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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 16.15 uur. Hij heet speciaal de nieuwe secretaris 
en commandant van harte welkom. 
 
Nieuwe leden;   
Secretaris   Mevr. Dagdelen  
Commandant  Dhr. Cdre J. van Deventer  
  
 
2. Mededelingen /Eventuele aanvullingen op de agenda 

De voorzitter merkt op dat de jaarrapportage bij agendapunt 6 wordt behandeld. 
 
De heer Van de Velde (omwonende) deelt het volgende;   
 

“Deze week is het 77 jaar geleden dat Friesland door de Canadezen werd bevrijd. Vrijheid 
na 5 jaar Naziterreur.  
 
Op de dag af, vandaag 11 april 1945, 4 dagen voor de bevrijding, werden 14 
verzetsmensen gefusilleerd bij de brug van Dronrijp. Hierbij waren 3 broers, Hyltsje, Mark, 
Klaas Wierda.  
 
Deze jongens hadden dezelfde oom en tante als mijn moeder. Hun laatste rustplaats op de 
Noorderbegraafplaats op steenworp afstand van de vliegbasis. 
Hun leven voor onze vrijheid tot op de dag vandaag. 

Vrijheid waarbij defensie en vliegbasis een essentiële rol spelen.  

Diezelfde vrijheid is ook de basis, dat er een democratisch cultuur is waarbij binnen de COVM 

bijeenkomsten discussie gevoerd kan worden over welzijn en welbevinden rond de 

vliegbasis. 

Met name in deze tijd ervaren we dat vrijheid onbetaalbaar is.” 

3. Suggesties voor te bespreken onderwerpen 
Mevrouw Inberg vraagt om in te spreken bij de agendapunten 7.2.2 

 
4. Inventarisatie gesprekspunten publiek 
 
5. Visie / Vergaderstructuur COVM Leeuwarden  

De heer Berends heeft eerder gevraagd om te spreken over het doel van deze 
vergaderingen. Verder is er ook eerder gesproken over een onderzoek naar de gevolgen 
voor de gezondheid door de geluidsoverlast. Door de komst van de F-35’s is het aantal 
klachten toegenomen. 
 
In het reguliere COVM overleg worden de verplichte “onderwerpen” besproken, met een 
vaste agenda waarna men weer terug gaat op de orde van de dag.  
 
De heer Berends stelt daarom een informeel overleg voor over het nut en noodzaak van de 
COVM. Daarbij moet ook de minister of de staatssecretaris worden uitgenodigd. In dat 
overleg kan het aantal klachten, onder andere op het gebied van gezondheid, worden 
besproken. 
 
De heer Bouwman steunt de oproep van de heer Berends. Hij stelt voor om de structuur 
van het overleg, in goed overleg met Defensie en met Den Haag, ambtelijk te verkennen. 
 
De heer Verf beaamt dat sinds de oprichting van de COVM dertig jaar geleden nooit is 
nagedacht over een andere structuur. Hij steunt dan ook de oproep om dit te evalueren.  
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De heer Kwast steunt de oproep. Hij roept op tot een evaluatie van alle COVM’s. 
In de voorbereiding naar de Luchtvaartnota 2050 zijn de omgevingsraden bij de 
burgerluchthavens geëvalueerd. Dat zou ook voor de militaire luchthavens moeten kunnen. 
Alle partijen moeten hun wensen en voorkeuren op tafel leggen. 
 
De heer Berends steunt het voorstel om alle casussen met de staatssecretaris te 
bespreken. 
 
De voorzitter vindt de oproep duidelijk. Hij benadrukt dat de COVM in de afgelopen jaren 
veel heeft bereikt. Hij is het eens met het voorstel voor een evaluatie. Hij zegt toe de 
procedure hiervoor in gang te zetten. 
 
6. Verslag vorige vergadering 

De heer Veldman leest op pagina 3 dat er gesproken wordt over een 
gezondheidsonderzoek. Daar heeft de gemeenteraad van Leeuwarden om gevraagd. Wat 
is de stand van zaken?  
 
De heer Wassink legt uit dat over de invulling overleg wat plaats heeft gevonden met de 
buurgemeenten en de GGD. Daarover zijn vervolgens vragen gesteld aan Defensie. 
 
De heer Verf gaat in op de luchtruimherziening op pagina 4. Hij heeft gevraagd naar de 
stand van zaken en onder andere de reden van vertraging. Hij vraagt opnieuw naar de 
stand van zaken, mede gezien de vele suggesties van omliggende dorpen en wijken. 
 
De heer Spanjer neemt namens Defensie deel aan het programma Luchtruimherziening. 
Het is complexe materie met een herziening van de structuur in het noorden en het oosten 
met onder andere ook effect op de situatie in Duitsland. Het voorkeursbesluit wordt vlak na 
de zomer van 2022 verwacht. Dan wordt ook ingegaan op de suggesties van de 
omliggende dorpen en wijken. 

 
De heer Verf heeft een opmerking naar aanleiding van de vraag van de heer De Vries 
(pagina 12). In het najaar van 2021 zou de gezondheidsmonitor van de GGD beschikbaar 
komen. Die komt deze week (vertraagd) beschikbaar met onder andere informatie over 
vliegtuiggegevens per wijk. 
 
De heer Bouwman vraag naar het verschil tussen de gezondheidsmonitor en het rapport 
van de gemeente Leeuwarden. 
 
De heer Verf legt uit dat de GGD een keer in de vier jaar een algemene 
gezondheidsmonitor uitvoert. Het rapport van de gemeente Leeuwarden gaat specifiek 
over de vliegbasis Leeuwarden. 
 
De heer Verf heeft in de werkgroep Luchtkwaliteit toegezegd dat hij met de heer Rutgers 
contact op zou nemen (pagina 14). Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De heer Rutgers 
had geen suggesties voor verbeteringen. 
 
De heer Hardenbol heeft een opmerking over agendapunt 11, de rapportage over de 
geluidsbelasting. Die vindt elk half jaar plaats. Dat kost tijd en geld, maar de toegevoegde 
waarde is niet groot. Hij stelt daarom voor om de rapportage slechts op verzoek uit te 
voeren. Hij zegt toe de provincie daarover te informeren. 
 
De heer Verf merkt op dat de auditcommissie behoefte heeft aan een maandelijkse inzage 
in het aantal vliegbewegingen. Hij stelt voor om dit met de provincie nader te bespreken. 
 
De heer Hardenbol zegt toe dit met de auditcommissie te bespreken. 
 
De heer van der Velde vindt juist nu voorlichting en kennisverbreding van groot belang. Hij 
ziet uit naar de eerdere toezeggingen op dit gebied van de voorzitter. 
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De voorzitter antwoordt dat, in verband met ziekte van de betreffende functionaris van de 
afdeling communicatie van de vliegbasis, in de volgende vergadering verder over 
gesproken. 
 
De voorzitter stelt het verslag met deze opmerkingen vast. 

 
7. Klachtenbehandeling  

Mevrouw Inberg deelt mee dat Vereniging Milieudefensie zich aansluit bij het voorstel van 
Berends om onderzoek te doen naar de werking van COVM. Zij stelt voor om daarbij ook 
de klachtenafhandeling mee te nemen. De klachten komen nog steeds niet terecht bij de 
Inspectie Leefomgeving en Transport en de gemeenteraden. 
Er is verder vaak sprake van een melder met meerdere klachten. Dat wordt echter slechts 
als één klacht geregistreerd. Dat geeft een vertekend beeld. 
 
De heer Veldman merkt op dat het aantal klachten veel te groot is om op alles in te gaan. 
Het aantal (2011 klachten in 2021, een stijging van meer dan 50%) met name vanuit de 
Zuidoostkant en de Noordoostkant blijft verontrustend. 
 
De heer van Deventer deelt mee dat de functionaris welke gaat over de 
klachtenafhandeling  op dit moment geveld is door corona. Hij heeft dan ook geen zicht op 
de reden van klachten vanuit de genoemde regio’s.  
 
De heer Veldman merkt op dat in die regio’s vaker rondvluchten plaatsvinden. Hij roept op 
om het vlieggedrag aan te passen en de dorpen te ontzien. Naar verwachting zal dit leiden 
tot het verminderen van het aantal klachten. 
  
De heer van Deventer legt uit dat Stiens op het randje ligt van het vliegpatroon van de F-
35’s. De bevolkingsdichtheid in dat gebied is groot. Dat is wellicht de reden van het grote 
aantal klachten. 
 
De heer Wassink vraagt om nader onderzoek naar de oorzaak van de klachten. 
 
De heer van Deventer deelt mee dat er eerder is afgesproken onderzoek te doen naar 
andere minder overlast gevende en slimmere vliegpatronen. Daar wordt nu aan gewerkt. 
 
De heer van der Velde woont in Burdaard en heeft de indruk dat als vliegtuigen zo vlak 
mogelijk landen, ze minder overlast bezorgen. 
 
De heer van Deventer beaamt dat dat deel uitmaakt van het onderzoek. 
 
De heer Admiraal (vanuit het publiek) merkt op dat het aantal klachten hierover 
gemakkelijk met honderd kan worden vermenigvuldigd. Het geluid veroorzaakt veel 
overlast, maar mensen hebben vaak begrip voor Defensie en dienen niet altijd direct een 
klacht in. De heer Admiraal mist een serieuze houding van Defensie ten opzichte van de 
omwonenden. Hij verwacht dat Defensie serieus omgaat met klachten. Is de aanwezigheid 
van F-35’s in deze bebouwde regio überhaupt wel mogelijk? 
 
De voorzitter roept de commissie op om deze oproep ter harte te nemen. 
 
De heer Verf stelt voor om vooraf aan de invoering van het nieuwe systeem meer ervaring 
op te doen met de kwartaalrapportages en trends en deze op basis daarvan te verbeteren. 
 
De heer Hardenbol merkt op dat de betreffende werkgroep al lange tijd stil ligt een stelt 
daarom voor snel aan de gang te gaan. 
 
De voorzitter gaat ervan uit dat dit voor de volgende COVM is opgestart. 
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8. Geluidsmeetnet van de vliegbasis Leeuwarden 

De heer Den Drijver deelt mee dat de leden van de stuurgroep dit onderwerp, het 
optimaliseren van het meetnet en de website, bespreken met de auditcommissie. Er is een 
start gemaakt met het tweede deel van de motie Eijsink, onderzoek of de eerder 
aangebrachte isolaties voldoende is voor het geluid van de F-35. Daarvoor worden met 
behulp van het geluidsmeetnet nieuwe metingen uitgevoerd. Hij hoopt in de volgende 
vergadering in het najaar van 2022 de eerste resultaten te kunnen presenteren. 
 
8.1 Werkzaamheden stuurgroep  
8.2 Werkzaamheden Auditcommissie 
8.3  
De heer Bennen deelt mee dat de commissie haar inbreng in deze vergadering schriftelijk 
heeft aangeleverd.  
 
De commissie heeft voor de berekening van de geluidsbelasting, geluidswaarden van het 
NLR gekregen. Die komen nagenoeg overeen met de gemeten gemiddelde geluidsniveaus 
van het geluidsmeetnet, zowel voor de F-16 als voor de F-35. Dat geeft vertrouwen in de 
Ke-berekening van de NLR. 
 
De auditcommissie heeft vragen gesteld aan Defensie. De antwoorden worden in de 
volgende vergadering van de commissie besproken. De commissie zal de komende tijd het 
geluid op de Ke meten en een mening vormen over de tabelwaarde van de wettelijke 
contour. 
 
De heer Berends is geschrokken van de uitschieter van 120 dB(A). Dat kan leiden tot 
blijvende gehoorschade. Hoe kunnen dit soort extreme uitschieters worden voorkomen? 
 
De heer Bennen deelt mee dat het niet eenvoudig is te bepalen welke zaken aanvaardbaar 
zijn en welke niet. Dat is onder andere afhankelijk van het gehoor van de inwoners en de 
frequentie waarmee inwoners aan deze waarden worden blootgesteld. Daar wordt nog op 
gestudeerd. Hij kondigt aan daar later een uitspraak over te doen. 
 
De heer Hardenbol beaamt dat er bij dergelijke uitschieters gehoorschade wellicht kan 
optreden. Er wordt alles aan gedaan om dit te vermijden, maar hij kan geen harde 
garanties geven. Wellicht dat dit met politiek Den Haag moet worden besproken.  
 
Mevrouw Inberg is erg teleurgesteld in de auditcommissie. Er wordt slechts gemeten, 
aangekondigd doordacht te handelen en dit met de staatssecretaris te bespreken. Maar er 
gebeurt niets. De piek waarover werd gesproken, kan gewoon niet. Vooral kinderen 
moeten hiertegen worden beschermd. De F-35’s hebben een te groot vermogen. 
Mevrouw Inberg roept - opnieuw - op om ook oog te hebben voor de gezondheidssituatie 
van het personeel van de vliegbasis. 
 
Zij vraagt tot slot naar de opvatting van de Rijks Universiteit Groningen. 
 
De heer Hardenbol benadrukt dat al deze zaken op het netvlies staan. Het is echter niet 
mogelijk om direct alles te onderzoeken. Uiteraard wordt ook op de vliegbasis gewerkt 
volgens de Arbowetgeving. 
 
Een aantal jaar geleden is er onderzoek gedaan naar de kans op kanker in deze regio. 
Daaruit bleek dat er geen verhoogde kans op kanker is. 
 
9. Jaarrapportage geluidsbelasting 2021 Defensie heeft rapportage geleverd over 

de geluidsbelasting over het jaar 2021 (COVM_59_NLR_CR-2022-025_EHLW_B6) 
 
Jaartal staat foutief, dit zal aangepast worden en op de COVM website gecorrigeerd 
worden. Geen vragen of opmerkingen t.b.v. de jaarrapportage 2021. 
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De heer Hardenbol merkt op dat het jaartal in bijlage d3 aangepast dient te worden. Het 
rapport zal aangepast worden en door de secretaris gedeeld worden.  
 
De heer Bouwman leest in het rapport dat er kleine veranderingen gaan plaatsvinden in de 
contouren; de hoek van Wyns wordt niet vol gevlogen. Hij stelt voor om dit deel dichter 
terug te brengen naar de geluidsbelasting lijnen. Dat zorgt voor minder belasting. 
 
De heer Hardenbol zegt toe daar onderzoek naar te doen en het resultaat toe te voegen 
aan het verslag. 
 
De heer Verf merkt op dat dit eerder is besproken in de COVM. Wat voor Wyns geldt, moet 
ook gelden voor Menaam. In de praktijk valt dit dorp nooit binnen de Ke-zone. 
Uit de rapportage blijkt dat er weinig gevlogen is, terwijl er wel veel klachten zijn. Daarmee 
worden zijn zorgen voor de toekomst met de F-35 alleen maar groter. Dat maakt het 
onderzoek naar de mogelijkheid om minder geluid te maken, urgent. 
 
 
10. Werkgroep Luchtkwaliteit 

De voorzitter deelt mee dat er nu rondom de basis fijnstofmetingen plaatsvinden. 
 
De heer Verf deelt mee dat de metingen voortkomen uit de vergadering van 8 maart 2022 
met vertegenwoordigers van het RIVM, TNO, de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en 
FUMO. Alle partijen waren het eens over het belang om te meten. De betrokken 
gemeenten en de provincie hebben voor de financiering gezorgd. Er zijn nog geen 
meetresultaten (van het vliegtuigverkeer, maar ook van het gewone verkeer en 
bijvoorbeeld van houtstook) beschikbaar. De meetkastjes zullen er de komende jaren 
blijven hangen. De meetresultaten worden opgenomen op onzelucht.nl. 
De werkgroep wil  ook de ultrafijnstof gaan meten en gaat in de toekomst ook andere 
stoffen meten. Pas als er een nieuwe voorzitter wordt aangesteld, kan er informatie 
gegeven worden over een lange termijn aanpak. De heer Verf vraagt kandidaten zich te 
melden. 
 
De heer Hardenbol stelt voor om op gemeenteraden, gemeenten en de provincie druk uit 
te oefenen om een voorzitter te leveren, om voortgang in het proces te houden 
 
11. Omgevingsvergunning en de Wet natuurbescherming  

De heer van Deventer deelt mee dat de aanvraag voor een aangepaste werkvergunning is 
verstuurd. Hij verwacht binnenkort een conceptbeschikking. Na een definitief besluit volgt 
er nog een bezwaar- en beroepsprocedure. De ontwikkelingen liggen op schema. 
Het aangepast definitief besluit WNB is gepubliceerd. Het dossier wordt binnenkort 
afgerond. 
 
12. Informatie over het gebruik van de basis  

De voorzitter deelt mee dat er onderhoudswerkzaamheden gaan plaatsvinden. 
 
De heer van Deventer deelt mee dat hij de beloftes van zijn voorganger de heer Doorten 
heeft overgenomen. 
 
Het najaar 2021 stond in het licht van het bereiken van de initiële operationele capaciteit 
van de F-35. Op 28 december 2021 was de luchtmacht gereed voor inzet (IOC). Sinds 24 
februari 2022, enkele uren na de inval in Oekraïne, zijn de F-35’s ingezet voor 
patrouillemissies boven het oosten van Polen. 
Vorige week zijn vier F-35’s verplaatst naar Bulgarije om dat deel van het NAVO-gebied te 
beschermen. Ook de vliegbasis Volkel gaat F-35’s inzetten. Die vliegbasis maakt gebruik 
van de ervaringen in Leeuwarden. 
 
Frisian Flag is een belangrijke oefening, zeker gezien de situatie in Europa. De doelen van 
de oefening zijn bereikt. De vliegers hebben hun broodnodige training gehad. 
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De komende maanden wordt verder gewerkt aan de ontwikkelingen in Volkel. Hun eerste 
vliegtuigen zijn hier geïnspecteerd en worden op 30 juni 2022 verplaatst naar Volkel. In 
Leeuwarden resteert voor de komende maanden een squadron F-35’s. 
 
Vanaf juni 2022 vindt (gepland) onderhoud plaats aan de crashpoorten (de uitgangen van 
de vliegbasis voor brandweer en andere hulptroepen). Verder wordt het normale 
vliegprogramma voortgezet. 
 
In 2023 vindt baanonderhoud plaats van zowel de grote als de kleine baan met onder 
andere een nieuwe asfalt laag, nieuwe ledverlichting en aandacht voor het scheiden van 
afvalwater. Dat biedt de mogelijkheid om in andere delen van het jaar meer te vliegen. De 
jaarruimte blijft gerespecteerd.  
 
De luchtmacht zal vanaf andere locaties in Nederland en het buitenland paraat blijven. 
 
De heer De Vries wil weten welke inspanningen de vliegbasis doet om het aantal 
vliegbewegingen te beperken, bijvoorbeeld door het schrappen van open dagen. 
 
De heer van Deventer deelt mee dat er in de afgelopen jaren door corona geen open 
dagen zijn georganiseerd. Hij heeft geen inzage in toekomstige plannen op dit gebied. Hij 
benadrukt verder dat er altijd binnen de vastgestelde contouren wordt gevlogen.  
Verder wordt er gewerkt om de overlast van vliegbewegingen zo veel mogelijk te beperken 
door gebruik te maken van andere patronen. Hij zegt toe de COVM op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen. 
 
13. Lijst van aandachts- en actiepunten 

In overeenstemming zal er een evaluatie komen van het Lucht Haven Besluit, tevens zal er 
in de toekomst gekeken worden naar een landelijke evaluatie COVM.  
 
14. Datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van de commissie zal plaatsvinden op 21 november 2022. 
 
15. Rondvraag 

De heer Hardenbol deelt mee dat hij het rapport over de registratie van de vliegbanen (met 
de controle of alle vliegtuigen zich houden aan de gemoduleerde routes) zal toevoegen aan 
de stukken van deze vergadering.  
 
De heer van Deventer geeft aan dat er met de auditcommissie is gesproken over 
voorstellen vanuit de dorpen over het verminderen van de overlast. Het verslag daarvan zal 
de komende weken beschikbaar komen. 
 
De heer Bouwman merkt op dat hij waarschijnlijk niet meer terugkomt in deze vergadering 
en bedankt iedereen voor de fijne samenwerking. De heer Berends sluit zich hier bij aan. 
 
16. Sluiting 

De voorzitter sluit om 17.45 uur de vergadering en ziet uit naar een weerzien in november 
2022. 
 


