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Inleidende toelichting

Op 22 en 25 januari berichte1 de Leeuwarder Courant over geluidshinder in
Wier door de nieuw geplaatste Defensie radar.
Bewoners uit Wier ervaren door de nieuwe Smart-L radar van Defensie
constant overlast van geluid. De leefbaarheid en het woongenot van
mensen komt daarmee in het geding.
Defensie heeft besloten om de radar s ’nachts uit te zetten. Het probleem
is daarmee voor de bewoners nog niet opgelost. Uit de berichten maken
wij op dat Defensie en de inwoners met elkaar contact hebben maar er nog
geen structurele oplossing is.
Uit gesprekken met bewoners van Wier komt naar voren dat er sinds de
nieuwe radar minder vogels in de omgeving van de radar zijn, het wifisignaal sterk is verminderd en er storingen zijn met de elektriciteit. De
bewoners geven ook aan dat er geen communicatie is geweest over de
vervanging van de oude radar en er zorgen zijn over negatieve
gezondheidseffecten die het geluid met zich meebrengt.

Vragen

1

De PvdA en FNP maken zich zorgen en stellen de volgende vragen.
1. Bent u bekend met de geluidsoverlast in Wier door de nieuwe
Smart-L radar van Defensie? Zo ja, wat vindt u van de klachten van
de bewoners?
2. De PvdA en FNP vinden dat er snel een oplossing moet komen
voor de overlast. Is er een technische oplossing mogelijk om het
geluidsniveau te verminderen? Zo ja, weet u of de Staatssecretaris
werkt aan een dergelijke oplossing of kent u haar argumenten om
dat niet te doen?
3. Bewoners geven aan niet op de hoogte te zijn gebracht over het
feit dat de nieuwe radarinstallatie veel meer geluid zou maken.
Hoe beoordeelt u dit gegeven? Waarom is er geen overleg
geweest met de bewoners?
4. Bewoners signaleren dat er veel minder vogels zijn in de omgeving
van de radarinstallatie en vermoeden dat dat komt door het
hardere geluid. Is er onderzoek gedaan naar de milieueffecten van
deze nieuwe installatie? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee,
waarom was een milieueffecten onderzoek niet nodig? Past de
nieuwe radarinstallatie binnen de bestaande
omgevingsvergunning?
5. Sinds de nieuwe radar actief is is de wifi-ontvangst sterk
verminderd en zijn er elektriciteit storingen. Dit hindert mensen
onder andere bij het thuiswerken. Kan dit komen door de
radarinstallatie? Zo ja, is hier wat aan te doen en kan de provincie
een rol spelen bij het oplossen van dit probleem?
6. Bewoners geven aan dat er zorgen zijn t.a.v. de gezondheid,
zeker voor de langere termijn, als gevolg van het laagfrequente
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geluid. Is het college bekend met deze zorgen? Zo ja, kunt u hier
nadere informatie over geven?
Wilt u in uw contacten met de Staatssecretaris van Defensie de
klachten van de bewoners onder de aandacht brengen en de
Staatssecretaris oproepen snel met een structurele oplossing te
komen? Zo nee, waarom niet?
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