
 
 

 
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van 
het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden 
 
Onderwerp: Ontbrekende vergunningen vliegbasis Leeuwarden 
Datum: 4 juni 2020 
 

 
Al geruime tijd werkt Vliegbasis Leeuwarden zonder natuurvergunning. Ook dringt Inspectie voor de 

Leefomgeving al sinds langere tijd aan op een geactualiseerde Omgevingsvergunning komt. Stadsblad 

Liwwadders publiceerde hier meerdere keren over 
1)

. De fractie van PAL GroenLinks vindt dat inwoners en 

natuur in de omgeving een passende bescherming verdienen tegen lawaai en emissies van de vliegbasis. 

Daarnaast heeft de Rijksorganisatie een voorbeeldfunctie heeft bij het op orde hebben van haar 

vergunningen.  

 

De gemeente Leeuwarden is vertegenwoordigd in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) en is 

wettelijk adviseur bij de besluitvorming over nieuwe vergunningen. Wij hebben hierover de volgende vragen 

aan het college. 

1. Bent u op de hoogte van het ontbreken van de benodigde vergunningen en zo ja, wat vind u hiervan? 

2. Wat heeft u op dit punt ingebracht tijdens de COVM-overleggen? 

3. Op welke wijze wordt het aspect gezondheid meegenomen in de aanpassingen van de vergunningen? 

 

Aanpassingen van vergunningen worden aan de gemeente voorgelegd als vaste adviseur. In verband me de 

komst van de F-35 zijn een aantal besluiten genomen over de omgevingsvergunning. Die zijn genomen door de 

Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij steeds is aangegeven dat het een milieu 

neutrale activiteit betreft. 

4. Bent u het eens met deze beslissing? 

5. Op welke wijze is vastgesteld dat het om een milieu-neutrale activiteit gaat? 

 

Onze fractie ziet de beantwoording graag zo snel mogelijk tegemoet. 

 

Namens de fractie van PAL GroenLinks, 

 

Evert Stellingwerf 

06-43190195 

 

                                                           
1)  

 https://www.liwwadders.nl/vliegbasis-leeuwarden-heeft-niet-de-juiste-vergunningen-maar-breidt-
wel-uit/ 

 https://www.liwwadders.nl/vier-ministeries-lijken-zich-geen-raad-te-weten-met-de-regels-voor-de-
vliegbasis-leeuwarden/ 

 https://www.liwwadders.nl/inspectie-is-van-mening-dat-vergunningen-vliegbasis-leeuwarden-milieu-
neutraal-zijn/ 

 https://www.liwwadders.nl/kamerlid-kerstens-wil-actie-rond-vliegbasis-leeuwarden-de-
gedeputeerde-en-de-wethouder-wachten-af-om-politieke-redenen/ 
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