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Verwerving F-35
Aan de orde is het VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 23/06).

Mevrouw Belhaj (D66):
Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat geluidsoverlast kan leiden tot gehoorschade;
overwegende dat omwonenden van vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel te maken
krijgen met geluidsoverlast van de F-35;
verzoekt de regering, de komende twintig jaar kinderen die rondom vliegbasis Leeuwarden en
vliegbasis Volkel wonen jaarlijks te onderzoeken op gehoorschade,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Belhaj. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 411 (26488).

Mevrouw Eijsink (PvdA):
Voorzitter. Op 6 november 2013 steunde de Kamer een motie over geluidsbreedte. In
tweeënhalf jaar tijd is er enorm veel en hard gewerkt door een stuurgroep. In die stuurgroep
zitten omwonenden, een coördinator, het ministerie van Defensie, Provinciale Staten en de
voorzitter van Gedeputeerde Staten. Deze groep heeft een enorme hoeveelheid werk verzet, in
de eerste plaats in de samenwerking met elkaar. Ik wil dit compliment ook aan de minister en
haar mensen geven, en misschien nog wel meer aan de bewoners rondom de vliegbasis in
Leeuwarden en die in Volkel. Zij hebben aangetoond dat er kan worden samengewerkt.
In de brief van de minister, in de reacties en in de uitvoering van de motie heeft de minister
aangegeven dat zij alle adviezen van de stuurgroep zal overnemen, inclusief de mogelijke
opmerkingen over piekbelasting en alle adviezen die voortkomen uit twee rapporten, een van
het NLR en een van het RIVM. Daar ben ik de minister zeer erkentelijk voor, maar ik zeg

nogmaals dat ik ook de bewoners daar erkentelijk voor ben, de gedeputeerde, de coördinator,
het ministerie en allen die hieraan hebben gewerkt. Ik vraag de minister om nogmaals te
bevestigen dat er voldoende ruimte blijft voor discussies over piekbelasting in welke vorm
dan ook die in de komende jaren opkomen. Dat geldt dus zowel voor voldoende ruimte voor
de middelen, als voor de isolatie, als voor de verdeling van de werkzaamheden zodat het
intact blijft. Ik vraag de minister te bevestigen dat dit wordt meegenomen in de taak van de
stuurgroep.

De heer Jasper van Dijk (SP):
Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat de geluidsoverlast van de JSF tot een minimum beperkt dient te worden;
constaterende dat er momenteel geen normering is rond de piekbelasting, terwijl dit wel een
nadrukkelijk verzoek is van de omwonenden;
verzoekt de regering, in overleg met de stuurgroep te onderzoeken welke piekbelasting nog
acceptabel is en aanbevelingen te doen voor een normering ervan,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Jasper van Dijk. Naar mij blijkt, wordt de indiening
ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 413 (26488).
Hiermee zijn wij gekomen aan het eind van de inbreng van de zijde van de Kamer.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
De voorzitter:
Ik geef graag het woord aan de minister.

Minister Hennis-Plasschaert:
Voorzitter. De vierde motie heb ik nog niet ontvangen, maar die volgt vast zo. We kunnen dus
vast beginnen.

Ik kom op de motie op stuk nr. 411 over de gehoorschade bij kinderen. Ik ben blij dat
mevrouw Eijsink al zei dat we een Stuurgroep geluid hebben. Die functioneert heel goed en
daarin wordt nauw samengewerkt tussen de diverse betrokken partijen. Mevrouw Eijsink was
zo attent om Defensie, maar ook alle omwonenden en de betrokken organisaties een
compliment te geven. Laat ik het volgende daarom ook nog even tegen haar zeggen: dit alles
is ontstaan op basis van een motie van de hand van mevrouw Eijsink. Sinds die motie is
ingediend heeft de samenwerking een enorme vaart gekregen en staan alle neuzen dezelfde
kant op. De stuurgroep zal een cruciale rol blijven vervullen en alle ruimte krijgen om
willekeurig welk vraagstuk op te pakken. Het gaat me daarom veel te ver om hier te gaan
praten over de monitoring van gehoorschade bij kinderen. Laat die stuurgroep z'n werk doen
en geef hem de ruimte die hij nodig heeft. Ik weet zeker dat we daarmee tot de best mogelijke
geluidsbeperkende maatregelen komen, die wij met elkaar op het Binnenhof niet hadden
kunnen verzinnen. Ook deze motie wil dus ontraden.
Tot slot de motie op stuk nr. 413. Ook hier geldt: geef het de ruimte. We hebben al eerder
gesproken over normeringen voor luchtvaart, in die zin dat het gaat om een gemiddelde en dat
je sowieso binnen de geluidscontouren moet opereren. Dus ook deze motie zal ik helaas
moeten ontraden.
De voorzitter:
Dank u zeer.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter:
Ook over deze moties zullen wij vanavond of morgenvroeg stemmen.

Stemmingen
Stemmingen moties Verwerving F-35
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Verwerving F-35,
te weten:

- de motie-Belhaj over kinderen die rondom vliegbasis Leeuwarden en (26488, nr.
411);
-);
- de motie-Jasper van Dijk over onderzoeken welke piekbelasting geluidsoverlast nog
acceptabel is (26488, nr. 413).
In stemming komt de motie-Belhaj (26488, nr. 411).
De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66,

50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (26488, nr. 413).
De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66,
50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

