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‘Defensie staat
niet boven de wet’niet bo
ASING WALTHAUS

De minister ging gisteren in dorps-
huis Nij Franjum in gesprek met om-
wonenden van de Leeuwarder vlieg-
basis over de JSF, de opvolger van de
F-16. Dat deed ze op een innemende
manier: ze pakte de microfoon en
ging een uur lang als presentatrice
de vragenstellers langs.

Leeuwarder wethouder Isabelle
Diks vroeg naar de milieuvergun-
ning van de basis. Die is niet open-
baar, misschien om strategische re-
denen. Maar het zou, vond Diks, toch
mogelijk moeten zijn dat burge-
meester en wethouders van Leeu-
warden hem inzien. ,,Om bewoners
gedegen informatie te kunnen ge-
ven. We vertrouwen wel op wat de-
fensie ons vertelt, maar we kunnen
dan zeggen dat we het ondersteu-
nen.” Hennis: ,,Daar ga ik naar kij-
ken, persoonlijk.”

Over inperking van de geluids-
contouren rond de basis was ze ook

MARSUM Defensie staat niet boven
de wet, ook straaljagers vallen bin-
nen geluidsvoorschriften. Keer op
keer hamerde minister Jeanine
Hennis-Plasschaert van Defensie
daarop in Marsum.

boven de

Als Marsum het
wil, spreekt Hennis
over jaar weer
met omwonenden

duidelijk. Omdat het straaljagerge-
luid, zelfs dat van de JSF, ver binnen
de geluidsgrens blijft, mogen die
contouren van omwonenden wel
kleiner worden. Dan vervallen
bouwbeperkingen op woningen die
in dat gebied staan. Hennis legde uit
dat de luchtmacht al erg begrensd is
en ze er niet voor is om die geluids-
contour te verleggen.

Huisarts Foekje Kalsbeek drong
aan op meting van het piekgeluid:
volgens haar brengt korte blootstel-
ling aan zeer luid geluid al schade
toe. Kalsbeek maakt zich zorgen
over schoolkinderen en forensen op
het fietspad van Leeuwarden naar
Stiens. Volgens Hennis is piekgeluid
lastig te meten en ze betwijfelt of het
zo snel tot gehoorschade leidt.

Onbekend is nog wat de uitstoot

van de nieuwe straaljagers gaat zijn,
daar wordt nog onderzoek naar ge-
daan. Een omwonende zag een ver-
band met kanker en stoorde zich er-
aan dat ,,defensie maar allemaal rot-
zooi mag uitstoten die ons ziek
maakt”. Ze werd op de vingers getikt:
met dit soort woordkeus krijg je
geen gesprek, vond Hennis. Dat er
nog geen duidelijkheid is over emis-
sies frustreert haar, maar dit soort
conclusies vond ze te ver gaan.

Het hele gezelschap maakte een
korte wandeling door het dorp en
bezocht het huis van Yvonne Kam-
minga aan de Tramstrjitte, voor zo-
ver men daar in paste. Zij heeft voor-
al last van de onregelmatige vluch-
ten, vertelde ze. En ze was bezorgd
over de kinderen – ,,die steken hun
vingers niet in de oren”.

Hennis herhaalde haar belofte dat
er volgend jaar juni een JSF naar de
Luchtmachtdagen komt. ,,Dat vergt
veel van defensie, want we zijn bezig
met intensieve tests van het toestel
en daar trekken we er nu een uit.
Maar het is belangrijk dat we hem
hier en in Volkel ervaren en bele-
ven.” Zelf komt ze volgend jaar ook
weer. En als Marsum het wil, gaat ze
dan opnieuw met omwonenden in
gesprek, beloofde ze.
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Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert aan het werk als ’presentatrice’ in het dorpshuis van Mar-
sum. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


