................................... 1 

2 Aanpak ........................................................................................................................ 2 

2.1 Inventarisatiefase .......................................................................................................... 2 

2.2 Analysefase................................................................................................................... 3 

2.3 Evaluatiefase ................................................................................................................. 4 

2.4 Rapportagefase ............................................................................................................. 4 

3 Analyse en evaluatie ................................................................................................... 5 

3.1 Een-op-een omzetting .................................................................................................... 5 

3.1.1 Wet- en regelgeving ................................................................................................. 5 

3.1.2 Analyse ................................................................................................................... 6 

3.1.3 Opmerkingen ........................................................................................................... 7 

3.1.4 Evaluatie ................................................................................................................. 8 

3.2 Milieueffecten ................................................................................................................ 9 

3.2.1 Geluid ..................................................................................................................... 9 

3.2.2 Geluidsberekeningen ................................................................................................ 9 

3.2.3 Grondgeluid ........................................................................................................... 12 

3.2.4 Piekbelasting ......................................................................................................... 13 

3.2.5 Externe veiligheid ................................................................................................... 21 

3.2.6 Luchtkwaliteit ........................................................................................................ 22 

Wet- en regelgeving ............................................................................................................. 22 

3.2.7 Natuur .................................................................................................................. 24 

3.2.8 Stikstofdepositie .................................................................................................... 27 

3.2.9 Ruimtelijke ordening ............................................................................................... 29 

3.2.10 Gezondheid ........................................................................................................... 32 

3.2.11 Water ................................................................................................................... 35 

3.3 Overige onderwerpen ................................................................................................... 36 

3.3.1 Isolatie ................................................................................................................. 36 

3.3.2 Geluidsmeetnet ...................................................................................................... 37 

3.3.3 Dosis-effectrelatie .................................................................................................. 39 

3.3.4 Informatievoorziening ............................................................................................. 41 

3.3.5 Omzetting Ke naar Lden............................................................................................ 43 

3.3.6 Klimaat ................................................................................................................. 45 

4 Conclusies en aanbevelingen ..................................................................................... 48 

5 Referenties ................................................................................................................ 51 

Bijlage A Onderwerpen uit interviews ............................................................................... 53 

 



  

Evaluatie Vliegbasis Leeuwarden (def220303rap/pF/rH/jK/kd - Definitief ), 8 juni 2022 

 1 /57 

1 Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

Ondanks dat voor het vaststellen van het LHB voor Vliegbasis Leeuwarden in 2013 geen m.e.r. is 

doorlopen, acht het ministerie van Defensie het wenselijk om, analoog aan artikel 7.39 van de Wet 

Milieubeheer, een evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie moet inzicht geven of het LHB, welke gebaseerd 

is op de voorheen geldende Aanwijzing, voldoende bescherming biedt voor de omgeving. Daarnaast is het 

wenselijk dat de evaluatie aangeeft of er voor andere lokaal relevante onderwerpen maatregelen zijn 

genomen om voldoende bescherming voor de omgeving te waarborgen. 

 

Mede drijfveer voor het uitvoeren van deze evaluatie is de vervanging van de F-16 straaljager door een 

nieuw vliegtuigtype, aangeduid als de F-35. Doordat de F-35 een andere en luidere geluidsemissie heeft 

dan zijn voorganger roept dit vragen op met betrekking tot de bescherming van de omgeving.   

  

1.2 Scope evaluatie 

Als aangegeven betreft het hier een “evaluatie” voor Vliegbasis Leeuwarden. Evalueren is het verzamelen, 

interpreteren en presenteren van informatie om de waarde van een proces of resultaat te bepalen.  

Samengevat betekent dit een beoordeling van bestaande onderzoeken. Het uitvoeren van nieuwe 

onderzoeken valt daarmee uitdrukkelijk buiten de scope van de evaluatie. Wel zullen bestaande 

onderzoeken geanalyseerd worden om aan te geven of er aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

1.3 Aanpak (hoofdlijn) 

De evaluatie is uitgevoerd in een aantal stappen/fasen. De inventarisatiefase betreft het verzamelen 

van informatie, hierbij gaat het om de onderwerpen die in de evaluatie worden opgenomen. Na selectie 

van relevante onderwerpen start de analysefase, hierin zullen de onderwerpen nader worden bekeken 

op wet- en regelgeving en wat er bekend is uit bestaande onderzoeken. Ook zullen de vragen en opmerking 

uit de interviews beantwoord of toegelicht worden.  

Na de analysefase vindt de evaluatiefase plaats en zal worden getoetst, waar mogelijk, of er voldoende 

maatregelen zijn genomen om de beoogde bescherming voor de omgeving te bieden. De beoordeling geeft 

als uitkomst een advies of er direct, op termijn of geen aanvullende maatregelen wenselijk zijn. De 

uitkomsten van de evaluatie zijn vervolgens vastgelegd in de rapportagefase. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zal de in 1.3 geschetste aanpak op hoofdlijnen nader worden uitgewerkt. Hoofdstuk 3 heeft 

betrekking op de analyse en evaluatie, paragraaf 3.1 heeft betrekking op de een-op-een omzetting, 

paragraaf 3.2 op de milieueffecten en paragraaf 3.3 op overige relevante onderwerpen. In verband met 

de leesbaarheid is direct na de analyse van een onderwerp, ook de evaluatie en zijn conclusies en 

aanbevelingen gegeven. In hoofdstuk 4 is een overzicht van de belangrijkste conclusies en een toelichting 

op de belangrijkste aanbevelingen gegeven. 
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2 Aanpak 

 

Als aangegeven was vooraf de inhoud van de evaluatie niet vast omlijnd, omdat het geen situatie betreft 

waarvoor een milieueffectrapport (MER) is opgesteld. Wel is aangegeven dat de een-op-een omzetting 

een onderdeel van de evaluatie moest zijn en het de bedoeling was dat alle betrokkenen de gelegenheid 

moeten hebben om onderwerpen aan te geven.  

 

2.1 Inventarisatiefase 

Omdat de evaluatie betrekking heeft op het gebruik van Vliegbasis Leeuwarden, is het van belang om 

alleen die onderwerpen te selecteren die een directe relatie hebben tot het gebruik van de vliegbasis. Ook 

moeten de onderwerpen enigszins passen binnen de kaders van een MER, welke normaal gesproken 

geëvalueerd wordt. Voorbeelden van onderwerpen die buiten de scope vallen zijn effecten van vliegtuigen 

(wellicht van Leeuwarden) op de schietrange Vliehors op het Waddeneiland Vlieland of aanpassingen in 

het luchtruim boven Vliegbasis Leeuwarden. Beide voorbeelden worden door andere kaders afgedekt en 

passen niet binnen deze evaluatie. 

 

Middels interviews met betrokken partijen is getracht een goed overzicht van de relevante onderwerpen 

te krijgen. De geïnterviewde partijen zijn:  

 Ministerie van Defensie: staf en vliegbasis  

 Ministerie van Defensie: CLSK 

 Provincie Fryslân 

 Gemeenten: Leeuwarden en Waadhoeke 

 Omwonenden: Leeuwarden en Waadhoeke 

 Mlieubeschermingsorganisaties: Milieufederatie Friesland en Waddenvereniging 

 Commissie voor de m.e.r. 

Naast met bovengenoemde partijen is ook gesproken met de specialisten van het NLR over 

berekeningsmethoden en overige onderzoeken die het NLR voor Defensie uitvoert. 

 

Met alle partijen is een interview met dezelfde opzet gehouden. Gevraagd is naar de inzichten met 

betrekking tot de een-op-een omzetting en de voor de betrokkenen relevante onderwerpen. De 

gesprekken zijn vastgelegd in geanonimiseerde verslagen en getoetst op juistheid door de geïnterviewden. 

2 

Nadat alle verslagen door de geïnterviewden zijn getoetst, zijn de onderwerpen uit deze verslagen 

verzameld en gecategoriseerd. Na het categoriseren heeft een selectie plaatsgevonden op basis van de 

volgende criteria: 

1. Past het onderwerp binnen de context van een MER? 

2. Is het onderwerp om andere reden relevant om op te nemen in deze evaluatie? 

 

Vanwege deze selectie zijn slechts enkele van de onderwerpen niet opgenomen. Deze onderwerpen 

hadden betrekking op MER-procedures buiten Nederland, de Vliehors en de doorlooptijd van processen bij 

Defensie.  

 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de onderwerpen die wel zijn meegenomen in de evaluatie, 

gegroepeerd naar een-op-een omzetting, milieueffecten en overige onderwerpen. De resultaten van de 

selectie zijn met de geïnterviewden gedeeld (Bijlage A). 
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Tabel 1 Onderwerpen uit interviews. 

Nr. Categorie Onderwerp Paragraaf 

1. Proces Een-op-een omzetting 3.1 

2. Milieu 

Geluid - Berekening 3.2.2 

Geluid - Grondgeluid 3.2.3 

Geluid - Piekbelasting 3.2.4 

Geluid - Optimalisatie 3.2.4.1 

Geluid - Cumulatie 3.2.4.2 

Geluid - Handhaving 3.2.4.3 

Externe veiligheid 3.2.5 

Luchtkwaliteit             3.2.6 

Natuur - Flora en fauna 3.2.7 

Stikstof 3.2.8 

Ruimtelijke ordening        3.2.9 

Gezondheid 3.2.10 

Water 3.2.11 

3. Overig 

Isolatie 3.3.1 

Geluidsmeetnet 3.3.2 

Dosis-effectrelatie 3.3.3 

Informatievoorziening 3.3.4 

Omzetting Ke naar Lden 3.3.5 

Klimaat 3.3.6 

 

2.2 Analysefase 

Alle analyses zijn per onderwerp uitgevoerd en hebben de volgende opzet:  

1. Wet- en regelgeving 

2. Analyse 

3. Vragen en opmerkingen 

 

Ad. 1: Wet- en regelgeving 

Per onderwerp is het van belang te weten of er wet- en regelgeving bestaat die voorwaarden of 

begrenzingen voor het betreffende onderwerp geven. Deze grenzen zijn van belang om te bepalen welke 

bescherming er wordt geboden, of deze wordt gehandhaafd en of deze afdoende is. Voor een deel van de 

onderwerpen bestaat geen wet- en regelgeving. Hiervoor zal worden gekeken wat de gebruikelijke praktijk 

binnen Nederland is.  

 

Ad. 2: Analyse 

Voor de inhoudelijke analyse is per onderwerp informatie verzameld. De informatie betreft uitgevoerde 

onderzoeken, inzichten uit interviews en waar nodig zijn specialisten benaderd voor aanvullende 

informatie. Op basis van de verkregen informatie is gekeken of er door Defensie voldoende aandacht aan 

het onderwerp is besteed, of dat correct is gedaan en of er specifieke aandachtspunten zijn. 

 

Ad. 3: Vragen en opmerkingen 

Uit de interviews zijn een groot aantal vragen en opmerkingen voortgekomen. De vragen en opmerkingen 

uit alle interviews zijn geanonimiseerd en gecategoriseerd per onderwerp. Per onderwerp is een overzicht 

van de vragen en onderwerpen ingevoegd. In het overzicht kunnen vragen en opmerkingen zijn 
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samengevoegd, omdat deze elkaar overlappen. Na het overzicht wordt ingegaan op de vragen en 

opmerkingen. 

 

2.3 Evaluatiefase 

In de rapportage wordt voor het overzicht direct na de analyse van een onderwerp ook de evaluatie voor 

dat onderwerp gegeven. De evaluatie betreft een toetsing of de beoogde bescherming voor de omgeving 

is gewaarborgd en of dat het wenselijk is aanvullende maatregelen te nemen. Voor elk van de onderwerpen 

is het volgende toetsingskader (zie tabel 2) toegepast. 

 

Ten aanzien van de maatregelen wordt op basis van expert judgement aangegeven of het wenselijk is de 

maatregelen direct, op termijn in gang te zetten of dat er geen maatregelen nodig zijn. 

 

Tabel 2 Toetsingskader voor evaluatie van onderwerpen. 

Beoordeling Toelichting 

Goed Er behoeft geen maatregel te worden genomen 

Neutraal Advies is op termijn een maatregel te nemen 

Slecht Advies is spoedig een maatregel te nemen 

 

Ten aanzien van de maatregelen wordt uitdrukkelijk aangegeven dat dit een advies op basis van 

onafhankelijk expert judgement is, er kunnen geen rechten aan dit advies worden ontleend. 

 

Voor het overzicht is per onderwerp afsluitend een kader gegeven met de conclusies en aanbevelingen. In 

dit kader is de beoordeling gegeven en een toelichting op eventueel te nemen maatregelen. 

 

2.4 Rapportagefase 

In de rapportagefase wordt het gehele proces van de analyses en evaluatie vastgelegd. Als aangegeven 

worden voor het overzicht van de wet- en regelgeving, de analyses en evaluatie per onderwerp bijeen in 

dezelfde sectie beschreven met afsluitend de conclusies en aanbeveling. In een afsluitend hoofdstuk wordt 

een overzicht van de conclusies gegeven met een toelichting op de belangrijkste aanbevelingen.  
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3 Analyse en evaluatie 

 

In dit hoofdstuk is de analyse van de te evalueren onderwerpen nader uitgewerkt. Het hoofdstuk start in 

paragraaf 3.1 met de analyse voor de een-op-een omzetting van het Aanwijzingsbesluit naar het vigerende 

LHB. Vervolgens zijn in paragraaf 3.2 en 3.3 de analyses voor milieueffecten en de overige onderwerpen 

gegeven.  

 

3.1 Een-op-een omzetting 

3.1.1 Wet- en regelgeving 

Met ingang van artikel XVIII in de Wijzigingswet Wet luchtvaart1 van 18 december 2008 dient een 

Aanwijzingsbesluit voor een militair luchtvaartterrein vervangen te worden door een luchthavenbesluit, als 

bedoeld in artikel 10.15 van de Wet luchtvaart. Artikel 10.18 van de Wet luchtvaart stelt eisen aan de 

voordracht van een luchthavenbesluit. Gelet op artikel XIX, lid 1 van de Wijzigingswet Wet luchtvaart 

komen deze eisen echter te vervallen in het geval dat het gebruik en het beperkingengebied2 van de 

luchthaven niet gewijzigd worden. In dit geval heft artikel XIX, lid 3 de verplichting tot de uitvoering van 

een m.e.r.-procedure ter onderbouwing van een luchthavenbesluit op. 

 

Artikel 10.17, lid 7 van de Wet luchtvaart geeft daarnaast aan dat bij de vaststelling van een 

luchthavenbesluit in ieder geval gebruik kan worden gemaakt van gegevens en onderzoeken die niet ouder 

zijn dan twee jaar. Bij de omzetting voor Vliegbasis Leeuwarden zijn berekeningen uit 1993 overgenomen 

en is het (veiligheids-)beperkingengebied wellicht nog ouder. Hoewel het lijkt dat hier wordt aangegeven 

dat het de voorkeur heeft geen oudere gegevens te gebruiken, wordt het gebruik van oudere gegevens 

door het woord “kan” niet uitgesloten.  

 

In de situatie van Vliegbasis Leeuwarden is het type gebruik van de luchthaven ongewijzigd gebleven, 

namelijk militair en burgerluchtverkeer. Ook is het beperkingengebied ongewijzigd in het luchthavenbesluit 

Leeuwarden3 opgenomen. Door het voldoen aan de voorwaarden uit artikel XIX, lid 1 van de Wijzigingswet 

Wet luchtvaart is de een-op-een omzetting van de Aanwijzing in het luchthavenbesluit, zonder het 

doorlopen van een m.e.r.-procedure, legitiem. Ondanks dat een vrijstelling geldt voor het doorlopen van 

een m.e.r.-procedure is het ontwerp-luchthavenbesluit wel voorgelegd aan de provincie Fryslân en de 

betrokken gemeenten. Aangenomen wordt dat met het voorleggen van het ontwerp-luchthavenbesluit aan 

de provincie en betrokken gemeenten er geen bezwaar is gemaakt voor het gebruiken van gegevens en 

onderzoeken ouder dan twee jaar, zoals artikel XIX uit de Wijzigingswet Wet luchtvaart vrijblijvend stelt. 

 

Het luchthavenbesluit 

Het luchthavenbesluit is na instemming van de Raad van State en gelet op het rapport van de minister 

van Defensie in 2013 van kracht geworden4. Dit luchthavenbesluit vervangt het Aanwijzingsbesluit van 3 

mei 1960 (Stcrt. nr. 95), dat gewijzigd is bij beschikking van 28 april 1961 (Stcrt. Nr. 92) en het besluit 

tot vaststelling van de 35 Ke-geluidszone van 22 maart 1993 (Stcrt. Nr. 61).  

 

 
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0024928/2021-06-19/  

2 Wet luchtvaart, artikel 10.17, lid 1 definieert het beperkingengebied als het gebied dat wordt vastgesteld met het oog 

op de geluidsbelasting, externeveiligheidsrisico en de vliegveiligheid in relatie tot de maximale hoogte van objecten 

rondom de luchthaven. 

3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-173.html 
4 Advies Raad van State van 10 april 2013 met kenmerk W07.13.0082/II. Rapport minister van Defensie van 26 april 

2013 met kenmerk BS/2013013084. De documenten zijn niet openbaar. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024928/2021-06-19/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-173.html
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Het luchthavenbesluit voorziet in het gebruik van de Vliegbasis Leeuwarden door militair- en 

burgerluchtverkeer, zoals voorheen was vastgelegd in het Aanwijzingsbesluit. Het gebruik van de 

luchthaven is enerzijds gelimiteerd door een grenswaarde voor de geluidszone met betrekking tot het 

militaire luchtverkeer (35 Ke) en anderzijds door een grenswaarde voor het burgerluchtverkeer in de vorm 

van een maximumaantal vliegtuigbewegingen per gebruiksjaar (6.000). In de omgeving van de luchthaven 

zijn hoogtebeperkingen voor objecten vastgelegd middels obstakelvrijegebieden. Daarnaast zijn er regels 

voor openingstijden. In het Besluit militaire luchthavens (Bml)5 zijn in paragraaf 2.3 de beperkingen voor 

nieuwbouw, bestaande bouw en andere objecten gegeven. 

 

De functies en het gebruik van de vliegbasis wordt in de Nota van Toelichting van het luchthavenbesluit 

beschreven en omvat: 

 De vliegbasis dient als thuisbasis voor twee squadrons F-16 jachtvliegtuigen. 

 De vliegbasis huisvest ondersteunende (niet vliegende) squadrons. 

 De vliegbasis heeft de functie ten behoeve van de Quick Reaction Alert (QRA). 

 De vliegbasis ondersteunt de Vliegbasis Volkel als returnveld voor terugplaatsing van vliegtuigen uit 

de Verenigde Staten naar Nederland. 

 De vliegbasis biedt ontvangst aan strategisch transport. 

 De vliegbasis fungeert als uitwijkhaven. 

 De vliegbasis fungeert als oefenveld. 

 De vliegbasis ondersteunt bondgenootschappelijk medegebruik door o.a. vliegtuigbewegingen van de 

NAVO. 

 De vliegbasis dient (beperkt) burgermedegebruik op basis van een vergunning (zie artikel 10.27 van 

de Wet luchtvaart). 

 De vliegbasis dient burgermedegebruik uit algemeen maatschappelijk belang waaronder spoedeisende 

hulpverlening en voor uitoefening van politietaken. 

 

Het beperkingengebied is het gebied buiten het luchthaventerrein, waar de bestemming van het gebruik 

van de grond wordt voorgeschreven met inachtneming van het gebruik van de vliegbasis. Het 

beperkingengebied voor Vliegbasis Leeuwarden bestaat ten eerste uit de geluidszone. De geluidszone die 

gehanteerd wordt in het luchthavenbesluit betreft een kopie van de geluidszone, zoals deze is vastgesteld 

in 1993. Ten tweede bestaat het beperkingengebied uit het obstakelvrijegebied, dat aangeeft tot welke 

maximale hoogte gebouwd mag worden rond de vliegbasis. Ook dit obstakelvrijegebied is ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het originele aanwijzingsbesluit Leeuwarden. Er zijn geen externe 

veiligheidscontouren opgenomen in het luchthavenbesluit. 

 

3.1.2 Analyse 

De berekening van de geluidszone voor de Aanwijzing is in 19826 door het NLR uitgevoerd. De geluidszone 

is een grenswaarde voor de geluidsbelasting en is destijds in de Luchtvaartwet vastgesteld op 35 Ke. De 

wijze waarop de geluidszone is berekend is vastgelegd in het Ke-voorschrift. Dit voorschrift is tot op heden 

van toepassing voor de berekening van de geluidsbelasting rond militaire luchtvaartterreinen. In 2004 is 

er wel een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de zogeheten afkapwaarde (zie paragraaf 3.2.2). 

 

De rekenplatforms waarmee de geluidszone destijds is berekend, zijn inmiddels vernieuwd. De data die 

gebruikt is, is niet meer volledig beschikbaar waardoor de berekening niet gereproduceerd kan worden. 

 
5 Besluit Militaire Luchthavens: wetten.nl - Regeling - Besluit militaire luchthavens - BWBR0025302 (overheid.nl)  

6 Wordt in ref. 1 naar verwezen. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025302/2017-01-01
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Om die reden is ook controle van die berekening niet mogelijk. Ook een deel van de gebruikte gegevens, 

zoals het toegepaste aantal vliegtuigbewegingen, is tot op heden confidentieel.  

 

Wel is met de uitvoerders van de Aanwijzingsberekening besproken welke aannames zijn gehanteerd. In 

onderstaande zijn de meest kenmerkende aannames gegeven: 

 De berekening is uitgevoerd volgens Ke-methode 1 (met uniforme spreiding). 

 De berekening is uitgevoerd met de afkapwaarde van 65 dB(A). 

 De verkeerssamenstelling bestond uit uitsluitend F-16’s. 

 Er zijn geen vliegtuigbewegingen van civiel (helikopter)verkeer in de berekening meegenomen, evenals 

militair helikopterverkeer. 

 

In de handhavingsberekeningen wordt nog volgens de Ke-methode 1 gerekend. Wel zijn er verschillen, er 

worden namelijk berekeningen met en zonder afkapwaarde uitgevoerd en er wordt gerekend met een 

samengestelde verkeersmix van al het militaire en civiele (helikopter)verkeer. 

 

3.1.3 Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de een-op-een omzetting. Deze staan opgesomd in tabel 3. Onder de tabel 

een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 3 Vragen/opmerkingen in relatie tot de een-op-een omzetting. 

Item Vraag/opmerking 

1 Uit juridisch perspectief correct. Met kennis van nu, voorkeur om wel MER te maken. 

Wellicht juridisch correct uitgevoerd, vandaag de dag wel m.e.r.-procedure doorlopen in 

verband met transparantie/draagvlak wenselijk. 

Juridisch wellicht correct, maar geeft naar omgeving geen transparant effect. 

Er hebben geen infrastructurele veranderingen plaatsgevonden, vliegbasis wordt nog steeds 

door jachtvliegtuigen gebruikt. 

Defensie heeft juridisch correct gehandeld bij de omzetting, echter had er voor de volledigheid 

en vanwege de transparantie wel een m.e.r.-procedure moeten volgen. 

Geen uitbreiding of ander gebruik vliegbasis, daarom geen MER. Niet verplichte evaluatie is 

handreiking voor transparantie. 

Omzetting correct uitgevoerd, wens huidige evaluatie zoveel mogelijk aspecten uit een MER 

beoordeeld worden. 

Artikel 7.39 moet samen met artikel 7.42 gelezen worden. 

2 Veranderingen in omgeving geven aansporing om toch m.e.r.-procedure te doorlopen 

Besluit wel gedeeld met overheden, maar geen consultatie omgeving. Is nu niet meer 

acceptabel. 

Informatie ontbreekt door een-op-een omzetting, bij nieuw LHB moet wel m.e.r.-procedure 

uitgevoerd worden. 

In een MER worden alternatieven bekeken, maakt meer bespreekbaar, bijvoorbeeld RO in 

verband met woningbouw. 

Een m.e.r.-procedure wordt vaak op vrijwillige basis toegepast om draagvlak te creëren in 

omgeving, consequenties in kaart brengen. 

Druk op ruimte neemt toe, hogere urgentie. Bevoegd gezag moet beslissen of m.e.r. moet 

worden doorlopen. 
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1. Vrijwel alle vragen met betrekking tot de een-op-een omzetting zijn van dezelfde strekking en gericht 

op de aanpak. Veel van de geïnterviewden geven aan dat de handelswijze van Defensie legitiem was 

(zie ook paragraaf 3.1.1), maar dat heden ten dage het beter is wel een m.e.r. uit te voeren om 

redenen van draagvlak, transparantie, volledigheid van informatie, ruimtelijke consequenties en 

mogelijkheden tot participatie.  

2. Door de geïnterviewden is in de gesprekken een duidelijke wens uitgesproken voor het wel laten 

uitvoeren van een m.e.r., ook wanneer hier geen verplichting voor is. Defensie is hier (deels) aan 

tegemoet gekomen door deze evaluatie te richten op milieueffecten en daarmee ook andere zaken 

die relevant zijn voor de omgeving mee te nemen.  

Ook is in dit kader het van belang te noemen dat het binnen Nederland steeds gebruikelijker wordt 

bij projecten die gevolgen hebben voor de omgeving een m.e.r. uit te voeren, ook in het geval dit niet 

noodzakelijk is. Onderdeel van deze trend is ook een grotere participatie van betrokkenen bij het 

uitvoeren van een m.e.r. 

 

3.1.4 Evaluatie 

Uit de analyse van de wettelijke basis voor de omzetting blijkt dat de een-op-een omzetting op legitieme 

wijze is uitgevoerd. Ook vrijwel alle geïnterviewden bevestigden dit. Daarentegen is ook door vrijwel alle 

geïnterviewden aangegeven dat in het vervolg bij de realisatie van een nieuw luchthavenbesluit er wel een 

m.e.r.-procedure moet worden doorlopen, ook als het juridisch niet noodzakelijk zou zijn. Achtergrond 

van deze wens zijn onder andere de ontwikkelingen in de periode na de omzetting, zoals de introductie 

van de F-35 (JSF) in 2019 en de verwachte introductie van de MQ-9 Reaper, een onbemand vliegtuig, in 

2022. De introductie van nieuwe vliegtuigtypen heeft zijn weerslag op de omgeving waardoor de vraag 

bestaat of de bescherming van de omgeving door het huidige LHB nog wel voldoende is.  

 

Het advies is daarom bij een volgend nieuw luchthavenbesluit wel een m.e.r.-procedure te doorlopen ook 

als dit niet noodzakelijk is. Er moet in deze goed worden nagedacht over de mogelijkheden van participatie, 

hiervoor zijn verschillende vormen mogelijk zoals nu zichtbaar is bij civiele luchthavens. Dit is ook in lijn 

met de in 2018 in de Tweede Kamer ingebrachte motie van de leden Van Raan en Kerstens waarin de 

militaire luchthavens door de regering worden aangespoord zich als goede buur van de omwonenden te 

gedragen. 

 

De Ke-rekenmethode 1 is weliswaar verouderd, maar is voor militaire luchthavens nog wel de wettelijk 

voorgeschreven methode. Als aangegeven is de afkapwaarde inmiddels wel uit deze rekenmethode 

gehaald. De berekende zone zou zonder afkap groter zijn, echter de zone is vastgelegd met afkap.  

 

Voor een Ke-berekening moet al het verkeer, met een MTOW hoger dan 6.000 kg, in de berekening worden 

meegenomen. Voor de berekening van de geluidszone is uitsluitend F-16 verkeer meegenomen. Het 

toepassen van een mix van verkeer had invloed kunnen hebben op de vorm en omvang van de zone. De 

vraag of het gaat om een juiste verkeerssamenstelling is echter achterhaald doordat de zone is vastgelegd 

in de Aanwijzing en het een absolute grens betreft ongeacht het verkeer wat daarbinnen vliegt.  

 

De wijze waarop de berekening is uitgevoerd is, is dus door de vastlegging van de zone in de Aanwijzing, 

een gegeven. De toegepaste methode is correct. 
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3.2 Milieueffecten 

In dit hoofdstuk zijn de effecten ten gevolge van het gebruik van de Vliegbasis Leeuwarden op relevante 

milieuaspecten in kaart gebracht. Eerst is ingegaan op het onderwerp geluid, waarna de onderwerpen 

externe veiligheid, luchtkwaliteit, natuur, ruimtelijke ordening, gezondheid en water aan bod komen. Per 

onderwerp zijn veelal in de inventarisatie verschillende deelonderwerpen genoemd die vervolgens in sub-

paragrafen zijn opgenomen. 

 

3.2.1 Geluid 

Binnen deze paragraaf zijn de verschillende sub-onderwerpen met betrekking tot geluid beschreven. Per 

sub-onderwerp is vervolgens ingegaan op de wet- en regelgeving, inhoudelijke aspecten, opmerkingen 

van geïnterviewden en de evaluatie van het betreffende onderwerp.  

 

3.2.2 Geluidsberekeningen 

Wet- en regelgeving 

Het LHB Leeuwarden stelt grenswaarden voor de geluidsbelasting ten gevolge van het militaire 

luchtverkeer. Voor de militaire luchtvaart geldt de Kosteneenheid7 (Ke) voor het in kaart brengen van de 

geluidsbelasting. De geluidszone is de vergunde ruimte voor de vliegbasis met een waarde van 35 Ke en 

bepaalt daarmee het geluidbeschermingsniveau voor de omgeving. De 35 Ke-geluidszone wordt bepaald 

in overeenstemming met de Regeling berekening geluidsbelasting militaire luchthavens in 

Kosteneenheden8 en is gebaseerd op alle vliegtuigbewegingen binnen een jaar.  

 

De methode voor het berekenen van de geluidsbelasting in Ke is vastgelegd in een rekenvoorschrift, zoals 

vastgelegd in het rapport RLD/BV-01.2 [ref. 19]. Het rekenvoorschrift beschrijft de methode hoe de 

berekening moet worden uitgevoerd en welke gegevens gebruikt moeten worden. Het rekenvoorschrift is 

in 1998 opgesteld en is voor het laatst in 2004 aangepast. Sinds 2004 worden in de berekening van de 

Ke-geluidsbelasting ook de geluidsniveaus meegenomen die lager zijn dan de drempelwaarde van 65 dB(A) 

LAmax. Voor de wijziging in 2004 werden niveaus onder de drempelwaarde niet meegerekend. Omdat de 

geluidszone van Vliegbasis Leeuwarden van voor 2004 is, geldt in dit geval dus dat de geluidszone met 

een drempelwaarde is berekend. 

 
7 De Kosteneenheid is genoemd naar prof. dr. ir. C.W. Kosten (voorzitter van een adviescommissie van de regering), die 

in de jaren zestig onderzocht hoe geluidsbelasting als maat voor de geluidshinder van vliegverkeer het beste te berekenen 

is. Met behulp van enquêtes in de omgeving van Schiphol is vervolgens een relatie tussen Ke en hinder bepaald. 

8 Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031639/2020-05-05#Artikel4  

Conclusies en aanbevelingen 

De een-op-een omzetting is juridisch en qua berekeningsmethode (voor zover is na te gaan) correct 

uitgevoerd. De bescherming voor de omgeving is door de een-op-een omzetting gelijk aan die van de 

Aanwijzing. De een-op-een omzetting is daarom als goed beoordeeld. Hoewel de omzetting correct is 

uitgevoerd, zijn er wel twee aandachtspunten: 

1. De introductie van de F-35 geeft, door het verschil in geluidskarakteristieken, twijfel of de 

bescherming voor de omgeving nog afdoende is, o.a. qua piekgeluid en isolatie. Deze 

onderwerpen worden later in deze evaluatie behandeld.  

2. Door maatschappelijke veranderingen is het tegenwoordig gebruikelijk om bij significante 

veranderingen de milieueffecten middels een m.e.r.-procedure met omgevingsparticipatie in 

beeld te brengen, ook al is een m.e.r.-procedure niet verplicht. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031639/2020-05-05#Artikel4
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De gegevens benodigd voor een geluidsberekening betreffen verkeersgegevens over een periode van 1 

jaar, de bijbehorende vliegroutegegevens en de geluids- en prestatiegegevens. Conform artikel 34 van 

het Bml9 zijn voor militaire luchtvaartuigen de prestatiegegevens en het motorvermogen in relatie tot de 

berekening van de geluidsbelasting niet openbaar. Ook lettend op artikel 10.19 en 10.43 van de Wet 

luchtvaart kunnen niet alle details die van invloed zijn op de geluidsbelasting openbaar gedeeld worden. 

Artikel 10.23 van de Wet luchtvaart verplicht echter wel een jaarlijkse bewaking van de geluidsbelasting 

rondom Nederlandse militaire luchthavens.  

 

Analyse 

De jaarlijkse bewaking van de geluidsbelasting voor de Nederlandse militaire luchthavens wordt sinds 

2017 met meer gegevens openbaar gemaakt. Deze rapportages zijn door het NLR opgesteld in opdracht 

van het ministerie van Defensie CLSK. Het verzamelen van de verkeersgegevens voor geluidsberekeningen 

wordt gedaan door de vliegbasis. Van elke vliegtuigbeweging welke start of landt op de vliegbasis, worden 

gegevens zoals vliegtuigtype, tijdstip, vliegprocedure en vliegroute door de vliegbasis geregistreerd. Deze 

gegevens worden op jaarbasis aan het NLR geleverd voor de uitvoering van de berekeningen. Er is 

regelmatig contact tussen de vliegbasis en het NLR in geval van onduidelijkheden of nieuwe informatie.  

 

De geluids- en prestatiegegevens van het militaire deel van het verkeer zijn, zoals eerder vermeld, om 

nationale veiligheidsredenen confidentieel, maar wel beschikbaar bij het NLR voor de berekeningen. 

Bekend is dat alle vliegtuigen over een te berekenen jaar worden ingedeeld in een zogeheten 

geluidscategorie. Verder heeft het NLR aangegeven dat de database volledig is en dat er voor alle relevante 

vliegtuigtypen voldoende vliegprocedures en geluidsgegevens beschikbaar zijn. 

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de geluidsberekeningen. Deze staan opgesomd in tabel 4. Onder de tabel 

een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 4 Vragen/opmerkingen in relatie tot de geluidsberekeningen. 

Item Vraag/opmerking 

1 Aandacht voor dag- en nachtritme en de verandering in de tijd. 

2 Apart aandacht voor helikoptergeluid. 

3 
Laag overvliegend verkeer wordt niet meegenomen in berekeningen. 

Onduidelijk hoe wordt omgegaan met oefeningen en trainingsvluchten. 

4 

Alle vluchten worden op de toren van Vliegbasis Leeuwarden geregistreerd. NLR verwerkt deze 

vluchten in de geluidsberekeningen aan de hand van de registraties. Er zijn geen vrijstellingen 

voor vluchten. 

 

1. De Ke-rekenmethode voorziet in een weging afhankelijk van het tijdstip van de vliegtuigbeweging. Zo 

wordt bijvoorbeeld eenzelfde vliegtuigbeweging in de nacht met de nachtstraffactor tien keer zo zwaar 

meegeteld als eenzelfde beweging overdag10. Geconstateerd is dat de gemiddelde nachtstraffactor de 

laatste jaren (2018-2020) hoger is dan de paar jaar daarvoor [ref. 14]. De exacte oorzaak hiervan 

kon door Adecs in verband met de geheimhouding van de gegevens niet worden achterhaald. Wel 

kunnen we aan de hand van het verhoogde gemiddelde constateren dat de laatste jaren  relatief meer 

 
9 Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025302/2017-01-01  

10 Nacht is van 23:00 tot 06:00 uur, overdag is van 08:00 tot 18:00 uur.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025302/2017-01-01
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vliegtuigbewegingen in de avond- of nachtperiode opereerde. Om welk verkeer (traumahelikopter of 

overig verkeer) het gaat, is niet bekend.  

2. Het helikoptergeluid op Vliegbasis Leeuwarden wordt grotendeels bepaald door maatschappelijke 

vluchten van de trauma- en politiehelikopter. Dit verkeer wordt meegenomen in de Ke-berekeningen 

voor elk jaar. Er is vooralsnog geen reden geweest om dit verkeer apart aandacht te geven. Wel wordt 

opgemerkt dat de geluidsbelasting bij Westeinde, die voornamelijk wordt veroorzaakt door dit 

helikopter verkeer, een kritisch punt is voor de geluidsbelasting. Gezien het belang van dit verkeer is 

het van belang om hier in het kader van de handhaving nader naar te kijken.  

3. Al het startende en landende verkeer wordt geregistreerd door de vliegbasis en opgenomen in de 

handhavingsberekeningen. Ook laag overvliegend lesverkeer (trainingsvluchten) dat circuits vliegt 

vanaf de vliegbasis wordt als zodanig geregistreerd en als circuit in de berekening meegenomen. Dat 

deze vliegtuigbewegingen worden meegenomen als circuitbeweging is bij het NLR nagevraagd en 

bevestigd, evenals de beschikbaarheid van circuitprocedures voor alle relevante vliegtuigtypen. Ook 

bij oefeningen wordt elke vliegtuigbeweging van en naar de luchthaven geregistreerd door de 

vliegbasis. Het NLR heeft ook hier bevestigd dat deze vliegtuigbewegingen in de 

handhavingsberekeningen worden opgenomen.  

4. Er bestaan geen vrijstellingen voor vliegtuigbewegingen die op de vliegbasis starten of landen. Het 

militaire verkeer dat niet start of landt op de vliegbasis valt volgens de rekenmethode buiten de 

berekening. Burgermedegebruik van de Vliegbasis Leeuwarden is daarnaast ook toegestaan op de 

vliegbasis. Zoals omschreven in artikel 4.2.1 van het LHB11 geldt er voor dit verkeer echter geen 

directe grenswaarde in relatie tot de geluidsbelasting. Voor dit type verkeer geldt daarentegen een 

maximum van 6.000 vliegtuigbewegingen per gebruiksjaar. 

 

Evaluatie 

Het NLR past de correcte rekenmethode toe voor de geluidsberekeningen. Het proces van het verzamelen 

van gegevens tot en met het omzetten tot invoer van de berekeningen en het uitvoeren van de 

berekeningen kon in verband met de geheimhouding van gegevens niet worden geverifieerd. Sinds 2017 

geeft het ministerie van Defensie echter wel meer informatie vrij over de aantallen en soort 

vliegtuigbewegingen die in de handhavingsberekeningen worden meegenomen. Andere gegevens, zoals 

de geluids- en prestatiegegevens, zijn daarentegen nog confidentieel. 

 

De zorgen die vanuit de omgeving zijn aangegeven richten zich met name op de registratie van de 

vliegtuigbewegingen en of alle vluchten op een juiste wijze worden meegenomen. De inhoudelijke controle 

hiervan was niet mogelijk. Wel is het berekeningsproces stapsgewijs met het NLR doorgenomen, vooral 

op technische details en de verwerking van gegevens. Op basis van de gesprekken met het NLR is onze 

inschatting dat dit proces correct en zorgvuldig wordt uitgevoerd.  

 

Om aan de wens van transparantie tegemoet te komen zou een verduidelijking van het proces van de 

vluchtregistratie en de verwerking van de gegevens tot invoer voor de berekeningen behulpzaam kunnen 

zijn. Volledige controle kan met de huidige regelgeving rondom openbaarheid van gegevens uitsluitend 

bereikt worden door een derde partij het berekeningsproces volledig te laten controleren. Deze partij dient 

hiervoor wel te voldoen aan de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO). 

 

 
11 https://wetten.overheid.nl/BWBR0033411/2013-06-17#Hoofdstuk4_Paragraaf4.2_Artikel4.2.1  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0033411/2013-06-17#Hoofdstuk4_Paragraaf4.2_Artikel4.2.1
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3.2.3 Grondgeluid 

Wet- en regelgeving 

Het industrielawaai resulterend van actuele grondgebonden activiteiten dient te voldoen aan de vigerende 

geluidszone voor grondgebonden geluid. Deze geluidszone is vastgesteld in 1993 en is vastgesteld in het 

kader van de Wet geluidhinder. De geluidszone is een gebied rond het industrieterrein waarbuiten de 

etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau ten gevolge van de grondgebonden activiteiten niet hoger 

mag zijn dan 50 dB(A) Letmaal. Doordat de geluidsbelasting ten tijde van de realisatie van deze geluidszone 

op enkele woningen hoger was dan deze grenswaarde, is in overeenstemming met de Wet geluidhinder 

op 4 oktober 1993 ontheffing verleend voor hogere waarden.  

 

Sinds 2001 wordt grondgebonden geluid beoordeeld als industriegeluid in het kader van de Wet 

milieubeheer. Behalve de geluidszone zijn ook de Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting (MTG), met 

bijbehorende 55 dB(A) etmaalwaarde contour na sanering 1997, en de maximale geluidsniveaus (LAmax) 

bepalend voor het beschermingsniveau richting de omgeving.  

 

Analyse 

Grondgebonden geluid treedt op door de uitvoering van activiteiten op het luchthaventerrein die niet direct 

verband houden met de vluchtuitvoering. De grondgebonden activiteiten op Vliegbasis Leeuwarden 

omvatten het volgende [ref 1 en 2]: 

 Het proefdraaien van zowel vliegtuigen (in en voor shelters) als helikopters; 

 Het proefdraaien van de F-16 in een Testcell; 

 Bewegingen ten gevolge van het platformverkeer; 

 Het verwarmen van gebouwen door middel van stookinstallaties; 

 Verkeersbewegingen op het terrein; 

 De (weg)verkeersaantrekkende werking van de vliegbasis op de ontsluitingsweg (Keegsdijkje) vanaf 

de toegang tot de luchthaven tot de N357. 

 

In het kader van de beoordeling van de grondgebonden effecten op natuur is de beoogde situatie voor 

grondgeluid vergeleken met de in 1993 berekende geluidszone [ref 2]. Aangetoond is dat, na uitvoering 

van saneringsmaatregelen, de 55 dB(A) contour voor de beoogde situatie binnen de 55 dB(A) van de 

geluidszone blijft.  

 

Aanvullend heeft het Ministerie van I&W in 2020 door DGMR een onderzoek laten uitvoeren naar de zone 

industrielawaai. Het rapport12 geeft een beeld van de wettelijke zone en de feitelijke 50 dB(A) 

etmaalwaarde contour. Opgemerkt wordt dat dit rapport tijdens de evaluatie niet beschikbaar was. 

 
12 DGMR, 25-9-2020, M2016.1764.05.R001 

Conclusies en aanbevelingen 

 Het bleek in verband met de confidentiële gegevens niet mogelijk een volledige onafhankelijke 

controle van de geluidsberekeningen uit te voeren. Om die reden is met de uitvoerders van de 

berekeningen het berekeningsproces zover mogelijk doorgesproken. De indruk bestaat dat de 

berekeningen op correcte wijze worden uitgevoerd en de gegevens op correcte wijze worden 

verwerkt, echter volledige controle was niet mogelijk. Om die reden zijn de geluidsberekeningen 

als neutraal beoordeeld. 

 Als de wens bestaat een volledige controle uit te voeren adviseren wij een ABDO-gecertificeerde 

onafhankelijke partij de berekeningen en gegevens te laten controleren. 
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Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot grondgeluid. Deze staan opgesomd in tabel 5. Onder deze tabel staat een 

reactie op deze vragen. 

 

Tabel 5 Vragen/opmerkingen in relatie tot het grondgeluid. 

Item Vraag/opmerking 

1 Grondgebonden geluid apart bepalen. 

 

1. Vanuit de interviews is aangegeven dat het wenselijk is het grondgeluid apart te bepalen. In de 

rapportage over de grondgebonden effecten is het grondgeluid onderzocht. Het bepalen van het 

grondgeluid is opgenomen in een rapportage [ref 2]. 

 

Evaluatie 

Door de vervanging van de F-16 door de F-35 verandert de grondgebonden geluidssituatie op de vliegbasis 

en is toetsing aan de vergunde geluidsruimte in het kader van de Wet milieubeheer nodig. Naar aanleiding 

van de introductie van de F-35 heeft TNO in september 2013 grondgebonden geluidsmetingen uitgevoerd 

aan een F-35 en de etmaalwaarden (Letmaal) rond de Vliegbasis Leeuwarden in kaart gebracht voor de 

specifieke situatie van de grondgebonden activiteiten [ref. 3]. Uit de berekeningen bleek dat de 50 dB(A) 

Letmaal-contour binnen de geluidszone ligt en de MTG op de gevels van de woningen rond de vliegbasis niet 

overschreden worden. 

 

Naast beoordeling van de etmaalwaarden (Letmaal) schrijven Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit 

milieubeheer voor om voor een inrichting ook grenzen te stellen aan de kortdurende maximale 

geluidsniveaus (LAmax). Ook deze blijven onder de maximale waarden uit artikel 2.17 van het 

Activiteitenbesluit. 

 

In verband met de vergunningsaanvraag van het ministerie van Defensie binnen het kader van de Wet 

natuurbescherming heeft Royal HaskoningDHV de grondgebonden geluidsbelasting in kaart gebracht [ref. 

2]. Hierbij is onderzocht of de beoogde situatie voor de vergunning, zoals gespecificeerd in [ref. 1], voldoet 

aan de wettelijke normen wat betreft industrielawaai. In de beoogde situatie is de F-16 vervangen door 

de F-35 en heeft de MQ-9 (onbemand vliegtuig) zijn intrede op Vliegbasis Leeuwarden gedaan. In beide 

onderzoeken wordt geconstateerd dat de geluidszone ten gevolge van de grondgebonden activiteiten 

binnen de grenzen van de vigerende geluidszone blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Piekbelasting 

Wet- en regelgeving 

De Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer schrijven voor grenzen te stellen aan de 

kortdurende maximale geluidsniveaus LAmax per etmaalperiode voor grondgeluid. Artikel 2.17 van het 

Conclusies en aanbevelingen 

 Met beide voorgenoemde onderzoeken is aangetoond dat het grondgeluid bij de introductie van 

de F-35 de wettelijke vereisten niet overschrijdt. De bescherming voor de omgeving is daarmee 

voldoende. Om die reden wordt het onderwerp grondgebonden geluid als goed beoordeeld. 

 Op basis van die inzichten worden geen aanvullende maatregelen of onderzoeken met betrekking 

tot grondgeluid geadviseerd. 
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Activiteitenbesluit milieubeheer geeft een grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de 

avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen. In de huidige 

vergunning van Vliegbasis Leeuwarden zijn echter geen grenswaarden voor kortdurende maximale 

geluidsniveaus opgenomen. Voor het luchtvaartgeluid gelden er geen grenzen met betrekking tot de 

piekbelasting. 

 

Analyse 

In 2014 is naar aanleiding van de komst van de F-35 onderzoek gedaan naar de kortdurende maximale 

geluidsniveaus ten gevolge van proefdraaien op de verschillende motorstanden voor de F-35 [ref. 3]. Uit 

dit onderzoek bleek dat de maximale geluidsniveaus op de woningen, zowel voor de dag- als avondperiode, 

lager zijn dan de toegestane waarden uit het activiteitenbesluit. Een en ander is beschreven in de 

voorgaande paragraaf over grondgeluid. 

 

Het NLR heeft op 26 mei 2016 geluidsmetingen uitgevoerd tijdens zogenoemde belevingsvluchten rondom 

vliegbases Leeuwarden en Volkel [ref. 9]. Deze metingen zijn uitgevoerd om omwonenden informatie te 

verschaffen over de te verwachten geluidsniveaus van de F-35. De bevindingen toonden dat het piekniveau 

(LAmax) van de F-35 tijdens de start gemiddeld 3 dB(A) en tijdens de landing gemiddeld 7 dB(A) hoger ligt 

dan het piekniveau van de F-16. Echter wordt aangegeven dat deze geluidsmetingen en resultaten niet 

voldoen aan de ANSI 12.75 standaard en dat de bevindingen gebaseerd zijn op een relatief klein aantal 

metingen. Hiermee stelt het NLR dat deze bevindingen enkel informatief van aard zijn en niet 

representatief zijn voor de geluidsbelasting op de langere termijn of een-op-een te vergelijken zijn met 

andere gegevens. 

 

Opmerkingen 

In de interviews is door verschillende partijen de bezorgdheid uitgesproken over de toename van de 

geluidsniveaus door de F-35 ten opzichte van de F-16. Ook is dit punt terug te vinden in de lijst van 

aandachts- en actiepunten van de COVM. De opmerkingen staan samengevat in tabel 6. Onder de tabel 

gaan we hier verder op in. 

 

Tabel 6 Vragen/opmerkingen in relatie tot piekbelasting. 

Item Vraag/opmerking 

1 
Onderzoek naar piekbelasting op woningen rond vliegbasis wenselijk, conform RIVM (2011), 

Geluid en hinder door AWACS Geilenkirchen. 

2 
Zie advies piekgeluiden bij advies Commissie m.e.r. bij luchtruim, ook van belang voor 

Leeuwarden. 

3 
De berekeningen middelen uit, geeft geen goed beeld voor omwonenden. Rekening houden 

met piekgeluiden. 

 

1. Naar aanleiding van een in 2008 uitgevoerd belevingsonderzoek13 rond de Vliegbasis Geilenkirchen, 

was er behoefte aan inzicht in de verschillen in blootstelling-response (dosis-effect)relatie tussen de 

Vliegbasis Geilenkirchen en luchthaven Schiphol. Het RIVM heeft vervolgens in 2011 een onderzoek 

uitgevoerd om de verschillen in dosis-effectrelatie te duiden [ref. 25]. Uit dit onderzoek volgde dat 

onderzoek moet worden gedaan naar geluidsindicatoren op meerdere vliegvelden, dat de hogere 

piekbelasting bij Vliegbasis Geilenkirchen vermoedelijk een hogere blootstellingsresponse geeft en dat 

de houding van omwonenden ten opzichte van de luchthaven ook een rol speelt in de hinderbeleving.  

 

 
13 Belevingsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen. Percepties van inwoners in Nederland, RIVM 630310001, 2008 
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Een onderzoek in dezelfde vorm voor Vliegbasis Leeuwarden geeft wellicht niet de gewenste uitkomst. 

Van belang rond Vliegbasis Leeuwarden is het verschil in piekniveaus tussen de F-16 en de F-35 en 

de werkelijke dosis-effectrelatie. Inmiddels wordt met behulp van het geluidsmeetnet al onderzoek 

gedaan naar de verschillen tussen de piekniveaus van de F-16 en de F-35. Wellicht dat dit een deel 

van het antwoord geeft. Aanvullend zou het gezien het verschil in geluid wellicht handig zijn nader 

onderzoek te doen naar de dosis-effectrelatie. 

2. Voorgaande sluit aan bij het advies van de Commissie m.e.r. naar aanleiding van de 

Luchtruimherziening: “[.] de gemiddelde en piekgeluidbelasting van de F-35 bij de start, landing en 

fly-over op minimale en gemiddelde vlieghoogte. Relateer deze belastingen aan die van een F-16, en 

aan de geluidniveaus waarop geluidhinder en/of gehoorschade is te verwachten [.]”. Ook in dit advies 

wordt aanbevolen onderzoek te doen naar de verschillen tussen de F-16 en F-35 piekgeluiden en 

geluidshinder. 

3. De geluidsberekeningen worden meestal voor een periode van één jaar uitgevoerd en middelen 

daardoor uit. Piekniveaus kunnen ook gemeten worden voor één passage op één bepaalde locatie en 

zijn herkenbaarder voor omwonenden. Het gebruik van piekniveaus voor handhaving van geluid is 

echter problematisch. Het gemeten piekniveau van een vlucht is namelijk afhankelijk van 

verschillende momentane parameters, zoals het vermogen van het vliegtuig, de standhoek van het 

vliegtuig, de windsnelheid, de windrichting, de luchtdruk, de temperatuur, etc. Behalve dat het 

resultaat afhangt van de momentane situatie, betreft het slechts een waarde voor één specifieke 

meetlocatie. Berekeningen over een langere periode gebaseerd op andere geluidseenheden zijn 

bruikbaarder voor zaken als ruimtelijke ordening en handhaving.  

 

Evaluatie 

Het verschil in piekgeluiden van de F-35 ten opzichte van de F-16 is een punt van zorg voor de omgeving 

van de vliegbasis. De Auditcommissie Permanent Geluidsmeetsysteem Vliegbasis Leeuwarden van de 

COVM doet inmiddels onderzoek naar de geluidsniveaus van de verschillende vliegtuigtypen en de 

verschillen tussen de resultaten van de berekeningen en metingen. Dit onderzoek zal inzicht en duiding 

moeten geven in de verschillen. Het onderzoek richt zich echter niet op de daadwerkelijke hinder die 

ontstaat door piekgeluiden door het gebruik van de F-35. In aanvulling op het lopende onderzoek is het 

zinvol een belevingsonderzoek in de omgeving uit te voeren om te bepalen welk effect de inzet van de F-

35 heeft op piekgeluid en daaruit voortkomende hinder in de omgeving.  

 

 

 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

 Aan de hand van een onderzoek is aangetoond dat de maximale toegestane piekbelasting door 

grondactiviteiten niet overschreden wordt. Voor het luchtverkeer gelden geen grenswaarden voor 

piekbelasting. Middels het onderzoek van de Auditcommissie wordt al onderzoek gedaan naar de 

verschillen in piekbelasting tussen de F-16 en F-35. Duidelijk is in ieder geval dat de 

piekbelastingen van de F-35 hoger zijn dan die van de F-16. Momenteel is er geen regeling die 

bescherming geeft voor de hogere piekwaarden. Om die reden is het onderwerp piekgeluid als 

slecht beoordeeld.  

 Vanuit de Auditcommissie is al een onderzoek gestart naar de verschillen in piekgeluiden tussen 

de F-16 en F-35. Wij adviseren de hinder in de omgeving door de verhoogde piekgeluiden ook te 

onderzoeken, mogelijk middels een belevingsonderzoek.  
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3.2.4.1 Optimalisatie 

Wet- en regelgeving 

Op het gebied van wet- en regelgeving in de luchtvaart zijn er geen maatregelen opgenomen om geluid 

continu te verminderen. Wel kunnen commerciële luchthavens, zoals Schiphol, luchthavengelden 

gebruiken om het gebruik van schonere en stillere vliegtuigtypen te stimuleren14. Op militaire vliegbases, 

zoals op Leeuwarden, is dit principe echter niet toepasbaar is. Wel is er voor Vliegbasis Leeuwarden de 35 

Ke-geluidszone die in overeenstemming met hoofdstuk 2 van het Bml wordt opgesteld, maar dit stelt 

uitsluitend eisen aan de vliegbasis om over een heel jaar binnen deze geluidsgrenzen te blijven. Er zijn 

bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan een maximumpiekniveau (LAmax). 

 

In de Wet milieubeheer is voor het weg- en spoorverkeer een maximum Lden-waarde aangegeven voor 

geluidsgevoelige objecten (net zoals ook in de Wet luchtvaart is opgenomen). Aanvullend is er ook een 

binnenwaarde vastgesteld voor deze geluidsgevoelige objecten. Dit geeft in zekere mate een verplichting 

aan de exploitanten van de weg en het spoor om het geluid te verminderen tot minimaal deze waarden 

zijn bereikt. In het Bml is dit gedekt door een verplichte isolatie te stellen voor woningen. Daar geldt 

namelijk een maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 40 Ke (voor bestaande bouw) en 35 Ke (voor 

nieuwbouw). Meer over het onderwerp isolatie is te vinden in paragraaf 3.3.1.  

 

Verder stelt de Wet milieubeheer in artikel 11.11 de eisen voor een actieplan voor Rijkswegen en 

hoofdspoorwegen. Dit actieplan bevat minstens een beschrijving van het te voeren beleid om de 

geluidsbelasting te beperken en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden in de komende vijf 

jaar. Na vijf jaar volgt een evaluatie en wordt het actieplan opnieuw overwogen en waar nodig aangepast. 

Dit actieplan wordt ook heroverwogen bij een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de 

geluidhindersituatie. Echter geldt dit artikel uitsluitend voor Rijkswegen en hoofdspoorwegen, en dus niet 

voor de luchtvaart. 

 

Artikel 33 van het Bml stelt dat de verkeersroutes, snelheid en hoogte van vertrekkende en 

binnenkomende helikopters zodanig gekozen moeten worden dat het optreden van vermijdbare 

geluidhinder voorkomen wordt. Echter geldt dit dus uitsluitend voor het gebruik van helihavens met een 

luchthavenregeling. Dit is niet van toepassing op Vliegbasis Leeuwarden. 

 

Analyse 

Defensie, middels de commandant van de vliegbasis, voert momenteel onderzoek uit naar 

routeoptimalisatie en geluidstille landingsprocedures met behulp van het meetnet om de geluidsbelasting 

te minimaliseren. Dit onderzoek loopt nog en er zijn nog geen uitkomsten bekend.  

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de geluidsberekeningen. Deze staan opgesomd in tabel 7. Onder de tabel 

volgt een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 7 vragen/opmerkingen uit interviews in relatie tot optimalisatie van geluid. 

Item Vraag/opmerking 

1 
Onderzoek optimalisatie van vliegprofielen, gebruik korte baan. Meetnet validatie/overleg met 

omgeving. 

2 Vliegbasis i.s.m. de auditcommissie kijken naar route-optimalisatie. Heli-routes al aangepast. 

 
14 Zie: https://news.schiphol.com/new-airport-charges-at-schiphol-encouraging-cleaner-quieter-aircraft/  

https://news.schiphol.com/new-airport-charges-at-schiphol-encouraging-cleaner-quieter-aircraft/
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1. Wettelijk voldoet de vliegbasis aan de gestelde eisen met betrekking tot geluid. Er gelden voor de 

vliegbasis boven op de standaard geluidszones geen aanvullende eisen om hinder te optimaliseren. 

Uit de gesprekken met de belanghebbenden blijkt echter wel dat de vliegbasis meewerkt en meedenkt 

om de hinder te verlagen. Zo doet de vliegbasis een onderzoek naar routeoptimalisatie en stillere 

landingsprocedures, waarmee specifiek wordt onderzocht of een routeverandering zal leiden tot 

minder geluidshinder.  

2. Uit de interviews blijkt dat een routewijziging naar aanleiding van een soortgelijk onderzoek al gedaan 

is voor de helikopterroutes. Op het gebied van vliegprocedures en de F-35 is er ook geluidswinst te 

behalen. Bijvoorbeeld door met de F-35 te landen met de automatische piloot wordt er meer hinder 

ervaren dan wanneer de piloot handmatig landt. Het onderzoek hiernaar loopt nog.  

 

Evaluatie 

Zowel de routeoptimalisatie als het onderzoeken van een geluidstille landingsprocedure maken onderdeel 

uit van het onderzoek dat de vliegbasis momenteel uitvoert met behulp van het meetnet. Hieruit kunnen 

we concluderen dat de vliegbasis zich niet enkel beperkt tot wat de wet verplicht, maar dat de vliegbasis 

ook streeft naar een betere balans met de directe omgeving.  

 

In de gesprekken met de belanghebbenden kwam onder andere ook naar voren dat de huidige geluidszone 

niet optimaal gevuld kan worden door de huidige vlootsamenstelling met de F-35. De op de F-16’s 

gebaseerde zone heeft een andere vorm en omvang. Dit zorgt voor een grotere beperking van de 

ruimtelijke ordening dan nodig is. Een zone gebaseerd op de huidige vlootsamenstelling zou wellicht 

minder ruimte in beslag nemen, echter er zou dichter bij de basis gebouwd kunnen worden. In paragraaf 

3.2.9 gaan we verder in op het aspect ruimtelijke ordening. Minder ruimtelijke beperkingen bieden 

weliswaar ruimte voor meer woningen en dus omwonenden, maar kan wel ook leiden tot meer 

omwonenden dichter bij de vliegbasis en/of vliegroutes.  

 

 

 

3.2.4.2 Cumulatie 

In de Wet luchtvaart is de cumulatie van geluid niet opgenomen. Voor een luchthavenbesluit is er geen 

toetsingskader ten aanzien van de gecumuleerde geluidsbelasting. In het Luchthavenbesluit Leeuwarden 

is cumulatie dan ook niet opgenomen. Men richt zich in een luchthavenbesluit uitsluitend op de 

geluidsbelasting veroorzaakt door het vliegverkeer.  

 

In artikel 16 van de Regeling geluid milieubeheer worden eisen gesteld wanneer de effecten van cumulatie 

uitgezocht moeten worden, namelijk in het geval het geluidproductieplafond van wegverkeer en 

spoorverkeer hoger uitvallen dan de vergunde ruimte of wanneer een andere geluidsbron (in het geval 

van Vliegbasis Leeuwarden: luchtvaart) de voorkeurswaarde overschrijdt. Echter is er geen 

voorkeurwaarde vastgesteld voor luchtvaart. Wel is men van plan om luchtvaartgeluid in de cumulatietoets 

te betrekken middels invoering van de Omgevingswet (Aanvullingsbesluit en Aanvullingsregeling geluid). 

Conclusies en aanbevelingen 

 Er wordt door de omgeving in samenwerking met de vliegbasis onderzocht hoe vliegroutes en 

vliegprocedures geoptimaliseerd kunnen worden om de geluidsbelasting in de omgeving te 

verminderen. Hiermee wordt aandacht gegeven aan de bescherming voor de omgeving qua 

geluidsbelasting, echter het onderzoek is nog lopend. Het aspect optimalisatie wordt daarom als 

neutraal beoordeeld. 

 Het advies is het lopende onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen af te wachten en op 

basis van die informatie te beoordelen of optimalisaties kunnen worden doorgevoerd.  
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Dit geeft aan dat er zowel landelijk (m.n. rond Schiphol) als lokaal rond militaire luchtvaartterreinen zorgen 

leven m.b.t. de cumulatie. De invoeringsdatum voor het betrekken van luchtvaartgeluid in de 

cumulatietoets staat gepland op 1 januari 2023.  

 

Analyse 

Omdat er vanuit de wetgeving tot op heden geen noodzaak is de gecumuleerde geluidsbelasting voor 

Vliegbasis Leeuwarden te bepalen, zijn hierover geen onderzoeken beschikbaar. 

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de geluidsberekeningen. Deze staan opgesomd in tabel 8. Onder de tabel 

volgt een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 8 vragen/opmerkingen uit interviews in relatie tot cumulatie van geluid. 

Item Vraag/opmerking 

1 
Effecten op de natuur (bijv. Vliehors) van oefeningen plus luchthavengebruik wordt niet 

meegenomen. Ook geluid in water niet. 

 

1. De eventuele milieuhinder die wordt veroorzaakt door vliegverkeer/oefeningen op bijvoorbeeld de 

Vliehors staat los van de cumulatie van geluid met betrekking tot Vliegbasis Leeuwarden en valt buiten 

de scope van deze evaluatie. Voor de oefeningen op de Vliehors moet apart een vergunning 

aangevraagd worden op grond van de Wet natuurbescherming. 

 

Evaluatie 

Tot op heden is er geen aanleiding vanuit de wet- en regelgeving voor het bepalen van de gecumuleerde 

geluidsbelasting op en rond Vliegbasis Leeuwarden. Per 1 januari 2023 is de planning dat de 

Aanvullingsregeling geluid van de Omgevingswet ingevoerd wordt. Hierdoor zal de hinder van vliegverkeer 

zwaarder gewogen worden in de cumulatie van geluid. Dit kan vervolgens leiden tot een groter 

hindergebied wat weer van invloed kan zijn op de ruimtelijke ordening. Per geluidbronsoort zal een 

afzonderlijke grenswaarde vastgesteld worden. Voor situaties waarbij meerdere bronnen samenkomen zal 

het bevoegd gezag kwalitatief moeten motiveren wat aanvaardbaar is voor het geluid van alle bronnen 

samen. Hierbij gaat het om de lokale geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door de voorgenomen situatie, 

in dit geval de starts en landingen van het vliegverkeer op Vliegbasis Leeuwarden.  

 

 

 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

 Tot op heden is er geen wettelijke noodzaak of andere reden geweest voor het bepalen van de 

gecumuleerde geluidsbelasting op en rond Vliegbasis Leeuwarden. De wijze waarop met cumulatie 

is omgegaan wordt als neutraal beoordeeld.  

 De op handen zijnde invoering van de Omgevingswet is aanleiding om rond luchthavens de 

cumulatie van geluid binnen een groter gebied te beschouwen, waarbij luchtvaart zwaarder wordt 

meegewogen. Bij verwachting van overschrijding van voorkeurswaarden zal de cumulatie volgens 

de nieuwe methode bepaald moeten worden. Vooralsnog zijn er voor de bescherming van de 

omgeving geen maatregelen nodig. 
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3.2.4.3 Handhaving 

Wet- en regelgeving 

Overeenkomstig Wet luchtvaart, artikel 10.23 worden de gegevens over het feitelijk gebruik van een 

luchthaven (door het luchtverkeer) jaarlijks door de minister van Defensie in overeenstemming met de 

minister van Infrastructuur en Waterstaat herleid tot contouren die de actuele geluidsbelasting voor dat 

verkeer in dat jaar weergeven. Daarbij wordt opgemerkt dat overeenkomstig artikel 10.19 de bij algemene 

maatregel van bestuur aangewezen gegevens met betrekking tot de geluidsbelasting, het 

externeveiligheidsrisico en de lokale luchtverontreiniging niet openbaar zijn. De contourenkaarten zijn wel 

openbaar. 

 

De rechtsgeldige geluidsbelasting rondom vliegbases vanwege militair luchtvaartgeluid wordt jaarlijks 

bepaald volgens de ‘Regeling berekening geluidsbelasting militaire luchthavens in Kosteneenheden’ 

(grondslag artikel 10.12, derde lid, Wet luchtvaart). Deze regeling specificeert het rekenvoorschrift (RLD, 

1998) met appendices (NLR, 1996) waarin de geluidprestatiegegevens voor verschillende typen 

vliegtuigen zijn opgenomen. 

 

Analyse 

Jaarlijks voert het NLR-geluidsberekeningen conform de wettelijke berekeningsvoorschriften uit om te 

toetsen of de maximaal toegestane geluidsbelasting, zoals voorgeschreven door de 35 Ke-geluidszone niet 

wordt overschreden. De berekeningen worden uitgevoerd zowel met als zonder afkapwaarde. Voor 

Vliegbasis Leeuwarden zijn geen beperkingen met betrekking tot externe veiligheid of luchtkwaliteit 

opgenomen in het luchthavenbesluit waardoor er geen handhaving op deze aspecten plaatsvindt. 

 

De meest recent beschikbare rapportage betreft de rapportage over 2021 [ref. 14]. In deze rapportage 

zijn de gegevens over 2021 gegeven, echter ook de resultaten van de geluidsberekeningen over de 

perioden 2016 tot en met 2021. De wijze waarop de geluidsberekeningen worden uitgevoerd zijn met de 

uitvoerder, het NLR, doorgesproken (zie par. 3.2.2). 

 

In de rapportages vanaf 2017 is meer informatie over de invoer van de berekeningen gegeven, waardoor 

Defensie meer inzicht in de toegepaste invoer van de berekeningen geeft. De laatste jaren zijn ook de 

aantallen bewegingen per vliegtuigtypen in de rapportages opgenomen.  

 

Het meest kritische punt met betrekking tot de handhaving ligt jaarlijks aan de zuidoostkant van de 

contour (Westeinde), waar het helikopterverkeer van en naar de helispot vliegt. Aangezien in de 

geluidszone uitsluitend F-16 verkeer is opgenomen, geeft dit helikopterverkeer een vorm- en 

volumeverandering waardoor lokaal de geluidsbelasting van de zone wordt benaderd. Het is van belang 

de geluidsbelasting in dit punt goed te monitoren, zodat het maatschappelijk verkeer plaats kan vinden. 

 

Alle geregistreerde vliegtuigbewegingen worden in de handhavingsberekeningen meegenomen. 

 

Vragen uit interviews 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de geluidsberekeningen. Deze staan opgesomd in tabel 9. Onder de tabel 

een reactie op deze vragen. 
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Tabel 9 Vragen/opmerkingen in relatie tot de handhaving. 

Item Vraag/opmerking 

1 Metingen moeten een prominente rol in de handhaving krijgen. 

2 Effecten piekbelasting worden niet meegenomen in de handhaving. 

 

1. Op dit moment hebben geluidsmetingen een indirecte rol in de handhaving, namelijk de 

geluidsgegevens die voor de berekeningen worden toegepast zijn gemeten waarden. Het direct 

gebruiken van de resultaten uit het geluidsmeetnet is echter geen onderdeel van de handhaving. Een 

van de redenen dat metingen niet worden gebruikt, is dat het slechts een beperkt aantal locaties 

betreft. Daarnaast zijn metingen gevoelig voor een aantal niet te controleren factoren. Onder deze 

factoren vallen bijvoorbeeld stoorgeluiden (bijv. langsrijdend verkeer en regendruppels), de 

meteocondities tussen bron en ontvanger (bijv. windsnelheid en richting, luchtdruk en temperatuur) 

en daarnaast de configuratie van de bron (bijv. thrust setting, flaps en bewapening van vliegtuig). Al 

enkele jaren loopt er een uitgebreid onderzoek Programmatische Aanpak van het Meten van 

Vliegtuiggeluid15 (PAMV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de relatie tussen 

gemeten en berekend geluid beter in beeld te brengen. Dit is echter wel gericht op burgerluchtvaart 

en niet op militaire luchtvaart. Ook zijn er door het NLR en RIVM-onderzoeken verricht over meten 

en berekenen specifiek voor militaire luchthavens, dit heeft o.a. geleid tot het geluidsmeetnet rond 

de vliegbasis. Samengevat zijn er op dit moment te veel onzekerheden en is er te weinig kennis om 

de metingen in de handhaving op te nemen.  

2. Het handhaven van piekbelasting middels berekeningen is niet zinvol, het moet dan om werkelijk 

gemeten waarden gaan. Het meten van de piekbelasting, kan slechts op die locaties waar de 

meetposten zijn geplaatst, dit is echter geen garantie dat op andere locaties geen hoge pieken 

optreden. Om dit te ondervangen adviseren wij niet de piekbelasting te handhaven, maar middels 

een belevingsonderzoek de hinder in de omgeving beter in beeld te krijgen.  

 

Evaluatie 

De handhaving van de geluidsbelasting wordt overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften en 

wetgeving uitgevoerd. Zoals zichtbaar is in de rapportages over de afgelopen jaren worden de operaties 

binnen de vergunde geluidsruimte uitgevoerd. Ook is het vrijgeven van meer informatie in de rapportages 

een positieve ontwikkeling. Voorstel is uitsluitend de resultaten van de momenteel wettelijke 

rekenmethode (zonder afkap) in de rapportages op te nemen. Berekeningen met afkap hebben sinds 2004 

geen status meer. 

 

Ten aanzien van de bescherming van de omgeving wordt opgemerkt dat de belasting van de omgeving, 

ondanks dat aan de wettelijke handhavingscriteria wordt voldaan, verandert door het verschil in 

geluidskarakteristiek van de F-35 ten opzichte van de F-16. Het is wenselijk deze effecten te onderzoeken. 

Mocht de bescherming buiten de 35 Ke daardoor onvoldoende zijn, kan dit wellicht effect hebben op de 

handhaving.  

Momenteel wordt in de handhaving niet gekeken naar andere effecten dan geluid, zoals externe veiligheid 

of luchtkwaliteit. Hoewel dit wettelijk zo is vastgelegd en de handhaving dus correct wordt uitgevoerd, 

zouden de effecten van met name externe veiligheid een toevoeging kunnen zijn voor de bescherming van 

de omgeving. Dit wordt in paragraaf 3.2.3 over externe veiligheid beoordeeld.  

 

 
15 Meten en berekenen van vliegtuiggeluid - Toekomst Luchtvaart (luchtvaartindetoekomst.nl) 

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/ontwikkeling+luchtvaart/meten+berekenen+vliegtuiggeluid/default.aspx
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Samengevat is het advies alleen berekeningen zonder afkap mee te nemen, voor het overige wordt de 

handhaving op correcte wijze (goed) uitgevoerd. Advies is de effecten van de F-35 en de overige effecten, 

los van de handhaving, te onderzoeken. 

 

De handhaving van de wettelijke vereisten in het LHB wordt correct uitgevoerd. Nader onderzoek naar de 

effecten van de F-35 buiten de geluidszone en of andere effecten ook onderdeel van de handhaving moeten 

zijn, zijn mogelijke verbeteringen. 

 

 

 

3.2.5 Externe veiligheid 

Wet- en regelgeving 

Hoofdstuk 10 van de Wet luchtvaart geeft invulling aan beperkingengebieden voor geluid en veiligheid 

behorende bij militaire luchthavens met een luchthavenbesluit. In artikel 10.17 wordt omschreven waar 

de beperkingengebieden concreet uit moeten bestaan. Wat betreft het aspect externe veiligheid volgt uit 

artikel 10.17 lid 2 uit deze wet dat een luchthavenbesluit een grenswaarde voor externeveiligheidsrisico 

“kan” bevatten, er is echter geen verplichting voor het bepalen van een grenswaarde voor het 

externeveiligheidsrisico. Het luchthavenbesluit voor Vliegbasis Leeuwarden bevat geen beperkingen voor 

het externeveiligheidsrisico. 

 

Analyse 

Ondanks dat er geen onderzoeken zijn uitgevoerd naar de effecten van Vliegbasis Leeuwarden op de 

externe veiligheid in de omgeving, zijn dergelijke onderzoeken rond andere militaire vliegbasis wel 

uitgevoerd. Voor zowel het LHB van vliegbases Volkel [ref. 17] en Gilze Rijen [ref. 16] zijn de effecten op 

externe veiligheid als onderdeel van de m.e.r.-procedures in kaart gebracht. De resultaten tonen aan dat 

het inzichtelijk maken van de externe veiligheidseffecten voor die vliegbases mogelijk is. Voor Vliegbasis 

Leeuwarden is wellicht (nog) niet voldoende ongevalsdata voor de F-35, echter aangezien de geluidszone 

volledig is gebaseerd op de F-16, zou dit voor externe veiligheid ook kunnen worden gedaan.  

 

Momenteel wordt door het NLR, in samenwerking met Defensie, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 

om de externeveiligheidsrisico’s van het helikopterverkeer in kaart te brengen. Dit onderzoek richt zich 

echter uitsluitend op helikopters. 

 

Opgemerkt wordt dat rond alle civiele luchthavens ook beperkingengebieden rond de luchthavens zijn 

berekend voor het plaatsgebonden risico.  

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot externe veiligheid. Deze staan opgesomd in tabel 10. Onder de tabel een 

reactie op deze vragen. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

 De handhaving wordt overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften en wetgeving, 

uitsluitend voor geluid, op correct wijze uitgevoerd. Zoals zichtbaar is in de rapportages over de 

afgelopen jaren worden de operaties binnen de vergunde geluidsruimte uitgevoerd. De handhaving 

wordt daarom als goed beoordeeld. 

 Berekeningen met afkap hebben sinds 2004 geen status meer en kunnen eventueel uit de 

handhavingsrapportages worden gelaten. 
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Tabel 10 Vragen/opmerkingen in relatie tot de externe veiligheid. 

Item Vraag/opmerking 

1 Uitbesteed aan NLR, tekort aan kennis binnen Defensie. NLR hiernaar vragen. 

2 Loopt haalbaarheidsonderzoek (NLR) voor militair helikoptergebruik (de Peel). 

3 Ook zou het mooi zijn als er iets over externe veiligheid genoemd kan worden in evaluatie. 

 

Binnen Defensie is geen kennis omtrent externe veiligheid beschikbaar, hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van de kennis bij het NLR. Zowel de tot nu uitgevoerde berekeningen en onderzoeken zijn daarom 

uitgevoerd door het NLR. Als opgemerkt lopen er ook onderzoeken bij het NLR. 

 

Evaluatie 

Wettelijk gezien is het niet vereist het externeveiligheidsrisico op te nemen in het LHB. Wel zou het 

opnemen van de externe veiligheid een extra bescherming voor de omgeving bieden, welke bij veel andere 

luchtvaartterreinen wel wordt geboden. Aangezien er nog niet genoeg ongevalsdata beschikbaar is om 

berekeningen uit te voeren voor de F-35, is dit voor de actuele en toekomstige situatie nu nog niet 

mogelijk. Analoog aan de geluidsbegrenzing in het LHB, waarin uitsluitend F-16’s zijn opgenomen, zouden 

voor het LHB wel externeveiligheidscontouren bepaald kunnen worden.  

 

Het niet vastleggen van externeveiligheidscontouren voor beperkingengebieden is een tekortkoming voor 

de bescherming voor de omgeving. Deze gebiedsreserveringen zijn er specifiek om te voorkomen dat 

personen in de omgeving omkomen ten gevolge van een ongeval. Ondanks dat niet voldoende recente 

data voor de F-35 beschikbaar zijn, is het mogelijk analoog aan de input voor de geluidsberekeningen, de 

externeveiligheidsrisico’s voor het LHB van Leeuwarden te bepalen.  

 

 

 

3.2.6 Luchtkwaliteit 

Wet- en regelgeving 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm), ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen 

van de wet zijn uitgewerkt in AMvB's en ministeriële regelingen. De belangrijkste regeling met betrekking 

tot het uitvoeren van een luchtkwaliteitonderzoek betreft de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

 

De luchtkwaliteitseisen die de gezondheid van de mens moet beschermen, zijn in Nederland in Bijlage 2 

van de Wet milieubeheer opgenomen. Hier staan normen voor toelaatbare concentraties van 

zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden (NOx), fijnstof (zowel PM10 als PM2,5), lood, 

koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. Deze grenswaarden hoeven 

enkel beoordeeld te worden in een select aantal gebieden, zoals omschreven in artikel 2, lid 3 van de 

Conclusies en aanbevelingen 

 De huidige situatie biedt niet voldoende bescherming voor de omgeving door het ontbreken van 

de beperkingengebieden voor externe veiligheid, daarom is de huidige situatie als slecht 

beoordeeld.  

 Geadviseerd wordt de beperkingengebieden voor externe veiligheid zo spoedig mogelijk in het LHB 

op te nemen. 



  

Evaluatie Vliegbasis Leeuwarden (def220303rap/pF/rH/jK/kd - Definitief ), 8 juni 2022 

 23 /57 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit16. Voor de maximaal toegestane concentraties van ultrafijnstof (UFP, 

PM0.1) bestaan (nog) geen officiële normen. 

 

Voor geur zijn geen landelijke normen waaraan voldaan dient te worden door de vliegbasis. Wel zijn in 

2019 beleidsregels17 opgesteld voor de provincie Fryslân omtrent het geurhinderniveau door bestaande en 

nieuw te realiseren bedrijven. Deze beleidsregels stellen streef-, richt- en grenswaarden aan de immissie 

geurconcentraties voor verschillende categorieën geurgevoelige objecten, waaronder woningen.  

 

In het kader van de Wet milieubeheer kunnen met name de NO2 en fijnstof (PM10) concentratie 

problematisch zijn. Van de overige stoffen is bekend dat deze de gestelde grenswaarden (vrijwel) nooit 

overschrijden, zoals blijkt uit de jaarlijkse rapportages vanuit het Landelijk Meetnet Luchtverontreiniging 

van RIVM. 

 

Analyse 

Om tegemoet te komen aan zorgen uit de omgeving omtrent de luchtkwaliteit, is in 2016 door de CLSK-

opdracht gegeven aan TNO om de luchtkwaliteit te onderzoeken. Het uitgangspunt was om een oriënterend 

onderzoek uit te voeren naar de luchtkwaliteit bij omstandigheden met verhoogde intensiteit aan 

vliegtuigbewegingen. Zodoende zijn tijdens de luchtmachtdagen van 2016 buitenluchtmetingen uitgevoerd 

op locaties in Marssum, Jelsum en Cornjum [ref. 20].  

 

Doordat dit onderzoek zich limiteerde tot de luchtmachtdagen van 2016 zijn de resultaten niet 

representatief voor het gemiddelde gebruik van de vliegbasis. Tijdens de luchtmachtdagen wordt 

aanzienlijk meer gevlogen dan gemiddeld waardoor de gemeten concentraties, met hoge mate van 

waarschijnlijkheid, hoger zijn dan bij normaal gebruik van de vliegbasis. Voor ultrafijnstof en concentratie 

van oliedeeltjes in de lucht is tijdens de metingen een verhoging geconstateerd die aan de intense 

vliegtuigbewegingen was toe te schrijven. 

 

De resultaten van de metingen voor Vluchtige Organische Componenten (VOC), die geurhinder kunnen 

veroorzaken, bleken zowel qua achtergrondniveau als op de locaties nabij de start- en landingsbaan laag. 

De resultaten van deze metingen waren vergelijkbaar met concentraties elders gemeten in Nederland.  

 

In 2021 is door de COVM Leeuwarden de werkgroep Luchtkwaliteit geactiveerd, welke tot doel heeft om 

de effecten van emissies van de luchtvaart op de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Het gaat hier met 

name om de uitstoot van (ultra)fijnstof, stikstof, geurhinder en gezondheidseffecten. Deze werkgroep 

bestaat uit o.a. omwonenden, de Friese Milieufederatie, Defensie, de gemeenten Leeuwarden en 

Waadhoeke en provincie Fryslân. De werkgroep heeft de COVM voorgesteld een onderzoek voor te 

bereiden over het meten van luchtkwaliteit. In het onderzoek zijn deskundigen betrokken van TNO, RIVM, 

de Rijksuniversiteit Groningen, het FUMO en de GGD betrokken. De onderzoeken zijn op het moment van 

schrijven nog in een beginfase. 

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de luchtkwaliteit. Deze staan opgesomd in tabel 11. Onder de tabel een 

reactie op deze vragen. 

 
16 Zie wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 in de Staatscourant 2008, 245 d.d. 8 december 2008: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-2040.html  

17 Zie Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR629180/1  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-2040.html
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR629180/1
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Tabel 11 Vragen/opmerkingen in relatie tot de luchtkwaliteit. 

Item Vraag/opmerking 

1 Werkgroep opgericht (Defensie en omwonenden), in startfase. 

2 Wat zijn effecten van AWACS/Hercules op uitstoot? Wordt dit meegenomen? 

3 
Meer inzicht in stikstofbelasting/fijnstof/uitstoot rondom de luchthaven zou gerealiseerd 

moeten worden. 

4 Ook zijn luchtkwaliteit (bij gebrek aan gegevens bij Defensie) en geur belangrijke punten. 

 

Als aangegeven is een werkgroep gestart om diverse aspecten met betrekking tot luchtkwaliteit te 

onderzoeken. Dit onderzoek zal inzicht geven in de uitstoot van stoffen en geurhinder in het algemeen, 

niet specifiek voor de AWACS en C-130 Hercules vliegtuigen. Wel is het waarschijnlijk dat in geval van 

berekeningen de totale uitstoot voor alle vliegtuigbewegingen wordt berekend, dus ook van de AWACS en 

C-130 Hercules vliegtuigen. 

 

Evaluatie 

Vanuit de wetgeving is er, buiten stikstofdepositie, niet een directe noodzaak voor het toetsen van de 

concentraties van stoffen. Voor stikstofdepositie wordt verwezen naar paragraaf 3.2.8. Of de bescherming 

van de omgeving voldoende is gewaarborgd, zal moeten blijken uit het lopende onderzoek. In dit 

onderzoek, wat momenteel nog in een startfase is, zijn TNO, RIVM, FUMO, de Rijksuniversiteit Groningen 

en de GGD betrokken. Met deze partijen is in ieder geval de deskundigheid binnen Nederland voor dit 

onderwerp betrokken. Vooralsnog lijkt met het lopende onderzoek een goede stap te zijn genomen om de 

situatie qua luchtkwaliteit goed in kaart te brengen. 

 

 
 

3.2.7 Natuur 

Wet- en regelgeving 

Het wettelijk kader met betrekking tot natuureffecten is, net zoals voor het onderwerp stikstofdepositie, 

gereguleerd met de Wet natuurbescherming. Deze wet vormt het toetsingskader voor militaire activiteiten 

op Vliegbasis Leeuwarden18. Ook geeft het Besluit natuurbescherming aan dat het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een vergunning dient af te geven voor militaire activiteiten. 

Projecten of andere handelingen zijn vergunningsplichtig in geval dergelijke activiteiten een (mogelijk) 

verslechterend effect hebben op relevante instandhoudingsdoelen. Bij een dergelijke beoordeling dient te 

worden gekeken naar de activiteiten die vergund waren op de referentiedatum die geldt voor de relevante 

Natura 2000-gebieden. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen referentiedata voor 

 
18 Zie het vergunningsbesluit met kenmerk DGVLG/ 22027598 van 31 januari 2022: 

https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_701111_17/1/  

Conclusies en aanbevelingen 

 Tot op heden is er slechts beperkt inzicht in de werkelijke effecten van de vliegbasis op de 

luchtkwaliteit. Vanuit de omgeving is er wel de wens om meer inzicht hierin te krijgen, naar 

aanleiding waarvan inmiddels een onderzoek is gestart. In dit onderzoek zijn zowel 

omgevingspartijen, Defensie als deskundigen betrokken. Aangezien de uitkomsten van het 

onderzoek nog niet bekend zijn, dus ook niet of er noodzaak is voor acties om de omgeving beter 

te beschermen, is luchtkwaliteit als neutraal beoordeeld.  

 Het advies is het lopende onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen af te wachten en op 

basis van die informatie te beoordelen of er maatregelen luchtkwaliteit moeten worden 

doorgevoerd. 

 

 

https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_701111_17/1/
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habitatrichtlijngebieden (veelal 7 december 2004) en vogelrichtlijngebieden (veelal 10 juni 1994)19. Deze 

referentiedata zijn afhankelijk van het moment waarop het Aanwijzingsbesluit van kracht is geworden, 

waardoor niet altijd 1994 als referentiedatum geldt.  

 

Inhoudelijke analyse 

In het kader van een aanvraag voor een landelijke vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 

1998 (sinds 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming) voor militaire vliegactiviteiten zijn de effecten 

hiervan op flora en fauna onderzocht. Zoals in paragraaf 3.2.8 is beschreven is de meest limiterende 

vergunde situatie gelijk voor alle referentiedata van de relevante Natura 2000-gebieden. 

 

Binnen dit kader is middels een tweetal voortoetsen onderzocht of significant negatieve effecten in licht 

van instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden al dan niet uitgesloten kunnen worden. Fase 1 

hiervan betreft een voortoets van de militaire vliegactiviteiten met betrekking tot 

helikopterlaagvlieggebieden [ref. 22]. Deze fase heeft in 2012 al geresulteerd in een vergunning voor 

laagvliegactiviteiten met militaire helikopters. 

 

In fase 2 zijn de overige militaire vliegactiviteiten getoetst in 2 stappen. Stap 1 omvat een voortoets die 

uitgevoerd is in 2017/2018 [ref. 23]. Daar is op basis van literatuur geconcludeerd dat vliegactiviteit boven 

de 3.000 voet geen kans op verstoring van de instandhoudingsdoelstellingen geeft. Vandaar dat enkel de 

effecten van militaire vliegactiviteiten binnen de CTR Leeuwarden onderzocht zijn. In de directe omgeving 

van Vliegbasis Leeuwarden zijn de Natura 2000-gebieden Alde Feanen, Groote Wielen en de Waddenzee 

gelegen. Voor Alde Feanen is in deze voortoets uitgesloten dat de militaire activiteit in de CTR Leeuwarden 

significant negatieve effecten heeft op de relevante instandhoudingsdoelen. Dit is echter niet het geval 

voor kwalificerende vogelsoorten, de gewone zeehond en de grijze zeehond in de Waddenzee. Ook geldt 

dat voor alle kwalificerende vogelsoorten in natuurgebied de Groote Wielen een nadere effectenanalyse 

vereist was. 

 

Hiertoe is in stap 2 een nadere ecologische effectenanalyse van de militaire vliegactiviteiten uitgevoerd 

om mogelijke effecten op fauna in kaart te brengen. De bevindingen tonen aan dat uitgesloten wordt dat 

de militaire vliegactiviteiten, volgend uit het beoogd gebruik20 van de Vliegbasis Leeuwarden, significant 

negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen en op populatieniveaus van de Groote Wielen en 

de Waddenzee. 

 

Wat betreft de effecten van de grondgebonden activiteit op de vliegbasis is ook een effectenanalyse 

uitgevoerd. Vanwege de afstand tussen de vliegbasis tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden (Groote 

Wielen en Waddenzee) is gevonden dat een verslechtering van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-

gebieden uitgesloten is.  

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot natuur. Deze staan opgesomd in tabel 12. Onder de tabel een reactie op deze 

vragen. 

 

 
19 Zie de website van Bij voor de referentiedata per Natura 2000-gebied: https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-

natura2000/natuur/natura-2000-gebieden/  

20 Met het beoogd gebruik wordt verwezen naar het beoogd gebruik zoals meegenomen is in de vergunning op grond van 

de Wet natuurbescherming met kenmerk DGVLG/ 22027598, zie: 

https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_701111_17/1/  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur/natura-2000-gebieden/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur/natura-2000-gebieden/
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/doc/PUC_701111_17/1/
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Tabel 12 Vragen/opmerkingen uit interviews in relatie tot natuur. 

Item Vraag/opmerking 

1 Beoordeling effecten natuur terug tot 1994. 

2 
Monitoren broedvogels door Defensie, vrijwillig volgens ICAO/EASA richtlijnen. 

Wijziging flora en fauna overeenkomstig nationale situatie. 

3 

Natuurvergunning in aanvraag, zienswijzen worden verwerkt. 

Effecten F-35 op natuur in kaart brengen/vaststellen. 

Effecten F-35 heeft naar verwachting een ander effect op de verstoring van de natuur. 

4 Effecten op natuurgebieden buiten Natura 2000 moet ook in MER. 

 

1. Deze opmerking heeft betrekking op de referentiedata. Voor de relevante Natura 2000-gebieden zijn 

de volgende referentiedata van toepassing: 

Type activiteit Natura 2000-gebieden 
Referentiedatum 

Habitatrichtlijn 

Referentiedatum 

Vogelrichtlijn 

Vliegbasis Leeuwarden 
Waddenzee 07-12-2004 10-06-1994 

Grote Wielen 07-12-2004 02-04-2000 

De referentiedatum voor Habitatrichtlijngebieden is 7 december 2004. Voor Vogelrichtlijngebieden 10 

juni 1994 of later, te weten op het moment dat het aanwijzingsbesluit voor het Vogelrichtlijngebied 

van kracht werd. 

2. Wat betreft monitoring van de broedvogels op de vliegbasis, houdt Defensie op basis van de richtlijnen 

in ICAO Annex 14, ICAO DOC 9137, EASA regulation No. 139/2014 en ADR.OPS.B.015 tellingen bij. 

Het volgen van deze richtlijnen is geen verplichting, maar wordt door Vliegbasis Leeuwarden gedaan 

op basis van instructies van de militaire luchtvaartautoriteit. De ontwikkeling van de broedvogels blijkt 

de nationale trend te volgen en is niet zozeer afhankelijk van het gebruik van de vliegbasis. 

3. Op 30 september 2020 heeft Defensie om een vergunning verzocht op grond van de Wet 

natuurbescherming voor militaire activiteiten en burgermedegebruik op Vliegbasis Leeuwarden, op 

grond van de referentiesituatie en conform het Luchthavenbesluit Leeuwarden 2013. In deze aanvraag 

is rekening gehouden met de vervanging van de F-16 door de F-35. Op 31 januari 2022 is deze 

natuurvergunning ook toegewezen, zie het gunningsbesluit met kenmerk DGVLG/ 22027598.  

4. De Europese vogelrichtlijn21 en de habitatrichtlijn22 zijn gericht op respectievelijk de instandhouding 

van in het wild levende vogelsoorten en het waarborgen van de biologische diversiteit in de Europese 

Unie. In Nederland zijn deze regels opgenomen in de Wet natuurbescherming. Via deze richtlijnen 

wordt van EU-lidstaten vereist speciale beschermingszones aan te wijzen ten behoeve van het 

Europese Natura 2000 netwerk. Gebieden buiten deze Natura 2000-gebieden behoeven dus geen 

beoordeling van de effecten, aangezien de Natura 2000-gebieden de flora en fauna van Europa 

beschermen. Natuur dat niet als Natura 2000-gebied is aangewezen kent dan ook geen normen waar 

specifiek door de Vliegbasis Leeuwarden extra aan voldaan moet worden. 

 

Evaluatie 

De aanvraag voor een vergunning op basis van de Wnb heeft ertoe geleid dat, ondanks het ontbreken van 

een MER, er inzichtelijk is gemaakt wat de effecten van de vliegbasis op de natuur zijn. Uit voorgaande 

analyse volgt dat er voldoende rekening wordt gehouden met mogelijk nadelige effecten op de natuur ten 

gevolge van het beoogd gebruik van de vliegbasis. De bescherming van de natuur in de omgeving is 

daarmee voldoende, zolang Defensie zich houdt aan de nadere inhoudelijke voorschriften uit de 

toegekende natuurvergunning en binnen het beoogd gebruik van de vliegbasis blijft. 

 
21 Zie de Europese vogelrichtlijn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32009L0147  

22 Zie de Europese habitatrichtlijn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A31992L0043  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
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3.2.8 Stikstofdepositie 

Wet- en regelgeving 

In Nederland zijn op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijnen van de Europese Unie zogenoemde Natura 

2000-gebieden aangewezen. Voor deze gebieden zijn beheerplannen vastgesteld, waarin o.a. de 

toelaatbare belasting van stikstofdepositie relevant is. In de Wet Natuurbescherming staan normen 

waaraan voldaan dient te worden om een (economische) activiteit uit te voeren en/of uit te breiden. In 

2015 introduceerde de overheid het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarmee vergunningen verkregen 

konden worden, als in de toekomst maatregelen getroffen zouden worden om de natuur te herstellen. In 

mei 2019 oordeelde de Raad van State dat de waarborging van natuurherstel onvoldoende was in de PAS-

regeling en kwam het PAS te vervallen. Hedendaags kan een vergunning nog wel verkregen worden door, 

alvorens een activiteit wordt gerealiseerd, middels het AERIUS-model aan te tonen dat geen toename van 

stikstofdepositie plaatsvindt in Natura 2000-gebieden die relevant zijn voor stikstofdepositie. 

 

Provincies hebben ook individueel beleidsregels opgesteld, waarin het provinciaal beleid voor saldering ten 

behoeve van vergunningverlening wordt beschreven. Voor de provincie Fryslân staan hier enkel 

beleidsregels voor externe saldering in omschreven23. 

 

Tenslotte is artikel 10.19 uit de Wet luchtvaart ook relevant voor het onderwerp stikstofdepositie. Dit 

artikel limiteert namelijk de publicatie van militaire gegevens omtrent lokale luchtverontreiniging, 

waaronder de stikstofuitstoot en -depositie.  

 

Analyse 

Ten tijde van de een-op-een omzetting van het Aanwijzingsbesluit naar het vigerende LHB van de 

vliegbasis is geen m.e.r.-procedure uitgevoerd. Ook was het onderwerp stikstof in deze periode niet zo 

relevant als dat deze hedendaags is. Hierdoor zijn er geen stikstofberekeningen beschikbaar uit de periode 

van de omzetting (2013). 

 

In 2021 heeft het NLR, in opdracht van het ministerie van Defensie, stikstofberekeningen uitgevoerd voor 

de Vliegbasis Leeuwarden. Deze berekeningen zijn uitgevoerd in het kader van de vergunningsaanvraag 

op basis van de Wet natuurbescherming. Het referentiescenario, op basis van het vigerende LHB, is hierbij 

vergeleken met een toekomstig scenario dat rekening houdt met de komst van de F-35 [ref. 1]. 

 

Deze referentiesituatie omvat wat betreft de luchtgebonden activiteit 28.148 F-16 bewegingen en 6.000 

vliegtuigbewegingen met de Cessna-310 voor civiel medegebruik. Voor de toekomstige situatie is 

aangenomen dat de F-16 is vervangen door de F-35 en wordt ook ander verkeer meegenomen. Ook 

worden terugkerende oefeningen zoals de jaarlijkse Frisian Flag en het gebruik van de MQ-9 (onbemand 

vliegtuig) meegenomen in de toekomstige situatie. 

 
23 Zie het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent intern en extern salderen: 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636712  

Conclusies en aanbevelingen 

 Binnen het kader van de aanvraag voor een vergunning op basis van de Wnb is aangetoond dat 

het beschermingsniveau van de natuur voldoende is voor de beoogde situatie, zoals omschreven 

in de vergunning met kenmerk DGVLG/ 22027598. Daarmee voldoet de Vliegbasis Leeuwarden 

aan de criteria uit het relevante wettelijke kader en wordt het onderwerp natuur als goed 

beoordeeld.  

 Er zijn wat betreft het onderwerp natuur geen voorstellen voor verbetering. 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636712
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Wat betreft de grondgebonden activiteiten is in beide scenario’s uitgegaan van de in 2019 verleende 

situatie van de Beschikking Wet milieubeheer uit 2001 en de Beschikking milieuneutrale verandering 

Vliegbasis Leeuwarden uit 2019. Deze beschikkingen geven de meest beperkte, vergunde activiteit. 

 

De AERIUS-berekeningen tonen aan dat de totale stikstofemissie in het toekomstige scenario afneemt ten 

opzichte van het referentiescenario en dat dit ook ten goede komt aan de stikstofdepositie in de Natura 

2000-gebieden de Groote Wielen, de Waddenzee en Alde Feanen. Ook wordt de stikstofdepositie in de 

beoogde situatie beperkt tot noord en midden Nederland, terwijl het referentiescenario tot stikstofdepositie 

in heel Nederland leidt. De afname in stikstofdepositie wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder 

vliegtuigbewegingen met de F-35 binnen de geluidszone zijn uitgevoerd ten opzichte van de F-16. 

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot stikstof. Deze staan opgesomd in tabel 13. Onder de tabel een reactie op 

deze vragen. 

 

Tabel 13 Vragen/opmerkingen in relatie tot stikstof. 

Item Vraag/opmerking 

1 Geluidscontouren als juridische grondslag. 

2 Minder vliegen dan in 1994 (referentie), afname stikstof. 

 

1. Voor de referentiesituatie (bestaand recht) is uitgegaan van het vliegverkeer waarop de 35 Ke- 

geluidszone is gebaseerd (uitsluitend F-16’s) plus beperkt recreatief verkeer en het verkeer wat is 

toegestaan voor spoedeisende hulpverlening en politietaken. Dit niet F-16 verkeer is echter niet 

opgenomen in de berekening van de geluidszone, wel is het in praktijk toegestaan mits het geluid van 

dit verkeer wordt gecompenseerd door een verminderd aantal F-16’s. Dat voor beide referenties niet 

is gekozen voor dezelfde grondslag is wellicht te begrijpen, echter niet consistent. Door toevoeging 

van het niet F-16 verkeer wordt de stikstofruimte (bestaand recht) vergroot. 

2. Deze opmerking heeft betrekking op de nieuwe vergunningsaanvraag, door de afname van het aantal 

vliegtuigbewegingen is de beoogde situatie kleiner dan de referentie situatie. 

 

Evaluatie 

Ten tijde van de omzetting van het Aanwijzingsbesluit is de stikstofdepositie niet in kaart gebracht. 

Doordat de wetgeving veranderd is, geldt nu wel de verplichting tot het uitvoeren van stikstofberekeningen 

binnen het kader van vergunningsaanvragen op basis van de Wet natuurbescherming. Hiertoe is zowel 

het referentiescenario (bestaand recht) als de beoogde situatie berekend voor de vergunningsaanvraag.  

Op basis van artikel 10.19 van de Wet luchtvaart zijn in de rapportage van de berekeningen niet alle 

detailgegevens omtrent de beoogde situatie gepubliceerd. Daardoor zijn de prestatiegegevens van 

militaire toestellen niet te herleiden uit de resultaten. 

 

Met het verkrijgen van de vergunning24 is aangetoond dat de effecten in de toekomst op de omgeving in 

de Natura 2000-gebieden voor wat betreft stikstofdepositie niet toenemen, daarom zijn er geen 

maatregelen nodig.  

 

 
24 Aangepast definitief besluit vliegbasis Leeuwarden (rvo.nl) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/01/Aangepast-definitief-besluit-vliegbasis-Leeuwarden.pdf
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3.2.9 Ruimtelijke ordening 

Wet- en regelgeving 

Een luchthavenbesluit heeft gevolgen voor de ruimtelijke ordening om een luchthaven heen. Een 

luchthavenbesluit stelt immers beperkingen voor de ruimtelijke indeling rond de luchthaven op basis van 

de berekende voorgenomen situatie van het vliegverkeer. In overeenstemming met het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (Barro) moeten gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen 

rekening houden met militaire terreinen, gebieden, objecten en zones die zijn aangewezen. De gebieden 

uit het luchthavenbesluit sluiten hierop aan. Het gebied waarbinnen de beperkingen gelden wordt het 

beperkingengebied genoemd.  

 

Artikel 8.44 uit Wet luchtvaart stelt dat de beperkingen die van toepassing zijn op de ruimtelijke ordening 

rondom een militaire luchthaven zich in ieder geval relateren aan de geluidsbelasting veroorzaakt door 

luchtgebonden activiteiten (35, 45 en 65 Ke-contour) en de vliegveiligheid. 

 

Aanvullend kunnen in een luchthavenbesluit ook grenswaarden vastgesteld worden met het oog op het 

externeveiligheidsrisico en de lokale luchtkwaliteit. Welke ruimtelijke beperkingen opgelegd moeten 

worden hangt af van ofwel dat het een besluit betreft van een luchthaven van nationaal of regionale 

betekenis, ofwel dat het een militaire luchthaven betreft. Voor Vliegbasis Leeuwarden is laatstgenoemde 

het geval, wat inhoudt dat er ruimtelijke beperkingen gelden ten gevolge van de geluidszone en ten 

behoeve van de vliegveiligheid in de vorm van hoogtebeperkingen. Voor externe veiligheid 

(plaatsgebonden risico) kan een beperkingengebied worden opgenomen, dit is bij Vliegbasis Leeuwarden 

niet gedaan.  

 

Aanvullend op de geluidszone die berekend moet worden vanuit het luchthavenbesluit, geldt er in 

overeenstemming met de Wet milieubeheer en artikel 40 van de Wet geluidhinder ook een beperking op 

geluid ten gevolge van de grondgebonden activiteiten, als zijnde gedefinieerd als industriegeluid. De 

grondgebonden activiteiten betreffen proefdraaien van jachtvliegtuigen en helikopters buiten shelters, 

mobiele werktuigen, apparaten zoals aggregaten en installaties voor ruimteverwarming. Deze geluidszone 

is een gebied rondom de vliegbasis waarbuiten de gecumuleerde geluidsbelasting van alle daarop 

gevestigde grondgebonden activiteiten niet hoger mag zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde van het 

equivalente geluidsniveau. Deze geluidszone is sinds 1993 niet gewijzigd en daarmee is deze 

geluidscontour nog steeds vigerend. Wel zijn sindsdien saneringsmaatregelen getroffen die hebben geleid 

tot een beperking van het grondgebonden geluid [ref. 11, 24].  

 

Analyse 

Beperkingen t.g.v. de luchtgebonden geluidszone 

De ruimtelijke beperkingen rondom Vliegbasis Leeuwarden volgen voor een deel uit de geluidszone. Binnen 

deze geluidszone gelden restricties voor bestaande bouw en nieuwbouw van woningen en andere 

geluidsgevoelige gebouwen. In overeenstemming met artikel 5 van het Bml geldt voor nieuwbouw een 

Conclusies en aanbevelingen 

 Recent heeft Vliegbasis Leeuwarden een vergunning Wet natuurbescherming project militaire 

activiteiten Vliegbasis Leeuwarden ontvangen (30 januari 2022). Opgemerkt wordt dat er nog wel 

beroep tegen het definitieve besluit kan worden ingediend en het besluit daarom nog niet 

onherroepelijk is. Vooralsnog hebben we stikstofdepositie als goed beoordeeld. 

 Vraagpunt bij deze vergunning is waarom de referentie niet op dezelfde basis is berekend als de Ke-

geluidszone (alleen F-16’s), wellicht kan hier nog inzicht in worden gegeven. 
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maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 35 Ke. In artikel 6 van het Bml zijn echter uitzonderingen 

opgenomen waarbij een maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 45 Ke is toegestaan. Artikel 7 van het 

Bml geeft uitzonderingen op artikel 5 weer, waarbij een maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 65 Ke 

is toegestaan.  

 

De bestaande bouw25 wordt in artikel 8 en 9 van het Bml aangehaald. Artikel 8 van het Bml stelt een 

maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 40 Ke voor bestaande woningen. In afwijking hiervan haalt 

artikel 9 een aantal uitzonderingen aan voor woningen met een maximaal toelaatbare geluidsbelasting 

van 65 Ke. Hier richt men zich voornamelijk op eisen voor geluidwering.  

 

Voor andere, ten tijde van de vaststelling, bestaande geluidsgevoelige gebouwen geldt in 

overeenstemming met artikel 10 van het Bml een maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 35 Ke. In 

afwijking hiervan haalt artikel 11 een aantal uitzonderingen aan met een maximaal toelaatbare 

geluidsbelasting van 65 Ke. Ook hier richt men zich voornamelijk op eisen voor geluidwering. 

 

Ook staat in artikel 12 en 13 een maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 40 Ke voor bestaande 

standplaatsen en ligplaatsen. 

 

Beperkingen t.g.v. de grondgebonden geluidszone 

De grondgebonden activiteiten hebben in 1993 geleid tot de destijds vastgestelde geluidszone van 50 

dB(A) etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau, in overeenstemming met de Wet geluidhinder, 

artikel 40. Woningen binnen deze geluidszone mogen in principe ter plaatse een maximum van 50 dB(A) 

op de gevel ervaren. Er zijn echter uitzonderingen opgenomen in de Wet geluidhinder. Toekomstige 

woningen mogen een maximum van 55 dB(A) op de gevel ervaren, terwijl ten tijde van het besluit in 

aanbouw zijnde of bestaande woningen een maximum van 60 dB(A) mogen ervaren op de gevel. Nieuw 

te bouwen woningen die dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige 

gebouwen kunnen in overeenstemming met de Wet geluidhinder, artikel 51 een geluidswaarde van 65 

dB(A) worden toegewezen, mits dit niet leidt tot ingrijpende wijziging van bestaande stedenbouwkundige 

functies of een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor 

ten hoogste 100 woningen.  

 

Beperkingen t.b.v. de vliegveiligheid 

Ook de vliegveiligheid beperkt de ruimtelijke ordening rond een luchthaven, namelijk met betrekking tot 

de maximale hoogte van objecten/gebouwen. De orde van grootte van het gebied waar deze beperkingen 

betrekking op hebben is in overeenstemming met ICAO DOC 8168-OPS/611, Volume II en ICAO EUR DOC 

015. Artikel 16 van het Bml specifieert op welke gebouwen dit betrekking heeft. Er wordt echter niet 

specifiek vermeld dat de obstakelvlakken in overeenstemming met ICAO Annex 14, Aerodromes van 

toepassing zijn, terwijl deze wel in het luchthavenbesluit zijn opgenomen. Het ministerie van Defensie 

heeft echter verzocht om deze wel in de bestemmingsplannen op te nemen.  

 

De vigerende beperkingsgebieden op de ruimtelijke ordening rondom Vliegbasis Leeuwarden zijn terug te 

vinden in Bijlage 3.7 van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening. 

 

 

 

 
25 Woningen die op het tijdstip van vaststelling van de geluidszone al aanwezig waren of nog niet aanwezig waren maar 

waarvoor vergunning voor bouw was verleend. 



  

Evaluatie Vliegbasis Leeuwarden (def220303rap/pF/rH/jK/kd - Definitief ), 8 juni 2022 

 31 /57 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Deze staan opgesomd in tabel 14. Onder de tabel 

een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 14 Vragen/opmerking in relatie tot de ruimtelijke ordening. 

Item Vraag/opmerking 

1 
Invulling van de Ke-contour is niet optimaal voor de ruimtelijke ordening, kost mogelijk 

woningbouwruimte. 

 

1. De opmerking gaat over het al dan niet optimaal gebruik kunnen maken van de omgeving rond 

Vliegbasis Leeuwarden voor bijvoorbeeld woningbouw. Er wordt gesteld dat de vigerende 

luchtgebonden geluidszone beperkender is dan nodig zou zijn, lettend op het daadwerkelijk gebruik 

van de vliegbasis. Het is echter nog de vraag hoe de vulling van de geluidszone in de toekomst wordt 

met meer F-35 verkeer. Onderstaand wordt verder ingegaan op deze opmerking. 

 

Evaluatie 

Grondgebonden geluidszone 

Met betrekking tot de grondgebonden geluidszone ten behoeve van de grondgebonden activiteiten heeft 

TNO in 2014 een onderzoek uitgevoerd of de inzet van de F-35 leidt tot een overschrijding van de 

bijbehorende grenswaarden [ref. 3]. Ondanks dat de huidige milieuvergunning van Leeuwarden geen 

grenswaarden kent van piekniveaus (LAmax), heeft TNO in hetzelfde onderzoek ook de piekbelasting 

resulterend uit het grondgebonden gebruik onderzocht.  

 

In paragraaf 3.2.1 zijn deze twee aspecten al besproken en beoordeeld. Uit de bevindingen volgt dat op 

beide aspecten wordt voldaan aan de relevante grenswaarden en dat de werkelijke 50 dB(A) contour 

kleiner is dan de vigerende geluidszone. Bij een wijziging van het luchthavenbesluit is het in 

overeenstemming met de Wet geluidhinder, artikel 41 mogelijk om deze geluidszone te herzien om meer 

vrijheid te bieden voor ruimtelijke ordening. 

 

Luchtgebonden beperkingengebied 

Door geïnterviewden is medegedeeld dat de huidige invulling van de geluidszone voor het luchtgebonden 

verkeer niet optimaal is voor de ruimtelijke ordening. Aan de contouren die zijn bepaald in het kader van 

de handhaving is te zien dat er grote verschillen zijn in omvang en vorm van de actuele contouren ten 

opzichte van de geluidszone. Dit geldt evenzo voor de contouren van de beperkingengebieden. Door deze 

verschillen zijn er grote gebieden waar ruimtelijke ordening beperkingen gelden, terwijl hier geen 

noodzaak voor is. Opgemerkt wordt dat de vorm door meer gebruik van de F-35 kan veranderen, wellicht 

wordt de ruimte tussen de zone en de daadwerkelijke contouren daardoor ook anders. 

 

Qua bescherming van de omgeving, worden er grotere gebieden beschermd en beperkt dan werkelijk 

nodig, wat door enkele geïnterviewden als onnodig wordt ervaren. In een volgend LHB-traject is het aan 

te bevelen ruimtelijke ordening contouren op te nemen die beter aansluiten bij de praktijk. 
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3.2.10 Gezondheid 

Zoals al in paragraaf 3.2.6 is beschreven stelt de Wet milieubeheer eisen aan de concentraties van o.a. 

zwevende deeltjes, met als doel de gezondheid van mensen te beschermen. Ook beschrijft paragraaf 3.2.1 

de hinder ten gevolge van geluid en de bijbehorende wetgeving. Normaliter dienen de risico’s voor de 

gezondheid voor omwonenden in een MER inzichtelijk gemaakt te worden alvorens een beoordeling door 

de Commissie m.e.r. kan plaatsvinden. Bij gebrek aan een MER wordt, in aanvulling op de in voorgaande 

paragrafen besproken effecten, aandacht besteed aan gezondheid gerelateerde aspecten die in de 

interviews naar voren zijn gekomen. Deze onderwerpen zijn gehoorschade/piekbelasting (paragraaf 

3.2.10.1), ultrafijnstof (paragraaf 3.2.10.2) en kankergevallen (paragraaf 3.2.10.3). Ook is er aandacht 

voor andere relevante ontwikkelingen op het vlak van gezondheid. 

 

3.2.10.1 Gehoorschade 

Wet- en regelgeving 

In de omgeving zijn zorgen over de piekbelasting van het vliegverkeer van Vliegbasis Leeuwarden en de 

mogelijke effecten hiervan op gehoorschade. Binnen de luchtvaartwetgeving zijn geen regels over een 

maximale piekbelasting van de luchtgebonden activiteiten op de vliegbasis. Zoals beschreven in paragraaf 

3.2.4 (piekbelasting) gelden er wel normen voor de grondgebonden activiteiten. Wat betreft de 

grondgebonden activiteiten wordt door Vliegbasis Leeuwarden voldaan aan deze normen. In tabel 15 is 

weergegeven hoe lang het menselijk gehoor blootgesteld kan worden aan verschillende geluidsniveaus 

voordat gehoorschade op kan treden [ref. 5].  

 

Tabel 1526 Maximale tijd van blootstelling menselijk gehoor voordat gehoorschade kan optreden. 

Geluidsniveau (dB(A)) Maximale tijd van blootstelling 

80 8 uur 

83 4 uur 

90 48 minuten 

100 5 minuten 

110 30 seconden 

 

Analyse 

In paragraaf 3.2.4 is de piekbelasting ten gevolge van het luchtverkeer op Vliegbasis Leeuwarden in kaart 

gebracht. Uit zowel de belevingsvluchten uit 2016 [ref. 9] als uit onderzoek [ref. 7] is gebleken dat de 

piekbelasting door luchtgebonden activiteiten hoger kan liggen dan 100 dB(A) LAmax. Uit het onderzoek 

[ref. 7] volgt wel dat de verwachting is dat deze maximale geluidsniveaus slechts enkele seconden zullen 

duren.  

 
26 Naast de duur van de blootstelling kan ook frequentie en omstandigheid (vrije tijd of werk) van invloed zijn. Dat is 

echter in het genoemde onderzoek niet opgenomen. 

Conclusies en aanbevelingen 

 De huidige beschermingsgebieden sluiten niet aan bij de praktijk, dit is zichtbaar aan de grote 

verschillen tussen de handhavingscontouren en de geluidszone. Hierdoor worden gebieden onnodig 

beperkt, anderzijds lijdt dat tot meer bescherming voor de omgeving (dan nodig). Ondanks dat het 

beschermingsniveau goed is, is het punt ruimtelijke ordening als neutraal beoordeeld omdat het 

zinvol is hier in de toekomst wat aan te doen.  

 Voor een nieuw LHB is het aan te bevelen van een actuelere verkeerssamenstelling uit te gaan, 

waardoor de beschermingsgebieden voor geluid beter aansluiten bij de praktijk. 



  

Evaluatie Vliegbasis Leeuwarden (def220303rap/pF/rH/jK/kd - Definitief ), 8 juni 2022 

 33 /57 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot gezondheid en de piekbelasting. Deze staan opgesomd in tabel 16. Onder de 

tabel een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 16 Vragen/opmerkingen in relatie tot gezondheid en de piekbelasting. 

Item Vraag/opmerking 

1 

Effecten piekbelasting op gezondheid niet bekeken. 

Op het gebied van gezondheid wat de exacte effecten zijn op o.a. gehoorschade van individuele 

vluchten van de F-35. 

 

1. Lettend op de bruikbaarheid van de beschikbare data over de piekbelasting van de F-16 en de F-35 

en een gebrek aan actuele gegevens over de blootstellingsduur kan niet volledig uitsluitsel worden 

gegeven of er kans is op gehoorbeschadiging. 

Evaluatie 

De inschatting is dat bij de gebruikelijke vliegprocedures de duur van blootstelling aan geluidsniveaus 

boven de 110 dB(A) LAmax korter zal zijn dat de maximale tijd van blootstelling als aangegeven in tabel 

15. Wellicht is het middels metingen aan te tonen dat deze grens niet wordt overschreden, hiervoor zal 

echter aanvullend onderzoek voor nodig zijn.  

 

 

 

3.2.10.2 Ultrafijnstof 

Wet- en regelgeving 

In Nederland gelden (nog) geen officiële grenswaarden voor maximale concentraties van ultrafijnstof PM0.1. 

Wel heeft het kabinet in 2019 de Gezondheidsraad aangespoord om onderzoek te doen naar een norm 

voor ultrafijnstof.   

 

Analyse 

In paragraaf 3.2.6 is het effect van de activiteiten op Vliegbasis Leeuwarden met betrekking tot de 

luchtkwaliteit beschreven. Het TNO-onderzoek [ref. 20], besproken in die paragraaf, heeft aangetoond dat 

onder intensief gebruik van de vliegbasis zoals op de luchtmachtdagen van 2016 een toename in het aantal 

deeltjes PM0.1 (ultrafijnstof) ten opzichte van de achtergrondlocatie kan worden waargenomen. Echter zijn 

de gemeten achtergrondconcentraties rondom Vliegbasis Leeuwarden ook een factor 3 lager dan de 

jaargemiddelde PM0.1-concentraties zoals gemeten op stadsachtergrond in o.a. Amsterdam. Vanwege een 

gebrek aan kennis op het tijdstip van publicatie zijn de resultaten niet gerelateerd aan eventuele 

gezondheidseffecten.  

 

Het RIVM heeft in 2019 een onderzoek naar de gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling aan 

ultrafijnstof (PM0.1) gepubliceerd. De bevindingen concluderen dat door een kortdurende blootstelling er 

sprake kan zijn van een kortdurend gezondheidseffect [ref. 21]. Ondanks de relevantie van de effecten 

van PM0.1-uitstoot op de gezondheid van mensen, kunnen de bevindingen van het RIVM vanwege het 

toepasbaarheidsgebied niet direct in verhouding worden gebracht met de beschikbare data naar de uitstoot 

van PM0.1 op Vliegbasis Leeuwarden. De resultaten tonen echter wel het belang aan om nieuwe inzichten 

Conclusies en aanbevelingen 

 Om te bepalen of gehoorschade optreedt zullen er metingen moeten worden uitgevoerd. Om die 

reden is het onderwerp gehoorschade als neutraal beoordeeld.  
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op dit vlak mee te nemen in het bepalen van het beschermingsniveau van de omgeving van Vliegbasis 

Leeuwarden. Momenteel loopt nog een onderzoek bij het RIVM naar de effecten van langdurige 

blootstelling aan PM0.1, waarbij mogelijke lange termijn gezondheidseffecten worden onderzocht27.  

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot gezondheid en ultrafijnstof. Deze staan opgesomd in tabel 17. Onder de tabel 

een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 17 Vragen/opmerkingen in relatie tot gezondheid en ultrafijnstof. 

Item Vraag/opmerking 

1 
Meer aandacht voor gezondheid en langdurige effectanalyse gezondheid. 

Effecten F-35 op gezondheid zouden in kaart gebracht moeten worden. 

 

1. Deze vragen zijn al beantwoord in de ‘Inhoudelijk analyse’ paragraaf. 

 

Evaluatie 

Vanuit een formeel perspectief wordt, wat betreft ultrafijnstof (PM0.1), voldaan aan de wettelijke kaders 

bij gebrek aan grenswaarden. De aanbeveling is echter om de resultaten van de genoemde RIVM 

onderzoeken te monitoren en relevante nieuwe inzichten te relateren aan de situatie op en rond Vliegbasis 

Leeuwarden. Hiermee kan in de toekomst een kwantitatief onderbouwd oordeel worden gegeven over het 

beschermingsniveau van de omgeving. 

 

Noot: Defensie heeft al een onderzoek naar de effecten van Luchtkwaliteit opgestart, de inhoud van dit 

onderzoek is echter niet bekend.  

 

 

 

3.2.10.3 Kankergevallen 

Wet- en regelgeving 

De Arbeidsomstandighedenregeling28 schrijft grenswaarden voor aan toegestane concentraties van 

gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen, op de bedrijfsvloer. Deze regeling is gericht 

op de bescherming van werknemers en niet op de bescherming van de omgeving. In deze evaluatie zijn 

echter de effecten op de omgeving relevant. Er is geen wettelijk kader dat het voorkomen en bestrijden 

van kanker bij omwonenden van de vliegbasis reguleert. 

 

Analyse 

In opdracht van de COVM Leeuwarden is in 2016 onderzoek gedaan naar het aantal kankergevallen 

rondom de vliegbasis en hoe dit in relatie staat tot het Nederlands gemiddelde. De GGD Fryslân heeft in 

 
27 Zie de website van het RIVM:  

https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-

stof#:~:text=De%20blootstelling%20aan%20ultrafijn%20stof,gebruiken%20kinderen%20dan%20meer%20medicijnen 

28 https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2022-01-01  

Conclusies en aanbevelingen 

 De RIVM-onderzoeken naar de langetermijneffecten voor fijnstof lopen nog, het is aan te bevelen 

de nieuwe inzichten daaruit te relateren aan de situatie rond Leeuwarden. Het onderwerp effecten 

fijnstof op gezondheid is daarom als neutraal beoordeeld.  

https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-stof#:~:text=De%20blootstelling%20aan%20ultrafijn%20stof,gebruiken%20kinderen%20dan%20meer%20medicijnen
https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-stof#:~:text=De%20blootstelling%20aan%20ultrafijn%20stof,gebruiken%20kinderen%20dan%20meer%20medicijnen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2022-01-01
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dit onderzoek29 geconcludeerd dat geen eenduidige oorzaak bestaat voor de waargenomen lichte 

verhoging in het aantal gevallen met kanker in de omgeving van de vliegbasis ten opzichte van de rest 

van Nederland. Hoewel er enige kritiek is op de toegepaste referentie, menen wij dat deze juist is 

gehanteerd.  

 

Ook wordt de haalbaarheid van nader onderzoek naar de relatie met omgevingsfactoren laag ingeschat, 

aangezien er slechts een klein verschil is geconstateerd.  

 

Vragen uit interview 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot gezondheid en kanker. Deze staan opgesomd in tabel 18. Onder de tabel een 

reactie op deze vragen. 

 

Tabel 18 Vragen/opmerkingen in relatie tot gezondheid en kankergevallen. 

Item Vraag/opmerking 

1 
Meer aandacht voor gezondheid en langdurige effectanalyse gezondheid. 

Effecten F-35 op gezondheid zouden in kaart gebracht moeten worden. 

 

1. Zoals in de analyse is aangegeven is hier in 2016 onderzoek naar gedaan door de GGD Fryslân, 

gebruikmakend van informatie uit de periode 2006 tot en met 2015. Dit betrof de situatie voor de 

komst van de F-35, de effecten van dit type vliegtuig zijn dus niet meegenomen. 

 

Evaluatie 

Het door de GGD Fryslân uitgevoerde onderzoek treft geen negatieve effecten aan op het aantal gevallen 

met kanker ten gevolge van de Vliegbasis Leeuwarden. Lettend op de conclusie van het onderzoek van de 

GGD Fryslân zijn er dan ook geen aanbevelingen om het beschermingsniveau van de omgeving te 

verbeteren. Wel kunnen onderzoeken naar kanker en nieuwe inzichten met betrekking tot de oorzaken 

hiervan gemonitord worden om waar nodig deze inzichten mee te nemen in toekomstige besluitvorming. 

 

 

 

3.2.11 Water 

Wet- en regelgeving 

Voor het lozen van water op oppervlaktewater is een vergunning nodig. De vliegbasis kreeg op 21 juni 

2000 een Wvo-vergunning30 (Wet verontreiniging oppervlaktewateren). De wet verbiedt het om zonder 

vergunning water te lozen in oppervlaktewater, dit om waterverontreiniging te voorkomen voor de 

omwonenden, flora en fauna. De Wvo is in 2009 vervangen door de Waterwet met artikel 6.231 voor 

lozingen direct in het oppervlaktewater en lozingen rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

 

 

 
29 GGD Fryslân, Kankerclusteronderzoek in het gebied rond vliegbasis Leeuwarden, 6 november 2017 
30 WF.200/00118, niet online beschikbaar 

31 wetten.nl - Regeling - Waterwet - BWBR0025458 (overheid.nl) 

Conclusies en aanbevelingen 

 Het door de GGD Fryslân uitgevoerde onderzoek treft geen negatieve effecten aan op het aantal 

gevallen met kanker ten gevolge van de Vliegbasis Leeuwarden. Daarom is het onderwerp 

kankergevallen als goed beoordeeld. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2021-07-01#Hoofdstuk6_Paragraaf1_Artikel6.2
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Analyse 

Zover bekend zijn er voor Vliegbasis Leeuwarden geen onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot water. 

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot water. Deze staan opgesomd in tabel 19. Onder de tabel een reactie op deze 

vragen. 

 

Tabel 19 Vragen/opmerkingen in relatie tot water. 

Item Vraag/opmerking 

1 Lozen van water ook in evaluatie 

 

1. Bij nadere analyse is geen verdere informatie over het onderwerp water gevonden. 

 

Evaluatie 

Vooralsnog is middels een korte analyse geen aanleiding gevonden dat er reden is om nader onderzoek te 

doen voor het aspect water. Ook is de verwachting dat de nieuwe situatie met de F-35 en MQ-9 geen 

invloed heeft op de afvoer en/of kwaliteit van het water.  
 

 

 

3.3 Overige onderwerpen 

3.3.1 Isolatie 

Wet- en regelgeving 

In artikel 8 van Bml32 staat vermeld dat bestaande woningen (ten tijde van vaststelling geluidszone) een 

maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 40 Ke mogen ervaren binnen de geluidszone. Artikel 10 stelt 

een maximum van 35 Ke voor overige geluidsgevoelige gebouwen. Artikel 9 en artikel 11 geven enkele 

uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen geldt een verplichte toepassing van uitwendige geluidwering. 

Het betreft hier te allen tijde de maximum geluidsbelasting op de buitengevel van een gebouw. De 

uitzonderingen stellen wel de eis dat de geluidwering tenminste gelijk is aan de in de regeling aangegeven 

waarde, refererend naar Regeling Bouwbesluit 2012, artikel 3.4, lid 1. In deze regeling wordt aandacht 

gegeven aan de verplichte uitwendige scheidingsconstructies voor gebouwen binnen een vastgestelde Ke-

geluidszone bij een militaire luchthaven. De uitwendige scheidingsconstructie moet volgens NEN 5077 aan 

bepaalde karakteristieke geluidwering voldoen die niet kleiner is dan de waarde genoemd in tabel 20. 

 

Tabel 20 Geluidwering bij luchtvaartlawaai (Bron: Regeling Bouwbesluit 2012, artikel 3.4, Tabel 3.4). 

Geluidsbelasting in Ke Vereiste karakteristieke geluidwering in dB 

36-40 30-33 

41-45 33-36 

46-50 36-40 

Meer dan 50 40 

 
32 wetten.nl - Regeling - Besluit militaire luchthavens - BWBR0025302 (overheid.nl) 

Conclusies en aanbevelingen 

 Voor het milieuaspect water zijn tot op heden geen problemen geconstateerd en er is geen reden 

om aan te nemen dat er effecten op de omgeving zijn. Het aspect water wordt daarom als goed 

beoordeeld. 

 Er zijn geen maatregelen nodig.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025302/2017-01-01
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De Regeling Bouwbesluit 2012 beschrijft dus de minimale karakteristieke geluidwering die moet worden 

aangebracht in het geval een woning zich binnen een Ke-contour bevindt.  

 

Analyse 

In november 2013 heeft de Tweede Kamer middels de motie Eijsink (Kamerstuk 33 763, nr. 22) niet alleen 

om permanente geluidsmeetnetten rondom Leeuwarden en Volkel gevraagd, maar ook om een onderzoek 

“of de vereiste geluidsdemping wel gehaald wordt bij de hogere geluidsniveaus van de JSF en aan te geven 

welke mogelijkheden tot geluidwerende maatregelen er zijn dan wel welke maatregelen genomen gaan 

worden om de vereiste geluidsdemping te behouden dan wel te bewaren”. Behalve de hogere piekniveaus 

van de F-35 ten opzichte van de F-16, is ook het laagfrequent geluid dat de F-35 veroorzaakt een reden 

dat opnieuw naar de geluidsdemping gekeken moet worden. 

 

Recentelijk is het NLR op verzoek van Defensie een onderzoek gestart naar de benodigde isolatie. Er zijn 

nog geen resultaten uit dit onderzoek beschikbaar.  

 

Evaluatie 

Wettelijk gezien zijn er beperkingen aan de geluidsbelasting op de gevel voor woningen binnen de 

geluidszone. Er is echter geen vereiste aan de soort isolatie in relatie tot de frequentie, maar wel aan de 

karakteristieke geluidwering in dB (NEN5077).  

 

Het gebruik van de F-35 wordt door de omgeving duidelijk anders ervaren met betrekking tot piekniveaus 

en het laagfrequent geluid, wat voor Defensie reden is geweest om een onderzoek naar de geluidisolatie 

te starten. Ook zal in dit onderzoek routeoptimalisatie plaatsvinden, om de belasting in de omgeving te 

minimaliseren. Opgemerkt wordt dat wellicht de reikwijdte van dit onderzoek moet worden uitgebreid tot 

buiten de geluidszone i.v.m. de piekgeluiden, dit hangt echter af van de toegepaste reikwijdte. 

 

Duidelijk is dat hinder in de omgeving door de komst van de F-35 is veranderd en de bescherming voor 

de omgeving op het punt van isolatie opnieuw bekeken moet worden.  

 

 

 

3.3.2 Geluidsmeetnet 

Wet- en regelgeving 

Voor een geluidsmeetsysteem zijn vanuit de wetgeving geen vereisten voor de naleving en handhaving 

van vliegtuiggeluid. De Nederlandse wet- en regelgeving gaat uit van een rekenkundige monitoring van 

de geluidsbelasting, voor (de handhaving van) de luchtvaart is het gebruik van geluidsmetingen niet 

opgenomen. Wel worden officiële certificatie metingen gebruikt voor het aanvullen van de database met 

geluidsgegevens voor vliegtuigen die voor de berekeningen wordt gebruikt. Metingen spelen zowel in 

Nederland als daarbuiten om een aantal praktische redenen geen rol in de naleving en handhaving van 

Conclusies en aanbevelingen 

 De ervaren hinder in de omgeving is door de komst van de F-35 veranderd, met name door het 

hogere piekniveau en laagfrequent geluid, waardoor een isolatieonderzoek noodzakelijk is. 

Defensie is hier inmiddels een onderzoek naar gestart. Om die reden is het aspect isolatie als 

neutraal beoordeeld. 

 Het advies is het lopende onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen af te wachten en op 

basis van die informatie te beoordelen of er maatregelen voor isolatie moeten worden doorgevoerd. 

Afhankelijk van de reikwijdte van het lopende onderzoek, kan i.v.m. piekgeluiden de reikwijdte 

van het onderzoek worden uitgebreid tot grotere afstand van de luchthaven. 
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luchtvaartgeluid. Ook voor Vliegbasis Leeuwarden is het meten van geluid geen verplichting, maar geeft 

het aanvullende informatie op de berekeningen.  

 

Analyse 

Zowel nationaal als internationaal zijn er rond tal van luchthavens geluidsmeetsystemen gerealiseerd. De 

drijfveer achter veel van deze meetsystemen is dat metingen een beeld geven van de werkelijke 

geluidsbelasting op de meetlocaties, of gebruikt kunnen worden voor het valideren van berekeningen of 

gebruikt kunnen worden voor het analyseren van incidenten. 

 

Hoewel de metingen de daadwerkelijk optredende waarde van het geluid op een specifieke locatie 

nauwkeurig kunnen meten, zijn er een aantal complicerende factoren, bijvoorbeeld: 

 Onderscheiden van luchtvaartgeluid van overige (achtergrond-)geluiden (o.a. brommers, wind, regen). 

 Invloed van meteocondities (o.a. windsnelheid en -richting, temperatuur, luchtdruk). 

 Een gebrek aan beschikbaarheid van informatie over de configuratie en vermogensetting van de bron. 

 De invloed van (bodem)reflecties op de geluidsmetingen. 

 

Bovenstaande punten maken het lastig metingen en berekeningen te correleren. Al sinds het begin van 

deze eeuw zijn er diverse onderzoeken hiernaar uitgevoerd, momenteel loopt er ook een breed onderzoek 

Programmatische Aanpak van Meten van Vliegtuiggeluid33 (PAMV) bij het RIVM. 

Sinds 2020 loopt er een onderzoek onder regie van de Auditcommissie Permanent Meetnet Geluid waarbij 

gebruik wordt gemaakt van registraties uit het meetsysteem rond Vliegbasis Leeuwarden. Het onderzoek 

heeft tot doel meer inzicht te geven in de verschillen in piekgeluiden tussen de F-16 en F-35, validatie van 

de berekeningen op enkele locaties en waar mogelijk ter onderbouwing van klachten. Het onderzoek is 

nog lopend en de resultaten zijn nog niet beschikbaar. 

 

Vragen uit interviews 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot het onderwerp geluidsmeetnet. Deze staan opgesomd in tabel 21. Onder de 

tabel een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 21 Vragen/opmerkingen in relatie tot het geluidsmeetnet. 

Item Vraag/opmerking 

1 Het geluidsmeetnet is voornamelijk voor verschillen tussen F-16 en F-35. 

2 

Uitbreiding van geluidsmeetnet en prominentere rol bij valideren contouren. 

Waarom worden metingen niet als norm gebruikt? Het is nu onduidelijk hoe gehandhaafd 

wordt. 

3 
De kwaliteit en accuraatheid van de data die uit het geluidsmeetnet komen, moet geborgd 

worden. 

 

1. Het lopende onderzoek bij de Auditcommissie op basis van de metingen is o.a. opgezet voor het meten 

van de werkelijk optredende verschillen tussen de F-16 en F-35 en zal daar wellicht meer inzicht in 

geven. 

2. Om geluidsmetingen te gebruiken voor handhaving is het o.a. nodig vliegtuiggeluid te kunnen 

onderscheiden van overige bronnen. In praktijk is het veelal lastig dit altijd op goede wijze te kunnen 

doen. Dit is een van de redenen dat er binnen Nederland, maar ook daar buiten nauwelijks handhaving 

plaatsvindt op basis van metingen. Ook heeft het handhaven op metingen het nadeel dat dit slechts 

 
33 Vliegtuiggeluid | RIVM 

https://www.rivm.nl/geluid/vliegtuiggeluid
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op een beperkt aantal locaties gedaan kan worden. Het is niet mogelijk overal meetpunten te plaatsen, 

vanwege zowel de kosten als door het aantal opties voor een verantwoorde meetlocatie (geen 

afscherming of reflecties) wordt dit gelimiteerd. 

Ook wordt in het onderzoek van de Auditcommissie gekeken naar verschillen tussen metingen en 

berekeningen. Het valideren van berekeningen door metingen is echter zeer complex. Enerzijds gaat 

het slechts om enkele punten waar gemeten wordt, anderzijds zal door verstoringen en het 

ontbrekend van informatie het zeer moeilijk zijn de verschillen tussen metingen en berekeningen te 

verklaren. Hiervoor verwijzen wij ook naar het eerdergenoemde RIVM PAMV onderzoek.  

3. Het geluidsmeetsysteem van Vliegbasis Leeuwarden is voorzien van geluidmeters die voldoen aan de 

ISO 20906 normen die voor dergelijke systemen vereist zijn. De geluidsmeters op zichzelf zijn zeer 

nauwkeurig en worden dagelijks gecontroleerd door automatische kalibraties. Samengevat, de 

accuraatheid van de gemeten data is goed en door de automatische controles geborgd. Het probleem 

met betrekking tot de kwaliteit van het geluidsmeetnet zit ook hier in het scheiden van 

luchtvaartgeluid van ander geluid en/of reflecties. Het Casper-meetsysteem is hiervoor voorzien van 

een algoritme dat aan de hand van radardata controleert of het gemeten geluid een vliegtuig betreft. 

Verder kan het algoritme aan de hand van het geluidsverloop in de tijd verdere analyse doen naar de 

aard van het geluid en of het in geval van vliegtuigen een enkel vliegtuig of een formatievlucht betreft. 

De nauwkeurigheid is hier echter afhankelijk van de locatie van het meetpunt en de afstand tot de 

baan. 

 

Evaluatie 

Vanuit de wetgeving gelden geen eisen voor de naleving en handhaving van vliegtuiggeluid met behulp 

van een geluidsmeetsysteem. Het meetsysteem van Leeuwarden voldoet aan de ISO-vereisten voor wat 

betreft de nauwkeurigheid van het meten op zich. 

 

Het meetsysteem is naar aanleiding van de motie Eijsink, door Defensie ter beschikking gesteld voor 

gebruik aan omgeving van de vliegbasis. In deze is door Defensie volledige medewerking gegeven om de 

omgeving informatie te verstrekken over de gemeten waarden. Het systeem is wel uitsluitend een 

registratiesysteem ter informatie en is geen onderdeel voor de bescherming van de omgeving. 

 

Het verstrekken van het meetsysteem door Defensie is een maatregel waarmee de omgeving meer 

informatie is gegeven. Het verder verwerken en gebruik van de informatie is aan de omgeving. Vooralsnog 

is de verwachting dat het huidige meetsysteem de voor de omgeving gewenste informatie geeft.  

 

 

 

3.3.3 Dosis-effectrelatie 

Wet- en regelgeving 

Overeenkomstig de wetgeving wordt de geluidsbelasting voor militaire luchtvaart uitgedrukt in 

Kosteneenheden (Ke). Om de hinder in kaart te brengen rondom een luchthaven wordt er gebruik gemaakt 

van een dosis-effectrelatie. Deze dosis-effectrelatie geeft een percentage weer van het aantal (ernstig) 

gehinderden bij een bepaalde mate van geluidsbelasting. Voor het uitdrukken van de Ke-geluidsbelasting 

Conclusies en aanbevelingen 

 Defensie is op het punt van geluidsmetingen als een goede buur opgetreden door de omgeving van 

een geluidsmeetsysteem te voorzien en de omgeving de volledige vrijheid in het gebruik van de 

informatie uit het systeem te geven. Om die reden is het onderwerp geluidsmeetnet als goed 

beoordeeld. 

 Er is geen noodzaak tot aanvullende maatregelen. 
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in het aantal (ernstig) gehinderden wordt tot op heden gebruik gemaakt van een in 1962 en 1963 

uitgevoerde studie onder ongeveer 1.000 omwonenden van Schiphol. De uit deze studie volgende dosis-

effectrelatie is daarom gebaseerd op uitsluitend civiel verkeer, of deze voor militair verkeer gebruikt kan 

worden is niet bekend. Een specifieke dosis-effectrelatie voor militair verkeer is, zover bekend, niet 

beschikbaar. 

 

In de wetgeving en het Ke-rekenvoorschrift is het toepassen van een dosis-effectrelatie niet 

voorgeschreven. Ook in het Luchthavenbesluit Leeuwarden zijn geen begrenzingen aan het aantal (ernstig) 

gehinderden gegeven. Tot op heden is er ook geen dosis-effectrelatie specifiek voor Vliegbasis Leeuwarden 

toegepast. 

 

Analyse 

De uit de zestiger jaren van de vorige eeuw stammende dosis-effectrelatie, is de enig beschikbare relatie 

voor de Ke. Ondanks dat deze bij Vliegbasis Leeuwarden niet wordt toegepast, een korte toelichting op 

deze relatie. Het percentage ernstig gehinderden wordt bepaald aan de hand van de formule Ke – 10. 

Bijvoorbeeld bij 30 Ke is 20% van de bevolking ernstig gehinderd. Vanaf 40 Ke gaat men ervan uit dat de 

woningen geïsoleerd zijn en het hinderpercentage niet verder toeneemt, maar gelijk blijft aan de 40 Ke.  

Het aantal ernstig gehinderden wordt bepaald voor elke contourschil van 5 Ke (20-25 Ke + 25-30 Ke, etc.) 

met behulp van het hinderpercentage behorende bij de gemiddelde Ke-waarde van die schil. Oftewel, voor 

de schillen 20-25 Ke en 25-30 Ke worden de hinderpercentages 22,5 Ke en 27,5 Ke vermenigvuldigd met 

het aantal bewoners binnen die betreffende schillen.  

 

Defensie heeft op de planning staan om de Ke-contouren om te zetten naar Lden-contouren, zie hiervoor 

paragraaf 3.3.5 voor meer informatie. Voor de Lden is een dosis-effectrelatie beschikbaar die is bepaald op 

basis van de resultaten uit de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES) uit 2002, in 2005 werd de 

daaruit volgende dosis-effectrelatie gepubliceerd. Ook voor deze dosis-effectrelatie is onbekend of deze 

bruikbaar is voor militaire luchtvaartterreinen. 

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de dosis-effectrelatie. Deze staan opgesomd in tabel 22. Onder de tabel een 

reactie op deze vragen. 

 

Tabel 22 Vragen/opmerkingen in relatie tot hinder(relatie). 

Item Vraag/opmerking 

1 Ook hinder buiten geluidscontour. 

2 Samengevat toetsen hinderrelaties voor jachtvliegtuigen bij Ke en Lden? 

3 

Past de gehanteerde hinderrelatie wel bij de F-35? 

De andere geluidsfrequentie van de F-35 zorgt voor meer hinder bij gemeenten buiten de Ke-

contour. 

4 Maatschappelijke acceptatie voor de ANWB-helikopter is veel hoger, weinig klachten. 

 

1. Als opgemerkt is er zowel geluid als ook hinder buiten de berekende geluidscontouren. De 

geluidscontouren zijn namelijk gewogen gemiddelden van het verkeer over een jaar. Individuele 

vluchten kunnen daardoor op locaties buiten de geluidscontouren ook hinderlijke geluidsniveaus 

veroorzaken.  
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2. De bestaande hinderrelaties zijn bepaald op basis van civiel verkeer. Het is niet bekend of deze 

hinderrelatie ook een goed beeld geeft voor jachtvliegtuigen, hiervoor is nieuw onderzoek nodig. Op 

dit moment wordt er geen hinderrelatie bij Leeuwarden gebruikt, wellicht dat dit in de toekomst 

relevant wordt. 

3. Als aangegeven onder punt 2 is niet bekend of de binnen Nederland toegepast hinderrelatie ook 

correct is voor jachtvliegtuigen en ander militair verkeer, evenzo is niet bekend of de hinderrelatie 

bruikbaar is voor de F-35. 

4. Aangegeven is dat de acceptatie van maatschappelijk verkeer zoals de traumahelikopter, 

politiehelikopter of kustwacht in het algemeen hoger is dan van militair verkeer. Dit is ook zichtbaar 

bij andere luchthavens waarvan het maatschappelijk verkeer gebruik maakt. 

 

Evaluatie 

Vanuit de wet- en regelgeving is niet voorgeschreven een dosis-effectrelatie toe te passen. Bij Vliegbasis 

Leeuwarden zijn de aantallen gehinderden ook niet opgenomen in het luchthavenbesluit of worden deze 

op enige wijze gehandhaafd. Om die reden heeft de dosis effectrelatie geen invloed op de bescherming 

van de omgeving van de vliegbasis.  

 

Los daarvan zijn de dosis-effectrelaties die in Nederland, zowel voor de Ke als de Lden worden gebruikt, 

gebaseerd op civiel verkeer. Het is niet bekend of de relaties ook toepasbaar zijn voor militair verkeer in 

het algemeen of voor de F-35 specifiek. 

 

Om de dosis effectrelaties van militair verkeer in kaart te kunnen brengen, zal een belevingsonderzoek 

uitgevoerd moeten worden. In dit onderzoek zal voor een of meer luchthavens bepaald moeten worden 

wat de relatie tussen de geluidsbelasting en ervaren hinder is. In verband met de invoering van de F-35 

is het van belang dat Leeuwarden of Volkel deel uitmaken van het onderzoek.  

 

 

 

3.3.4 Informatievoorziening 

Wet- en regelgeving 

Artikel 34 van Bml beschrijft dat de prestatiegegevens van militaire luchtvaartuigen met betrekking tot de 

geluidsbelasting niet openbaar gemaakt worden. Artikel 10.19 van de Wet luchtvaart voegt ook 

beperkingen met betrekking tot de verstrekking van gegevens over externeveiligheidsrisico’s en de lokale 

luchtverontreiniging toe, evenals artikel 10.43 van de Wet luchtvaart. 

 

Analyse 

Defensie wil een beperkte mate van inzicht verschaffen in de bedrijfsvoering van Defensie met betrekking 

tot de inzet van o.a. gevechtsvliegtuigen. De gegevens die bijvoorbeeld niet vrij worden gegeven hebben 

betrekking emissiegegevens en resultaten die (in)direct terug te leiden zijn naar niet-openbare data en 

prestatieprofielen van het Defensiematerieel. De aantallen vliegbewegingen per vliegtuigtype worden sinds 

enkele jaren wel in handhavingsrapportages genoemd. 

Conclusies en aanbevelingen 

 Er wordt bij Leeuwarden geen gebruik gemaakt van een dosis-effectrelatie, dit is vanuit de 

wetgeving ook geen noodzaak. Daarom is het aspect dosis-effectrelatie als goed beoordeeld. 

 Er is ook geen directe noodzaak voor maatregelen. Wellicht als in de toekomst gebruik gaat worden 

gemaakt van een dosis-effectrelatie, is het aan te raden om te toetsen of de bestaande relaties 

wel toepasbaar zijn voor militair verkeer. Dit is echter niet specifiek voor Leeuwarden, echter voor 

alle militaire luchtvaartterreinen.  
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Vragen uit interviews 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot de informatievoorziening. Deze staan opgesomd in tabel 23. Onder de tabel 

een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 23 Vragen/opmerkingen in relatie tot informatievoorziening. 

Item Vraag/opmerking 

1 Door gebrek aan inzicht in de input is de een-op-een omzetting lastig te beoordelen. 

2 Doordat deel input confidentieel is, kan output niet beoordeeld worden. 

3 Beschikbaar stellen emissies militaire verkeer. 

4 Onduidelijk waarom stikstofgegevens (en andere) niet inzichtelijk worden gemaakt. 

5 
Milieu-informatie dient openbaar gemaakt te worden conform het Verdrag van Aarhus, tenzij 

een goede onderbouwing wordt gegeven. 

6 Classificatie gegevens, bepaald door opsteller, F-35 programma of Defensie. 

7 
Door geclassificeerde informatie in bijlagen te plaatsen, kan voorkomen worden dat gehele 

rapporten/vergunningen als confidentieel gemarkeerd worden. 

 

Vanwege de overeenkomsten in de opmerkingen die uit de interviews naar voren zijn gekomen, worden 

deze niet individueel beantwoord, maar zijn deze in onderstaande evaluatie opgenomen. 

 

Evaluatie 

Het aangehaalde wettelijk kader, bestaand uit artikel 34 van Bml en artikelen 10.19 en 10.43 biedt weinig 

ruimte voor het openbaren van de gegevens die als confidentieel zijn geclassificeerd. Defensie heeft 

daarmee dan ook conform de wet gehandeld. Dit helpt echter niet in draagvlak creëren bij de omgeving. 

In de interviews is namelijk door verschillende partijen aangegeven dat door gebrek aan inzicht het lastig 

oordelen is of men correct handelt. Er heerst ook deels onbegrip waarom deze prestatiegegevens geheim 

zijn. Verwezen wordt ook naar het Verdrag van Aarhus [ref. 15], die toegang verleent tot milieu-informatie 

aanwezig bij de overheid. Artikel 4, lid 4 van het verdrag stelt echter de uitzondering dat in het geval de 

openbaring van deze milieu-informatie negatieve gevolgen heeft voor Defensie, het verzoek om milieu-

informatie geweigerd mag worden. 

 

Om enige mate van deze zorg weg te halen, kan het voor de omwonenden interessant zijn wanneer een 

onafhankelijke partij dergelijke, geclassificeerde gegevens controleert. Die partij zal dan in de vorm van 

een contra-expertise de gegevens controleren en/of toetsen op correctheid en plausibiliteit. Om de 

onafhankelijkheid te borgen zou deze partij gekozen moeten worden door in overleg met het COVM. 

Uiteraard moet deze partij dan wel aan de vereiste ABDO-certificatie voldoen om met vertrouwelijke 

gegevens te mogen werken. 

 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

 Defensie handelt conform de relevante wettelijke kaders wat betreft het verstrekken van (milieu 

gerelateerde) gegevens militaire toestellen. Daarom is het onderwerp informatie als goed 

beoordeeld.  

 Om het draagvlak voor de activiteiten op Vliegbasis Leeuwarden te vergroten adviseren wij de 

COVM Leeuwarden te overwegen om een onafhankelijke partij, met de vereiste certificaten, in te 

schakelen voor een contra-expertise op geclassificeerde input gegevens van Defensie.  
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3.3.5 Omzetting Ke naar Lden 

Wet- en regelgeving 

In 2002 heeft de Europese Unie (EU) een richtlijn34 uitgegeven waarin een uniforme maat voor de 

geluidsbelasting is voorgeschreven. Daarin worden maten voor de geluidsbelasting Lden (hele etmaal) en 

Lnight (nachtperiode, 23:00-07:00 uur) aangegeven. De richtlijn omvat geen grenswaarden, die invulling 

wordt aan de lidstaten overgelaten. Hoewel de richtlijn in de eerste plaats betrekking heeft 

op agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners, heeft Nederland op 6 juli 2004 deze richtlijn 

geïmplementeerd in de nationale wetgeving door middel van het Besluit omgevingslawaai. 

  

Inmiddels zijn de dosismaten Lden en Lnight al langere tijd op vrijwel alle gebieden de standaard. De civiele 

luchtvaart op Schiphol is in 2006 overgegaan op de Lden en Lnight geluidsmaat. Sinds de inwerkingtreding 

van de Wet Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens op 1 november 2009, wordt de 

geluidsbelasting door vliegverkeer op burgerluchthavens van nationale en regionale betekenis ook 

berekend in de Europese Lden-dosismaat. Artikel 2 van de Richtlijn omgevingslawaai geeft voor militaire 

terreinen echter aan dat de richtlijn niet van toepassing is voor lawaai door militaire activiteiten. Reden 

hiervan is dat het voorschrift dat beschikbaar is voor burgerluchthavens niet direct van toepassing is op 

militaire terreinen. In de toelichting bij de Wet luchtvaart is aangegeven dat “zodra toepasbare contouren 

kunnen worden berekend, zal voor de militaire luchthavens de beoordelingsmaat Kosteneenheid worden 

vervangen door Lden en zullen dB (Lden)-contouren worden bepaald”35. 

 

Analyse 

Evenals bij andere bronnen zoals wegverkeer en industrielawaai is voor de civiele luchtvaart al veel 

onderzoek gedaan en ervaring opgedaan met betrekking tot de Lden-geluidsmaat. Voor de luchtvaart zijn 

de grootste verschillen tussen de Ke en de Lden: 

 De wijze waarop de elementen "geluidsniveau" en "aantal vliegtuigen" in de geluidsbelastingsmaat zijn 

gecombineerd. 

 De waarden van de etmaalweegfactoren en de perioden van het etmaal waarop zij betrekking hebben. 

 De wijze waarop het geluidsniveau van de afzonderlijke vliegtuigen wordt uitgedrukt, te weten LAX in 

Lden, het LAmax in de Ke. 

 Lden kent geen drempelwaarde (ook wel afkapwaarde genoemd), in de Ke was er tot 2004 een 

drempelwaarde van 65 dB(A). 

 

De grootste verschillen tussen nachtelijke geluidsmaten Lnight en LAeq-nacht zijn: 

 Lnight heeft betrekking op de situatie buitenshuis, LAeq-nacht op het geluid binnen de slaapkamer. 

 Lnight betreft de geluidsbijdrage van het vliegverkeer tussen 23:00 en 07:00 uur, LAeq-nacht bepaalt het 

geluidsniveau van het vliegverkeer tussen 23:00 en 06:00 uur. 

 

Voor de militaire luchtvaart is in de Memorie van toelichting behorende bij Wet luchtvaart36 aangegeven 

dat zodra toepasbare contouren kunnen worden berekend, dat dan voor de militaire luchthavens de 

beoordelingsmaat Ke zal worden vervangen door Lden en dat dan dB(A) (Lden)-contouren worden bepaald.  

 

De moeilijkheid bij militaire luchthavens bij een gelijkwaardige overgang van Ke naar Lden, is dat niet 

dezelfde Lden-contour op alle luchtvaartterreinen kan worden omgezet naar de 35 Ke-contour. Ofwel, bij 

de ene vliegbasis zal bijvoorbeeld de 59 dB(A) Lden-contour vergelijkbaar zijn met de vigerende 35 Ke-

 
34 Richtlijn 2002/49/EG, “Evaluatie en beheersing van omgevingslawaai” 
35 Toelichting behorende bij Wet luchtvaart, RBML (Kamerstuk 30452, nr. 3, vergaderjaar 2005-2006) 

36 Kamerstuk 30452, nr. 3, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30452-3.html.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agglomeratie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30452-3.html
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contour, terwijl op een andere vliegbasis bijvoorbeeld de 62 dB(A) Lden-contour vergelijkbaar is. Aangezien 

een Lden-waarde een relatie heeft met het aantal gehinderden, is het lastig uit te leggen waarom niet alle 

vliegbases een Lden-zone met dezelfde waarde zouden hebben. 

 

Belangrijke oorzaak dat er geen eenduidige overgang mogelijk is, is dat de Ke-berekening is gebaseerd 

op de optredende maximale geluidsniveaus terwijl de Lden-berekening is gebaseerd op de optredende 

energetisch gemiddelde geluidsniveaus. Doordat er op de verschillende militaire luchtvaartterreinen grote 

verschillen bestaan in verkeerssamenstellingen, is er geen evidente, eenvoudige rekenregel voor de 

omzetting van de grenswaarden in Ke naar nieuwe grenswaarden in Lden.  

 

Ten aanzien van bovenstaande wordt opgemerkt dat de Lden-hinderrelatie die momenteel gebruikt wordt 

in Nederland, gebaseerd is op een hinderonderzoek rondom Schiphol. De hinderrelatie ten gevolge van de 

verschillende soorten militair verkeer kan hiervan verschillen.  

De complexheid om een gelijkwaardige overgang te realiseren, maar ook het ontbreken van capaciteit en 

prioriteit bij Defensie, is mede debet aan de trage wijze waarop met deze kwestie is omgegaan. In 2017 

zijn door het NLR eerste verkennende berekeningen gedaan, waarop de Commissie m.e.r. begin 2018 een 

reflectie heeft gegeven [ref. 28]. In 2022 is Defensie gestart met een rondgang bij alle militaire 

luchtvaartterreinen om inzicht te geven hoe de gelijkwaardige overgang naar Lden eruit kan zien voor de 

betreffende vliegbasis, zo ook voor Leeuwarden.  

 

Opmerkingen 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke opmerkingen naar voren gekomen 

met betrekking tot de omzetting van Ke naar Lden. Deze staan opgesomd in tabel 24. Onder de tabel een 

reactie op deze opmerkingen. 

 

Tabel 24 Opmerkingen in relatie tot de omzetting van Ke naar Lden. 

Item Vraag/opmerking 

1 

Zorgen om omzetting van Ke naar Lden. 

Status omzetting onbekend. 

Bescherming mag niet slechter worden in omzetting luchthavenbesluiten. 

 

De reden van de omzetting van de Ke-contouren in Lden-contouren zijn; 

 Uniformiteit binnen de EU en ook met andere bronnen zoals wegverkeer en industrielawaai. 

 De Lden heeft een actuelere dosis-effectrelatie dan de Ke (deze is echter nog steeds gebaseerd op civiel 

verkeer). 

 Maatschappelijke wens tot overgang. 

 

Geluidscontouren voor luchtvaartgeluid zijn op twee manieren van belang voor de omgeving. Enerzijds 

worden de contouren gebruikt voor de handhaving van geluid (35 Ke), anderzijds voor de ruimtelijke 

beperkingen (40 Ke). De overgang van de Ke naar de Lden is vooralsnog gericht op de handhaving van 

geluid. De contouren in relatie tot de ruimtelijke beperkingen blijven om praktische redenen in Ke. 

 

Om een gelijkwaardige overgang te realiseren, zou normaliter de invoer zoals gebruikt voor de berekening 

van de vigerende 35 Ke-zone gebruikt en omgezet moeten worden zodat deze geschikt is voor een Lden-

berekening. Voor Vliegbasis Leeuwarden ontstaat hier echter een bijzondere situatie, daar de 35 Ke-zone 

is gebaseerd op oudere Ke-rekensoftware en uitsluitend F-16 verkeer.  
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Als wordt gekozen om een actuelere invoer te gebruiken voor het vastleggen van een Lden-zone, zal zeer 

zorgvuldig moeten worden getoetst of de overgang gelijkwaardig is. Hierbij zal moeten worden gekeken 

of dezelfde invoer bij berekening in Ke ook binnen de geluidszone blijft en moet door 

geluidsberekeningsspecialisten geverifieerd worden of de omzetting van de invoer correct is uitgevoerd en 

de toegepaste geluids- en prestatiedatabases correct zijn toegepast. Omdat momenteel nog niet openbaar 

is hoe deze omzetting plaatsvindt, kan dit niet beoordeeld worden. 

 

Voor de omzetting van het Luchthavenbesluit Leeuwarden is daarom maatwerk nodig én overleg met de 

regio. In overleg met omwonenden moeten enkele keuzes worden gemaakt om de Lden-geluidszones vast 

te stellen. Daarbij zijn de volgende punten belangrijk: 

 Omwonenden moeten minimaal even goed beschermd blijven tegen geluid; 

 Het gebied moet zo klein mogelijk blijven; 

 Defensie moet haar operationele opdracht om te vliegen kunnen uitvoeren. 

Ook dit bovenstaande proces is nog lopende en kan niet beoordeeld worden. De beoordeling of de 

omwonenden even goed beschermd zijn en het gebied zo klein mogelijk is, zal door 

geluidsberekeningsspecialisten in een contra-expertise getoetst moeten worden. 

 

Verder wordt opgemerkt dat het wel wenselijk is het luchthavenbesluit op een zo actueel mogelijke situatie 

te baseren. De overgang is namelijk een momentopname. De effecten bij de Ke en Lden verschillen namelijk 

als de werkelijke vloot afwijkt van de vloot die gebruikt is voor het luchthavenbesluit. Als de vloot stiller 

wordt, dan ontstaat er binnen een Lden-contour ruimte voor een hoger aantal vliegtuigbewegingen dan 

binnen een Ke-contour.  

 

Evaluatie 

Er is geen wettelijke basis voor de tijdslijn voor het omzetten van de Ke in de Lden. In de Wijzigingswet is 

wel aangegeven dat “het uitgangspunt is een gelijkwaardige overgang, waarbij de overgang geen nadelige 

consequenties heeft voor de militaire operaties, noch voor de omgeving”. Er zal dus rekening moeten 

worden gehouden met de omgeving. Nog onduidelijk is hoe dit voor Vliegbasis Leeuwarden wordt 

gerealiseerd. 

De toetsing of wordt voldaan aan een gelijkwaardige overgang moet, op het moment dat dat mogelijk is, 

geverifieerd worden. Daarom is de overgang van Ke naar Lden gekwalificeerd als “neutraal”. 

 

 

 

3.3.6 Klimaat 

Wet- en regelgeving 

Het begrip klimaat omvat een breeds scala aan onderwerpen. Volgens de Commissie m.e.r. biedt een MER 

goede mogelijkheden om de onzekere gevolgen van klimaatverandering in beeld te brengen [ref. 12]. Zo 

moet een MER de klimaatverandering in kaart brengen door de effecten van klimaatverandering te 

beschrijven die van toepassing zijn op gebiedsdoelen zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en de 

verbetering van de leefomgeving. Met het beschrijven van maatregelen die genomen kunnen worden om 

Conclusies en aanbevelingen 

 Op dit moment loopt het overgangsproces nog. Er kan daarom nog niet beoordeeld worden of het 

proces correct is uitgevoerd. De beoordeling is daarom neutraal.  

 Geadviseerd wordt door onafhankelijke geluidsspecialisten te laten beoordelen of de overgang op 

basis van gelijkwaardige bescherming is.  
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schade op de leefomgeving, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid te beperken, biedt dit ondersteunende 

instrumenten voor klimaatbestendige plannen, ook wel klimaatadaptatie genoemd. 

 

Wat betreft de invloed van Defensie op klimaatverandering heeft zij zich ten doel gesteld om, met het oog 

op de energietransitie, in 2030 20% minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. In 2050 moet 

deze afhankelijkheid 70% minder zijn dan in 2010. Dit wil men bereiken door onder meer brandstof te 

mengen met biokerosine. Ook is het doel om in 2050 kampementen volledig zelfvoorzienend te maken op 

energiegebied [ref. 13, 26]. 

 

Analyse 

De activiteiten op Vliegbasis Leeuwarden, omschreven in paragraaf 3.1.1, zijn niet veranderd ten opzichte 

van 1993 met uitzondering van de in operatie zijnde F-35 en de aanstaande MQ-9 Reaper. Deze inzet 

brengt dus geen verandering op onderwerpen als landschap, cultuurhistorie of water. Waar dit mogelijk 

wel impact op heeft, is de natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de leefomgeving 

is al behandeld onder de onderwerpen geluid (paragraaf 3.2.1) en gezondheid (paragraaf 3.2.10). Het 

aspect natuur is al behandeld in paragraaf 3.2.7 en de uitstoot van stikstof is behandeld in paragraaf 

3.2.8. Wat nog onbehandeld is gebleven zijn broeikasgassen (lees: CO2-uitstoot) waaronder ook de 

energietransitie valt. Vliegbasis Leeuwarden draagt al op dit vlakbij door gebruik te maken van het 

bijmengen van biokerosine [ref. 26]. 

 

Uit een onderzoek van Arcadis [ref. 27] blijkt dat de Vliegbasis Leeuwarden ook actief is om meer invulling 

te geven aan de energietransitie met het onderzoeken van waterstofopslag. Op het luchthaventerrein komt 

namelijk een zonnepark te liggen die naar verwachting meer energie zal opleveren dan de basis en de 

(lokale) omgeving nodig heeft. Dit biedt de mogelijkheid om het overschot aan energie op te slaan in de 

vorm van waterstof. 

 

Vragen uit interviews 

Vanuit de interviews met de belanghebbenden zijn enkele specifieke vragen en/of opmerkingen naar voren 

gekomen met betrekking tot het onderwerp klimaat. Deze staan opgesomd in tabel 25. Onder de tabel 

een reactie op deze vragen. 

 

Tabel 25 Vragen/opmerkingen in relatie tot klimaat. 

Item Vraag/opmerking 

1 
Klimaat (adaptatie, hoge waterstanden en hittestress), landschap, cultuurhistorie en 

energievoorziening steeds belangrijker. 

2 

Aanvraag zonnepark en onderzoek mogelijkheden waterstofopslag en omzetten zonne-energie 

naar stroom voor gemeenten (bijmenging?). 

Bijdrage Defensie aan klimaatdoelstellingen. 

 

1. Een MER biedt kansen voor het inzichtelijk maken van effecten op en door klimaat. Het ontbreken van 

een MER ten gevolge van de een-op-een omzetting leidt tot leemten in kennis wat betreft dit aspect 

van de vliegbasis. 

2. Op basis van de lopende initiatieven op Vliegbasis Leeuwarden in relatie tot de energietransitie blijkt 

dat de vliegbasis samen met de omgeving actief werkt aan een verbetering van de leefomgeving, 

natuur en het onderwerp klimaat in het algemeen. 
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Evaluatie 

Wettelijk is er geen sprake van een maximum CO2-uitstoot voor een (militaire) luchthaven of 

industrieterrein. Op basis daarvan kan dan ook niet gesteld worden dat de vliegbasis wel of niet voldoet 

aan een gestelde norm. Wel loopt er momenteel een onderzoek in opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat naar het opstellen van een CO2-plafond voor (civiele) luchthavens. Wellicht 

dat de resultaten hiervan in de toekomst verandering brengen ten opzichte van de huidige situatie. 

Hedendaags is klimaatverandering aan de orde van de dag. Met het ontbreken van een MER is het dus 

vanzelfsprekend dat bij een volgende m.e.r.-procedure de aspecten klimaatadaptatie en de 

klimaatdoelstellingen meegenomen worden. Op basis van de lopende initiatieven op Vliegbasis 

Leeuwarden en bij Defensie in relatie tot de energietransitie blijkt dat de vliegbasis actief met de omgeving 

werkt aan verbetering van de leefomgeving en natuur op dit gebied. Dat de klimaatdoelstellingen van 

Defensie minder ambitieus zijn dan de algemene klimaatdoelstellingen37 – 49% minder CO2-uitstoot in 

2030 ten opzichte van 1990 en 95% minder CO2-uitstoot in 2050 – staat los van deze evaluatie.  

 

 

 

 

 

 
37 Zie de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid  

Conclusies en aanbevelingen 

 Defensie werkt actief aan de energietransitie ten behoeve van het klimaat. Daarom is dit als goed 

beoordeeld. 

 Wij adviseren om bij een volgende m.e.r.-procedure het onderwerp klimaat expliciet mee te nemen 

in de besluitvorming. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
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4 Conclusies en aanbevelingen 

 

In voorgaand hoofdstuk zijn alle (gecategoriseerde) onderwerpen die voortkwamen uit de interviews 

toegelicht met betrekking tot de van toepassing zijnde wetgeving, de beschikbare informatie en 

onderzoeken, de uit de interviews voortkomende opmerkingen zijn vervolgens geëvalueerd. De evaluatie 

betreft een toetsing of de beoogde bescherming voor de omgeving is gewaarborgd en of dat het wenselijk 

is aanvullende maatregelen te nemen.  

 

In tabel 26 is een overzicht van de evaluatie per onderwerp gegeven. In zijn algemeenheid kan gezegd 

worden dat veel van de onderwerpen die normaal in een MER worden behandeld in de afgelopen periode 

door Defensie zijn opgepakt in separate onderzoeken die veelal nu nog lopen. Ook geven veel van de 

geïnterviewden aan dat ze blij zijn met deze stappen en dat Defensie zich een goede buur toont. 

Daarentegen is ook wel regelmatig de kritiek geuit dat veel zaken veel te lang hebben geduurd en dat 

daar een verbeterpunt ligt voor Defensie. 

 

Bij de onderwerpen die als goed zijn beoordeeld zijn bij het advies meestal geen verbeterpunten genoemd, 

in enkele gevallen wel een aanbeveling of aandachtspunt. Voor de punten die als neutraal zijn beoordeeld 

zijn er voor een deel van de onderwerpen nog lopende onderzoeken die relevant zijn. Die onderzoeken 

zullen veelal leiden tot verbeterpunten, hetgeen ook bij het advies is aangegeven. Het is niet mogelijk 

daar op voorhand een oordeel over te geven of de verbeterpunten de bescherming voor de omgeving 

voldoende garanderen. Voor de overige neutraal beoordeelde punten is advies gegeven voor een mogelijke 

aanpak ter verbetering. 

 

Specifiek willen we aandacht vragen voor de overgang van de Ke naar de Lden. Dit onderwerp is ten tijde 

van deze evaluatie nog in onderzoek. Deze overgang kan zeker invloed op de bescherming van de 

omgeving hebben, afhankelijk van de uitkomsten. Het is aan te bevelen om te toetsen of er neveneffecten 

zijn voor andere onderwerpen dan geluid. 

 

De onderwerpen die de kwalificatie slecht hebben meegekregen betreffen de onderwerpen piekgeluid en 

externe veiligheid. Met het huidige systeem van geluidshandhaving biedt de Ke-methodiek voor de 

gemiddelde gewogen geluidsbelasting voldoende bescherming. Door de introductie van de F-35 is echter 

duidelijk geworden dat dit geen bescherming biedt voor piekbelasting van individuele vluchten en daaraan 

gerelateerde hinder in de omgeving, zowel binnen als buiten de geluidszone. Om voldoende bescherming 

te kunnen bieden zullen hiervoor mogelijk aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Omdat op 

een goede wijze te kunnen doen moet eerst onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen in welk gebied 

de hinder door de introductie van de F-35 is toegenomen. Het advies is hiervoor een 

hinderbelevingsonderzoek uit te voeren. Als voldoende inzicht is in de toename van de hinder kunnen 

maatregelen worden geformuleerd. 

 

Qua externe veiligheid is er geen wettelijke verplichting om bescherming te bieden middels 

beperkingengebieden voor plaatsgebonden risico. Wij achten het echter wel noodzakelijk voor de 

bescherming van de omgeving om dergelijke gebieden op te nemen, hetgeen ook gebruikelijk is rond 

luchtvaartterreinen. Dit kan voor de huidige situatie door van F-16 verkeer uit te gaan. 
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Tabel 26 Overzicht evaluatie. 

Categorie Onderwerp Evaluatie Advies  

Proces Een-op-een omzetting Goed 

Geen, wel aandachtspunten: bescherming 

omgeving in verband met F-35 en toepassing 

m.e.r.-procedure voor volgend besluit.  

Milieu 

 

Geluid - Berekening 
Neutraal 

Mogelijk een ABDO gecertificeerde, onafhankelijke 

partij de berekening laten controleren 

Geluid - Grondgeluid Goed Geen. 

 

Geluid - Piekbelasting 

 

Slecht 

 

Advies is om de effecten van de piekbelasting van 

de F-35 op hinder in de omgeving met een 

belevingsonderzoek te onderzoeken. 

 

 

Geluid - Optimalisatie 

 

Neutraal 

Het advies is het lopende onderzoek en de daaruit 

volgende aanbevelingen af te wachten en op basis 

van die informatie te beoordelen of optimalisaties 

moeten worden doorgevoerd.  

 

 

 

Geluid - Cumulatie Neutraal 

De op handen zijnde invoering van de 

Omgevingswet is aanleiding om rond luchthavens 

de cumulatie van geluid binnen een groter gebied 

te beschouwen, waarbij luchtvaart zwaarder wordt 

meegewogen. Bij verwachting van overschrijding 

van voorkeurswaarden zal de cumulatie volgens de 

nieuwe methode bepaald moeten worden. 

Geluid - Handhaving Goed Geen. 

 

Externe veiligheid Slecht 

 

Advies is ook voor Vliegbasis Leeuwarden de 

externe veiligheid middels beperkingengebieden 

voor plaatsgebonden risico in het LHB op te 

nemen.  

 

 

Luchtkwaliteit             

 

 

Neutraal 

 

Het advies is het lopende onderzoek en de daaruit 

volgende aanbevelingen af te wachten en op basis 

van die informatie te beoordelen of er maatregelen 

luchtkwaliteit moeten worden doorgevoerd. 

Natuur - Flora en fauna Goed Geen 

 

Stikstofdepositie Goed 

 

Vraagpunt bij deze vergunning is waarom de 

referentie niet op dezelfde basis is berekend als de 

Ke-geluidszone (alleen F-16’s), wellicht kan hier 

nog inzicht in worden gegeven. 

 

 

Ruimtelijke ordening        

 

Neutraal 

 

Voor een nieuw LHB is het aan te bevelen van een 

actuelere verkeerssamenstelling uit te gaan, 

waardoor de beschermingsgebieden voor geluid 

beter aansluiten bij de praktijk. 

Gezondheid – 

gehoorschade 
Neutraal Eventueel nader onderzoek middels metingen. 

Gezondheid – 

ultrafijnstof 
Neutraal Monitoren lopende onderzoeken RIVM. 

Gezondheid – 

kankergevallen 
Goed Geen. 

Water Goed Geen. 
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Categorie Onderwerp Evaluatie Advies  

Overig 

 

 

 

Isolatie 

 
Neutraal 

 

Het advies is het lopende onderzoek en de daaruit 

volgende aanbevelingen af te wachten en op basis 

van die informatie te beoordelen of er maatregelen 

voor isolatie moeten worden doorgevoerd. 

Afhankelijk van de onderzoeken naar de 

piekbelasting in de omgeving kan de reikwijdte van 

het onderzoek wellicht worden uitgebreid.  

Geluidsmeetnet Goed Geen. 

Dosis-effectrelatie Goed Geen. 

 

Informatievoorziening Goed 

Overwegen om een onafhankelijke partij 

geclassificeerde gegevens te controleren ter 

bevordering van het draagvlak. 

 

Omzetting Ke naar Lden 

 

Neutraal 

 

 

Geadviseerd wordt door onafhankelijke 

geluidsspecialisten te laten beoordelen of de 

overgang op basis van gelijkwaardige bescherming 

is.  

Klimaat 
Goed 

In een volgend m.e.r. het onderwerp klimaat 

expliciet meenemen. 
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Bijlage A Onderwerpen uit interviews 

 

Categorie Onderwerp Opmerkingen geïnterviewden Opmerking 

Een-op-een Uitvoering 
Uit juridisch perspectief correct. Met kennis van nu, 

voorkeur om wel MER te maken.  
  

Een-op-een Uitvoering 
Wellicht juridisch correct uitgevoerd, vandaag de dag 

wel m.e.r. i.v.m. transparantie/draagvlak wenselijk. 
  

Een-op-een Uitvoering 
Juridisch wellicht correct, maar geeft naar omgeving 

geen transparant effect. 
  

Een-op-een Uitvoering 

Er hebben geen infrastructurele veranderingen 

plaatsgevonden, vliegbasis wordt nog steeds door 

jachtvliegtuigen gebruikt. 

  

Een-op-een Uitvoering 

Defensie heeft juridisch correct gehandeld bij de 

omzetting, echter had er voor de volledigheid en 

vanwege de transparantie wel m.e.r.-procedure 

moeten volgen. 

  

Een-op-een Uitvoering 

Geen uitbreiding of ander gebruik vliegbasis, daarom 

geen MER. Niet verplichte evaluatie is handreiking 

voor transparantie. 

  

Een-op-een Uitvoering 

Omzetting correct uitgevoerd, wens huidige evaluatie 

zoveel mogelijk aspecten uit een MER beoordeeld 

worden. 

  

Een-op-een Uitvoering 
Artikel 7.39 moet samen met artikel 7.42 gelezen 

worden. 
  

Een-op-een Consequentie 

Bezwaar dat invoer van Aanwijzing ook wordt 

gebruikt voor passende beoordeling stikstof terwijl F-

35 andere uitstoot heeft. 

Zie ook 

zienswijze 

ontwerp-

beschikking 

gemeente 

Leeuwarden. 

Een-op-een Toekomst 
Veranderingen in omgeving geven aansporing om 

toch m.e.r.-procedure te doorlopen. 
  

Een-op-een Toekomst 
Besluit wel gedeeld met overheden, maar geen 

consultatie omgeving. Is nu niet meer acceptabel. 
  

Een-op-een Toekomst 
Informatie ontbreekt door een-op-een omzetting, bij 

nieuw LHB moet wel m.e.r. uitgevoerd worden. 
  

Een-op-een Toekomst 

In een MER worden alternatieven bekeken, maakt 

meer bespreekbaar, bijvoorbeeld RO i.v.m. 

woningbouw. 

  

Een-op-een Toekomst 

m.e.r. wordt vaak op vrijwillige basis toegepast om 

draagvlak te creëren in omgeving, consequenties in 

kaart brengen. 

  

Een-op-een Toekomst 

Druk op ruimte neemt toe, hogere urgentie. Bevoegd 

gezag moet beslissen of m.e.r. moet worden 

doorlopen. 
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Milieu 
Geluid-

berekening 

Aandacht voor dag- en nachtritme, verandering in de 

tijd. 
  

Milieu 
Geluid-

berekening 
Apart aandacht voor helikoptergeluid.   

Milieu 
Geluid-

berekening 

Laag overvliegend verkeer wordt niet meegenomen 

in berekeningen. 
  

Milieu 
Geluid-

berekening 

Onduidelijk hoe wordt omgegaan met oefeningen, 

trainingsvluchten. Worden deze meegenomen? 
  

Milieu 
Geluid-

berekening 

Alle vluchten worden op de toren van LWR 

geregistreerd, NLR verwerkt ze in berekeningen. Er 

zijn geen vrijstellingen voor vluchten. 

  

Milieu 
Geluid-

grondgeluid 
Grondgebonden geluid apart bepalen.   

Milieu 
Geluid-

piekbelasting 

Onderzoek naar piekbelasting op woningen rond 

vliegbasis (cf. Geilenkirchen, RIVM 2011) wenselijk. 
  

Milieu 
Geluid-

piekbelasting 

Zie advies piekgeluiden bij advies Cie. m.e.r. bij 

luchtruim, ook van belang voor Leeuwarden. 
  

Milieu 
Geluid-

piekbelasting 

Berekeningen middelen uit, geeft geen goed beeld 

voor omwonenden. Rekening houden met 

piekgeluiden. 

  

Milieu 
Geluid-

optimalisatie 

Onderzoek optimalisatie van vliegprofielen, gebruik 

korte baan. Meetnet validatie/overleg met omgeving.  
  

Milieu 
Geluid-

optimalisatie 

Vliegbasis en auditcommissie kijken naar route-

optimalisatie. Heli-routes al aangepast. 
  

Milieu 
Geluid-

cumulatie 

Effecten op natuur (bijv. Vliehors) van oefeningen 

plus luchthavengebruik wordt niet meegenomen. 

Ook geluid in water niet. 

Alleen lokaal 

LWR. 

Milieu 
Geluid-

handhaving 
Volvliegprincipe Defensie, zou ALARA moeten zijn.   

Milieu 
Externe 

Veiligheid 

Uitbesteed aan NLR, tekort aan kennis binnen 

Defensie. NLR hiernaar vragen. 
  

Milieu 
Externe 

Veiligheid 

Loopt haalbaarheidsonderzoek (NLR) voor militair 

helikoptergebruik (De Peel). 
  

Milieu 
Externe 

veiligheid 

Ook zou het mooi zijn als er iets over externe 

veiligheid genoemd kan worden in evaluatie. 
  

Milieu Luchtkwaliteit 
Werkgroep opgericht (Defensie en omwonenden), in 

startfase. 
  

Milieu Luchtkwaliteit 
Wat zijn effecten van AWACS/Hercules op uitstoot? 

Wordt dit meegenomen? 
  

Milieu Luchtkwaliteit 

Meer inzicht in stikstofbelasting/fijnstof/uitstoot 

rondom de luchthaven zou gerealiseerd moeten 

worden. 

  

Milieu Luchtkwaliteit 
Ook zijn luchtkwaliteit (bij gebrek aan gegevens bij 

Defensie) en geur belangrijke punten. 
  

Milieu Natuur 
Beoordeling effecten natuur terug tot 1994, 

geluidscontouren als juridische grondslag. 
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Milieu Natuur 
Natuurvergunning in aanvraag, zienswijzen worden 

verwerkt. 
  

Milieu Natuur 
Monitoren broedvogels door Defensie, vrijwillig 

volgens ICAO/EASA richtlijnen. 
  

Milieu Natuur 
Wijziging flora en fauna overeenkomstig nationale 

situatie. 
  

Milieu Natuur Effecten F-35 op natuur in kaart brengen/vaststellen.   

Milieu Natuur 
Effecten F-35 heeft naar verwachting een ander 

effect op de verstoring van de natuur. 
  

Milieu Natuur 
Effecten op natuurgebieden buiten Natura 2000 moet 

ook in MER. 
  

Milieu 
Natuur-

Stikstof 

Minder vliegen dan in 1994 (referentie), afname 

stikstof. 
  

Milieu RO 

Invulling van de Ke-contour is niet optimaal voor de 

ruimtelijke ordening, kost mogelijk 

woningbouwruimte. 

  

Milieu Gezondheid 
Meer aandacht voor gezondheid, werkgroep COVM, 

langdurige effectanalyse gezondheid. 
  

Milieu Gezondheid Effecten piekbelasting op gezondheid niet bekeken.   

Milieu Gezondheid 
Effecten F-35 op gezondheid zouden in kaart moeten 

worden gebracht. 
  

Milieu Gezondheid 

Meer aandacht voor algemene gezondheid, niet 

alleen kanker, ook o.a. gehoorschade individuele 

vluchten F-35. 

  

Milieu Gezondheid 

Op het gebied van gezondheid wat de exacte 

effecten zijn op o.a. gehoorschade en kanker (RIVM-

onderzoek). 

  

Milieu Water Lozen van water ook in evaluatie.   

        

Overig Geluid-isolatie Defensie kijkt met NLR naar isolatie i.v.m. F-35.   

Overig Geluid-isolatie 

Laagfrequent/frequentiespectrum geluid niet in 

berekeningen, van belang voor isolatie, moet anders 

ondervangen worden. 

  

Overig 
Geluid-

meetnet 
Wordt gekeken van verschillen berekenen en meten.   

Overig 
Geluid-

meetnet 
Voornamelijk voor verschillen tussen F-16 en F-35.   

Overig 
Geluid-

meetnet 

Uitbreiding geluidsmeetnet en prominentere rol bij 

valideren contouren. 
  

Overig 
Geluid-

meetnet 

Waarom worden metingen niet als norm gebruikt? 

Het is nu onduidelijk hoe gehandhaafd wordt. 
  

Overig 
Geluid-

meetnet 

De kwaliteit en accuraatheid van de data die uit het 

geluidsmeetnet komen moet geborgd worden. 
  

Overig 
Geluid-

handhaving 
Metingen een prominentere rol in handhaving.   
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Overig 
Geluid-

handhaving 

Effecten piekbelasting worden niet meegenomen in 

handhaving. 
  

Overig Geluidhinder Ook hinder buiten geluidscontour.   

Overig Geluidhinder Past de gehanteerde hinderrelatie wel bij de F-35.   

Overig Geluidhinder 
Gezondheid en slaapverstoring: samengevat toetsen 

hinderrelaties voor jachtvliegtuigen bij Ke en Lden? 
  

Overig Geluidhinder 
De andere geluidsfrequentie van de F-35 zorgt voor 

meer hinder bij gemeenten buiten de Ke-contour. 
  

Overig Geluidhinder 
Maatschappelijke acceptatie voor de ANWB-

helikopter is veel hoger, weinig klachten. 
  

Overig Informatie 
Door gebrek aan inzicht in de input is de een-op-een 

omzetting lastig te beoordelen. 
  

Overig Informatie 
Doordat deel input confidentieel is, kan output niet 

beoordeeld worden. 
  

Overig Informatie Beschikbaar stellen emissies militaire verkeer.   

Overig Informatie 
Onduidelijk waarom stikstofgegevens (en andere) 

niet inzichtelijk worden gemaakt. 
  

Overig Informatie 

Milieu-informatie dient openbaar gemaakt te worden 

conform het Verdrag van Aarhus, tenzij een goede 

onderbouwing wordt gegeven. 

  

Overig Informatie 
Classificatie gegevens, bepaald door opsteller, F-35 

programma of Defensie. 
  

Overig Informatie 

Door geclassificeerde informatie in bijlage te 

plaatsen, kan voorkomen worden dat gehele 

rapporten/vergunningen als confidentieel 

gemarkeerd worden. 

  

Overig Ke vs. Lden Zorgen om omzetting van Ke naar Lden.   

Overig Ke vs. Lden 
Status omzetting onbekend, ongewenst dat het nog 

niet is gebeurd, speelt al lang. 
  

Overig Ke vs. Lden 

In komend jaar omzetting LHB's, bescherming 

omgeving mag niet slechter worden. Overgang o.b.v. 

oppervlak. 

  

Overig Ke vs. Lden 
Handhaving als Ke, aantal vliegtuigbewegingen en 

gemodelleerde routes. 
  

Overig Klimaat 

Klimaat (adaptatie, hoge waterstanden en 

hittestress) landschap, cultuurhistorie en 

energievoorziening steeds belangrijker. 

  

Overig Klimaat 

Aanvraag zonnepark en onderzoek mogelijkheden 

waterstofopslag en omzetten zonne-energie naar 

stroom voor gemeenten (bijmenging?) 

  

Overig Klimaat Bijdrage Defensie aan klimaatdoelstellingen.   

        

Niet Evaluatie 
Geen voorbeelden evaluaties, wel toename interesse 

in monitoring. 

Geen 

onderwerp 

voor evaluatie 
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LHB 

Leeuwarden. 

Niet Evaluatie 
Het is geen vereiste om evaluatie uit te voeren. Is 

om te voldoen aan wensen omgeving. 

Punt zal wel 

genoemd 

worden in 

inleiding tot 

evaluatie. 

Niet Informatie 
Ook kijken naar milieueffectonderzoeken uit het 

buitenland, voor nieuwe informatie. 

Is evaluatie 

LHB 

Leeuwarden, 

geen 

inventarisatie. 

Niet Overig 
Militaire oefenterrein, zoals Vliehors, zou moeten 

worden meegenomen in evaluatie. 

Gaat om 

besluit voor 

Leeuwarden, 

Vliehors valt 

buiten scope 

evaluatie. 

Niet Doorlooptijd 
Lange doorlooptijden worden veroorzaakt door 

complexiteit en prio's vs. capaciteit. 

Is evaluatie 

LHB 

Leeuwarden, 

niet van 

werkwijze 

Defensie. 
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