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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen GrienLinks over geluidsoverlast
vliegbasis Leeuwarden

Geachte heer Nicolai,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, zijn binnenge-
komen op 29 oktober 2018. Bij brief van 13 november is uitstel aangegeven. Wij beantwoor-
den ze nu als volgt.

lnleidende toelichting
Vorig jaar hebben we vragen gesteld1 over de geluidsoverlast van de straaljagers van de
vliegbasis in Leeuwarden. Geluidsoverlast is een van de grootste milieuproblemen in ons
land. We hebben daarom een aantal vervolgvragen. Op 12 november 2018 is er een verga-
dering van het COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden),
waar de pro vincie deel van uitmaakt. Het verzoek is deze vragen Mee te nemen' naar deze
commissie en de resultaten te verwerken in het ant woord op onze vragen.
In uw antwoord van vorig jaar schrijft u dat er een `geluidmeetnet' van geluidspalen in 2018
aangelegd zou worden. Zodat, als in 2019 de F -35's (JSF) naar Leeuwarden komen, dan te
meten is of er verschil in geluidsbelasting is. Tot nu toe worden rekenmodellen gebruikt.

Vraag 1:
Is het geluidmeetnet a/ aangelegd? Zo niet, wanneer is dat gereed?

Antwoord vraag 1:
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In oktober 2018 is begonnen met het aanleggen van de eerste geluidsmeetpunten. In totaal
is er plek voor 16 meetpunten. Tevens is er een mobiele meetpost beschikbaar. Inmiddels
zijn er zo'n 8 punten gereed. Naar verwachting is eind 2018 het geluidsmeetnet voor Leeu-
warden voor de twaalf informatie locaties gereed. Begin 2019 volgen dan nog de vier loca-
ties die de geluidscontour gaan monitoren.
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Vraag 2:
De gegevens van dit geluidmeetnet zouden openbaar toegankelijk zijn voor het publiek, zo-
dat omwonenden kunnen zien hoe veel geluid de vliegtuigen hebben veroorzaakt. Op welke
wijze wordt dit 'openbaar toegankelijk maken' vormgegeven?

Antwoord vraag 2:
Onderdeel van het geluidsmeetnet is een website. Via deze site kan 24 uur per dag de vlieg-
bewegingen worden gevolgd. Het geluidsmeetnet wordt daarnaast kritisch gevolgd door de
gebruikersgroep, bestaande uit omwonenden.

Tot vorig jaar (2017) zomer konden omwonenden naar de communicatieafdeling van de ba-
sis bellen met hun klacht over de geluidsoverlast. Deze afdeling werd in die zomer overbe-
last en de mogelijkheid tot bellen voor klachten werd gesloten. Defensie wil ook graag over-
gaan op het digitaal afhandelen van klachten. Op dit moment is het daarom alleen nog mo-
gelijk via een site van defensie.n1 een klacht in te dienen via een meldformulier. Deze klacht
komt wel terecht bij de vliegbasis in Leeuwarden zelf, die deze vervolgens afhandelt. Ons
bereiken geluiden uit de omgeving dat er onduidelijkheid bestaat over de manier waarop
klachten ingediend kunnen worden. Ook is de afhandeling van klachten niet inzichtelijk.

Vraag 3:
Is het mogelijk dat de vliegbasis meer publieke aandacht geeft aan de gewijzigde manier
waarop klachten ingediend kunnen worden?

Antwoord vraag 3:
In de covm-vergadering is door defensie aangegeven dat de manier waarop klachten kunnen
worden ingediend nogmaals onder de aandacht van omwonenden wordt gebracht. Defensie
ziet inderdaad graag dat klachten via digitaal weg worden ingediend. Het voordeel van een
online klachtenformulier is dat klagers de klacht in eigen bewoordingen kunnen omschrijven.
Overigens is het nog steeds mogelijk om klachten telefonisch in te dienen. Dit kan via het
landelijke nummer 0800-022 60 33. De vliegbasis Leeuwarden kan tijdens kantooruren ge-
beld worden voor informatie over de basis.

Vraag 4:
De commandant van de vliegbasis stelde na Frisian Flag 2018 dat er minder klachten waren
dan het jaar daarvoor. Kunnen de staten actief geinformeerd worden over de ingediende
klachten van 2017 en 2018 en de afhandeling daarvan?

Antwoord vraag 4:
De COVM is de plek waar over de klachten en de afhandeling daarvan gesproken wordt. De
bijbehorende documenten zijn te vinden via de website www.covm.n1/ de-covms/leeuwarden
Hier zijn ook de klachtenoverzichten te vinden.

Vraag 5:
Is het mogelijk om de geluidsoverlast door de vliegtuigen van de vliegbasis te beperken
door oefeningen/evenementen te spreiden, zowel qua td (niet meer twee belastende
oefeningen/evenementen tegelijk) als qua plaats (dus ook op andere plekken oefenen)? Zo
niet, waarom niet?
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Antwoord vraag 5:
Deze vraag is in de COVM-vergadering van april 2018 aan de orde geweest. Basiscomman-
dant Dhr. Stallmann heeft aangegeven dat dit voor een groot deel al zo gedaan wordt. Zo
doet Nederland jaarlijks met vier vliegtuigen mee aan het Tactical Leadership Program in
Spanje en Red Flag in de Verenigde Staten. Ook heeft de wapeninstructeursopleiding voor
een deel in Noorwegen plaatsgevonden. Er wordt dus zeker niet alleen in Leeuwarden geoe-
fend. Uiteindelijk bepalen de wettelijke geluidscontouren wat er maximaal aan vliegbewegin-
gen op de vlieg basis kan plaatsvinden. De provincie heeft daarbij geen formele rol.

Vraag 6:
Wilt u zich in de eerstvolgende vergadering van het COVM inzetten voor afspraken over
(ook) een maximum aan vliegbewegingen/geluidsoverlast per dag naast een geluidsquotum
per jaar? We when graag een toelichting waarom dat wel of niet mogelijk is.

Antwoord vraag 6:
Een geluidsquotum per dag is niet realistisch. Het zal oefeningen zoals Frisian Flag nage-
noeg onmogelijk maken. De Frisian Flag oefening is echter van groot belang voor de Konin-
klijke Luchtmacht, omdat samen met andere NATO-landen het optreden bij een grootschalig
conflict kan worden beoefend. De reden dat de oefening Frisian Flag vanaf Leeuwarden
wordt georganiseerd is de gunstige ligging ten opzichte van de Noordzee, waar meer moge-
lijkheden zijn om vrij te oefenen dan boven land. Zoals ook al bij vraag 5 aangegeven, heeft
de provincie geen formele rol in de wijze waarop de vlieg basis de geluidscontour wil opvul-
len.

Hoogachtend,

Gedeputee\le Staten van Fryslan,

kc)drs. A.A.M. B k, voorzitter

R.E. Bouius iem a, MBA MCM, secretaris
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