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Vraag:
In de informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad op 8 december vroeg 
Evert Stellingwerf van GroenLinks, later aangevuld door Folkert Dijkstra van 
FNP hoe het staat het met de uitvoering van de motie Gezondheidsaspecten 
Vliegbasis. In de Omgevingsvisie wordt de vliegbasis genoemd in relatie tot 
gezondheid. 

Antwoord:

Onderzoek gezondheidsrisico’s
We onderzoeken hoe vorm gegeven moet worden aan een onderzoek naar de 
gezondheidsgevolgen voor omwonenden door het vliegen met de 
F35.  Gemeente Waadhoeke en Provincie Fryslân willen participeren. Defensie 
is bekend met de motie van de raad, maar moet officieel nog worden 
benaderd voor eventuele deelname. 
De GGD Fryslân is gevraagd om te adviseren. De GGD heeft eerst een 
verkenning gedaan wat er in Nederland al is gedaan aan onderzoeken op dit 
gebied. Ook heeft ze bekeken welke onderzoeksvorm hiervoor het beste is en 
of er aangesloten kan worden bij hun 4 jaarlijkse monitor.  
De GGD adviseert een 2 jaarlijks belevingsonderzoek. We wachten nog op een 
reactie van de GGD of zij zelf zo’n onderzoek voor ons kunnen uitvoeren 
danwel of dat moet worden uitbesteed aan een andere partij en wat de 
geschatte kosten zijn van zo’n onderzoek. 

Wij hopen U begin volgend jaar verder te  kunnen informeren. Op donderdag 
16 december hebben wij het halfjaarlijks Commissie Overleg & Voorlichting 
Milieu (COVM) overleg over de vliegbasis en dan kunnen wij het onderwerp ook 
aankaarten.  



Blad 2

Controle isolatie woningen
De gemeente controleert niet of de eerder aangebrachte isolatie nog op orde 
is. Defensie is hier aan zet. De isolatie is destijds op kosten van Defensie 
aangebracht. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Wat 
wel bekeken zal worden is of de destijds aangebrachte isolatie ook toereikend 
is nu de F35’s  meer en een ander type geluid produceren. Daar wordt aan 
gewerkt. Ook hier is Defensie aan zet.  

De Tweede Kamer heeft in 2013 de motie Eijsink aangenomen waarbij de 
regering ter voorbereiding op de komst van de F35 is verzocht om o.a. een 
geluidmeetnetwerk aan te leggen rond de basis van Leeuwarden en Volkel en 
ook te onderzoeken of de aangebrachte isolatie toereikend is om de 
geluidniveaus in woningen  te garanderen. 
Daarvoor is een stuurgroep opgericht. Daarin zijn naast Defensie ook de 
provincies Noord Brabant en Fryslân ook de gemeenten Leeuwarden en Uden 
en omwonenden vertegenwoordigers van de COVM’s Leeuwarden en Volkel 
vertegenwoordigd. Het geluidmeetnetwerk rond Leeuwarden staat en werkt. 
Inmiddels wordt gewerkt aan het onderzoek naar de isolatie. Het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) en akoestisch adviesbureau NIBAG 
begeleiden dat project. Het NIBAG heeft in de jaren 80/90 vorige eeuw ook 
het isolatieproject uitgevoerd.  
NIBAG zal bekijken of de destijds aangebrachte isolatie toereikend 
is. Daarvoor zal bij een aantal referentiewoningen onderzoek worden gedaan 
naar de nog aanwezige isolatie en de technische staat daarvan.

Zodra door NLR het onderzoek over de geluidsproductie van de F 35 in de 
Leeuwarder situatie afgerond is en het NIBAG onderzoek heeft uitgevoerd naar 
de bestaande isolatie, kan worden beoordeeld of de bestaande isolatie 
toereikend is of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat zal pas in de 
loop van volgend jaar duidelijk worden.
  


