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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over ontwerp luchtruimherziening

Geachte heer Knot, heer de Groot en mevrouw van der Hoek,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 3 februari 2021, beantwoorden wij als volgt.

lnleiding:
Uit navraag bij de gedeputeerde hebben wij begrepen dat de provincie Fryslan van plan is
een zienswijze tegen de luchtruimherziening in te dienen. Gezien de deadline voor het indie-
nen van deze zienswijze vragen wij u onze vragen hierover met spoed te beantwoorden en
de verzoeken in deze vragen in uw zienswijze te verwerken.
Half januari 2021 bee ft het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat de ontwerp-
Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening gepubliceerd. Tot en met 25 februari 2021 kan
hierover een zienswijze gegeven worden ingediend.

Wij maken ons zorgen over een aantal elementen uit dit ontwerp.

Allereerst over de geluidsoverlast.
Met name de uitbreiding van het bestaande militaire oefengebied in het noorden van Neder-
land, zal over grote delen van onze provincie gaan. Zoals bekend, en zoals op 2 februari ook
in een uitzending van "an Vandaag" naar voren is gekomen, zijn er veel vragen en klachten
over de toe genomen geluidsoverlast door de F35's. Hierover heeft GrienLinks al een aantal
keren vragen gesteld. Ook andere partijen waaronder PvdA en FNP, hebben eerder bun
zorgen get/it. In de uitzending van "Een Vandaag" bee ft geluidsdeskundige dhr. Mucha' zich
verdiept in de geluidsmetingen van het afgelopen jaar. Zifn conclusie is dat de F35 bij de
start gemiddeld meer dan 5 decibel meer lawaai maakt dan de F16's. BU de landing maakt
de F35 gemiddeld bijna 12 decibel meer lawaai. Dat staat in de geluidscontouren gelijk aan
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vijftien F16's. De eerdere testvlucht van Defensie gaf aan dat er maar 3 decibel meer zou
zijn. Nu het militair oefengebied boven Fryslan verder uitbreidt en er nog meer F35's komen,
valt te verwachten dat de geluidsoverlast nog erger wordt en zich afspeelt boven een groter
deel van Fryslan. Niet alleen wij, maar ook natuurorganisaties maken zich zorgen over deze
geluidsoverlast, vanwege verwachte negatieve effecten op de natuur. Ook zou het toerisme
in Fryslan negatieve gevolgen kunnen ondervinden van lawaai boven bijvoorbeeld natuurge-
bied.

Het tweede punt van aandacht is het signaal vanuit SA TL dat er geen onderbouwing is in de
luchtruimplannen dat de laagvliegroutes vanaf Lelystad en Schiphol hoog genoeg zijn om
geen overlast te veroorzaken.

Ons derde punt van zorg betreft de natuurvergunning.

Vraag 1:
De vliegbasis heeft zich te houden aan zogenaamde geluidscontouren. Defensie heeft om-
wonenden beloofd zich daar aan te houden. Is GS het met ons eens dat deze belofte en con-
touren moeten blijven gelden, ook als het oefengebied wordt uitgebreid?

Antwoord vraag 1:
Ja, dat zijn wij met u eens. Overigens hebben meerdere bewindspersonen ook aangeven dat
de contouren zoals vastgelegd in het luchthavenbesluit voor de vliegbasis Leeuwarden niet
ter discussie staan.

Vraag 2:
Zo ja, is GS bereid dit duidelijk in de zienswijze vanuit de pro vincie te me/den?

Antwoord vraag 2:
Nee. De contouren van de vliegbasis hebben namelijk niets te maken met de luchtruimher-
ziening. De geluidsproductie van het starten en landen van het militaire vliegverkeer
vanaf vliegbasis Leeuwarden moet binnen vastgestelde normen blijven. De geluidscontouren
bepalen hoe groot de geluidsbelasting mag zijn. Een toekomstige uitbreiding van militaire
oefengebied verandert niets aan het maximaal te prod uceren vlieggeluid rond de basis.

Vraag 3:
lndien de F35's meer lawaai maken, zullen ze minder mogen vliegen om binnen de geluids-
contouren te blijven. Dit kan betekenen dat Defensie de contouren zal aanpassen.
Welke mogelijkheden heeft GS om dit te voorkomen?

Antwoord vraag 3:
Zoals bij het antwoord op vraag 1 al aangegeven heeft het ministerie van Defensie meerde-
re malen aangegeven dat de geluidscontour niet zal worden aangepast. Niet als gevolg van
de invoering van de F-35 en ook niet als gevolg van de uitbreiding van het militaire oefenge-
bied in het zuidoosten van Fryslan. De geluidscontour is opgenomen in het Luchthavenbe-
sluit. Mocht Defensie de contour toch wit vergroten, dan zal er een nieuw luchthavenbesluit
moeten komen. De voordracht voor een luchthavenbesluit of de wijziging daarvan wordt ge-
daan na overleg met gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders
van de betrokken gemeenten. Het ontwerp wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en
een ieder wordt de gelegenheid geboden om binnen zes weken bedenkingen in te brengen.
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Vraag 4:
Hoe ziet het oefengebied boven Fryslan er precies uit en wat is de verwachting qua geluids-
effecten op onderliggende plaatsen en natuurgebieden?

Antwoord vraag 4:
Waar het gebied exact komt te liggen is nog niet bekend. Naar verwachting zal het in ieder
geval boven het zuidoosten van Fryslan, Groningen en Drenthe komen te liggen. Het gaat
dan om het luchtruim boven de 2 kilometer. Helaas beschrijft de ontwerp-
Voorkeursbeslissing nauwelijks wat de te verwachten geluidsbelasting en de effecten op de
natuur zijn. Aangegeven wordt dat dit in de volgende fase nader zal worden uitgewerkt. Wij
vinden echter, dat er ook nu al meer over gezegd zou moeten worden. Hier gaan wij in onze
zienswijze dan ook op in.

Vraag 5:
Hoe wordt berekend hoeveel huizen meer decibel/en op zich af zullen krijgen dan geluids-
normen toestaan?

Antwoord vraag 5:
Er worden geen berekeningen per woning of per vlucht gemaakt. De geluidscontour is lei-
dend en mag niet overschreden worden. Er gelden geen normen voor individuele vluchten.
Mocht een toestel meer geluid maken, dan is de contour eerder vol en kan er dus minder
gevlogen worden. De geluidsbelasting wordt jaarlijks berekend en aangeboden aan de
COVM vliegbasis Leeuwarden. De wijze van berekening staat beschreven in de Regeling
berekening geluidsbelasting militaire luchthavens. Sinds november 2018 is, mee op verzoek
van omwonenden, een permanent geluidsmeetnet aangelegd rondom de vliegbasis die deze
berekening op termijn kan valideren.

Vraag 6:
Welke afspraken zijn er over de bekostiging door Defensie van geluidsisolatie van woningen
waarbij sprake is van geluidsoverlast?

Antwoord vraag 6:
Bij de invoering van de F-35 is door de Staatssecretaris van Defensie ook een Stuurgroep
Geluidsmeetnetten ingesteld. Deze staat onder leiding van gedeputeerde Hoogland. De
stuurgroep houdt zich nu voornamelijk bezig met de begeleiding van het geluidsmeetnet. De
Stuurgroep heeft echter ook de taak gekregen een antwoord te vinden op de vraag of de
vereiste geluiddemping wel gehaald wordt bij de hogere geluidsniveaus van de JSF. Hierbij
wordt er o.a. ook gekeken in hoeverre de huidige isolatie nog voldoet. Vervolgens zal de
Stuurgroep hierover adviseren aan de Staatsecretaris. Een uitspraak over de bekostiging is
in dit stadium dus nog te vroeg.

Vraag 7:
Welke afspraken zijn er met Defensie over negatieve gevolgen voor toerisme en natuur?

Antwoord vraag 7:
Hierover zijn geen afspraken gemaakt. Wij vinden dat de gevolgen voor toerisme en natuur
in het ontwerp-Voorkeursbesluit onvoldoende zijn beschreven. Wij hebben dit in onze ziens-
wijze naar voren gebracht.
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Vraag 8:
Is er voor de vliegbasis en voor deze uitbreiding inmiddels een omgevingsvergunning en
natuurvergunning die voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen?

Antwoord vraag 8:
De uitbreiding van het militaire oefengebied in het zuidoosten van Fryslan staat los van de
situatie op de vliegbasis. De vliegbasis beschikt over een geldend luchthavenbesluit. Voor de
omgevingsvergunning en de natuurvergunning van de vliegbasis is de aanvraag ingediend
bij het bevoegde gezag.

Vraag 9:
Is GS bereid duidelijk aan te geven in de zienswijze dat Fryslan tegen negatieve gevolgen
van de uitbreiding van het oefengebied voor mens, dier en natuur is en te vragen om oplos-
singen daarvoor?

Antwoord vraag 9:
Zoals bij het antwoord op vraag 4 at aangegeven, gaan wij daar in onze zienswijze inderdaad
op in. Provinciale Staten krijgen een afschrijft van onze zienswijze. Overigens zijn partijen
uiteraard ook vrij om zelf een zienswijze in te dienen.

Vraag 10:
Ontvangt de pro vincie geld, voordelen of compensatie van Defensie voor de uitbreiding van
het oefengebied?

Antwoord vraag 10:
Nee.

Vraag 11:
Mocht Lelystad Airport toch open gaan, dan zal dit zorgen voor extra vliegbewegingen en
geluidsoverlast boven Fryslan. Houdt u hier ook rekening mee in de zienswijze?

Antwoord vraag 11:
Ja. In onze zienswijze gaan wij ook in op de eventuele vluchten vanuit Lelystad Airport en de
effecten daarvan voor Fryslan.

Hoogathtend,

GedeputOrde Staten van Fryslan,

Voorzitter

)
I'sma, MBA MCM, secretaris
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