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Memo nr 9 
Werkzaamheden Stuurgroep ‘uitvoering motie geluidsmeetnetten’ 

Periode april ’22 – okt ‘22 (LWD) 
 
Nadat de Minister van Defensie in 2016 besloot permanente geluidsmeetnetten te 
installeren rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, en Stuurgroep voorzitter, de 
Friese Gedeputeerde Michiel Schrier, vervolgens ondersteuning van de Stuurgroep 
hierbij had toegezegd, werden de werkzaamheden van de Stuurgroep in september 
2016 vastgelegd in een Instellingsbesluit van de Minister.  Hierin staan onder andere de 
taken en verantwoordelijkheden voor de Stuurgroep uitvoering motie 
geluidsmeetnetten omschreven. In overleg is besloten dat het realiseren van de 
geluidsmeetnetten eerst wordt opgepakt, om vervolgens in een later stadium de taak 
betreffende de isolatie van woningen rond de vliegbases te adresseren. 
Dit memo geeft in het kort weer waarmee de Stuurgroep zich gedurende genoemde 
periode heeft beziggehouden, en geeft aansluitend een doorkijk naar de 
werkzaamheden die worden voorzien voor het komende halfjaar.  
 
Gerealiseerde werkzaamheden: 
 
1. Meetlocaties en Website 
Ook voor deze periode geldt dat de Stuurgroep het intensief begeleiden van de 
Auditcommissie heeft gecontinueerd. Een deel van de Stuurgroep leden heeft hiervoor 
aan alle vergaderingen en werkzaamheden van de Auditcommissie deelgenomen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Auditcommissie het beheer van het 
geluidsmeetnet gaat overnemen. 
2. Taken en Verantwoordelijkheden Auditcommissie 
De Stuurgroep heeft de taken en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie, zoals 
die in 2018 zijn opgesteld, tegen het licht gehouden en aangepast aan de huidige stand 
van zaken. Deze zal na afronding worden aangeboden aan de COVM. 
3. Isolatie 
Om de in Motie Eijsink gestelde vraag over de werking van de initieel uitgevoerde 
isolatie te kunnen beantwoorden is onder andere besloten om het spectrum van het F-
35 geluid te vergelijken met de spectrale gegevens die destijds zijn gebruik bij het 
aanbrengen van die initiële isolatie. Hiervoor zijn in de afgelopen periode 
geluidsmetingen verricht op een specifiek gekozen locatie. 
 
Vervolg werkzaamheden: 
 
1. Meetlocaties en website 
Ook de komende periode zal de Auditcommissie worden bijgestaan in haar 
werkzaamheden om het Permanente Geluidsmeetnet met de daaruit voortvloeiende 
rapportages verder te optimaliseren. 
2. Isolatie 
De in afgelopen periode verzamelde meetgegevens omtrent het geluidspectrum van de 
F-35 zullen worden geanalyseerd. Met deze gegevens zal bekeken worden in hoeverre 
het huidige isolatiepakket dit frequentiespectrum absorbeert. Hiervoor zullen 
metingen worden verricht aan enkele representatieve woningen. De Stuurgroep hoopt 
de COVM in de voorjaarsvergadering de eerste resultaten te kunnen presenteren. 


