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Onderwerp : lnformatie over reactie op onze zienswijze Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau voor het plan-MER van het programma Luchtruimherziening

Geachte Statenleden,

Begin oktober 2019 bent u geInformeerd (kenmerk 1700850) over het project Herziening
Luchtruim. Dit project is door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie
opgepakt. Voor Fryslan is met name de wens van het Rijk om het oefengebied voor defensie
te vergroten van belang. Wij hebben u daarbij een afschrift gestuurd van de zienswijze
(kenmerk 1699403), die wij in noordelijk verband hebben opgesteld.

Op 19 december 2019 is de voortgangsbrief van het project Luchtruimherziening en de bij-
behorende Nota van antwoord van de NRD Luchtruimherziening verschenen. U kunt deze
vinden via de link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/19/voortgangsbrief-project-
luchtruimherziening

In de Nota kunt u de reactie lezen van de Ministeries op de zienswijzen. Deze zijn per para-
graaf beantwoord. Voor Fryslan zijn de paragrafen 4,7,10,27,29, 30,42,43,47,69,73,74,94
van belang. De komende periode gaan wij gebruiken om de reactie op onze zienswijzen te
bestuderen en een standpunt te bepalen.

Een punt willen wij echter alvast onder uw aandacht brengen, en dat is paragraaf 29. Langs
de oostkant van onze provincie loopt de militaire laagvlieg route 10a. Op deze route
mag het ministerie van Defensie op 75 meter laagvliegen. Deze route is weliswaar sinds
2002 opgeschort, maar bestaat op papier nog wel. De (ruimtelijke) beperkingen die deze
route met zich meebrengen bestaan derhalve ook. We hebben daarom gevraagd om deze
militaire laagvliegroute 10a te laten vervallen.
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Dit leek een formaliteit. Echter, in de Nota van antwoord wordt aangegeven dat "Momenteel
heeft de luchtmacht de behoefte om de linkroute-10a laagvliegroute weer in gebruik te ne-
men. Om dit mogelijk te maken werkt Defensie aan een aanvraag voor een Natuurbescher-
mingswet vergunning voor "overige militaire vliegactiviteiten", waaronder het gebruik van de
link -10 laagvliegroute. Als deze vergunning een felt is, zal Defensie onderzoeken hoe deze
route weer in gebruik genomen kan worden. Daarbij wordt de omgeving betrokken.

Deze reactie heeft ons zowel procedureel als inhoudelijk erg verrast. Procedureel, omdat wij
nu juist als provincies afspraken hadden gemaakt met de ministeries over tijdige betrokken-
heid en inspraak. Onze nadrukkelijke verwachting was dat we vooraf het gesprek zouden
aangaan en geInformeerd zouden worden over dergelijke voornemens. In eerdere (bestuur-
lijke) gesprekken en bijeenkomsten is dit niet aan de orde geweest. lnhoudelijk, omdat de
argumenten die destijds golden om het gebruik op te schorten nog onverkort van kracht zijn.
Door de ligging van luchthaven Drachten ten opzichte van laagvliegroute 10A is hier
sprake van een potentieel gevaarlijke situatie. Het andere argument betrof de geluidsoverlast
die het gebruik van de route met zich meebrengt. Bovendien maakt een F-35 meer geluid
dan een F-16, gaat de route over Natura 2000 en stiltegebieden en de (nieuwe) luchthavens
Kollumerzwaag en Nieuwehorne. Wij vinden het in gebruik nemen van deze laagvliegroute
daarom erg ongewenst.

In de komende (bestuurlijke) gesprekken en bijeenkomsten zullen wij ons standpunt nadruk-
kelijk naar voren brengen. Hierbij zoeken wij ook de afstemming met betrokken gemeenten
en provincies. Wij moeten ons wel realiseren dat wij geen bevoegdheden in het luchtruim
hebben en dat het laatste woord uiteindelijk dus aan de minister is.

Tot slot willen wij u wijzen op de informatiesessie die de ministeries aan uw Staten gaan
geven over het project luchtruimherziening. Deze bijeenkomst is gepland voor
woensdag 29 januari (10.30-12.00 uur) op het provinciehuis.

Gedeputelr4 Staten van Fryslan,

drs. A.A.M. Brok

R.E. lirouius -J3krn1èrsma, MBA MCM, secretaris
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