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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Tijdens de informatieve bijeenkomst met uw raad over de Regionale 
Opvanglocatie (ROL) op 2 november jl. hebben wij toegezegd uw raad te 
informeren over de stand van zaken van het voorgenomen onderzoek naar de 
gezondheid van omwonenden rond de vliegbasis als gevolg van het vliegen met 
de F 35. Met deze brief delen wij graag met u de stand van zaken van de 
uitvoering van die motie.
 
Motie
De motie over dit onderwerp is door uw raad  op 2 juni 2021 aangenomen. Tot 
op heden is een onderzoek nog niet in uitvoering. De voorbereidingen lopen niet 
zo vlot als wij wensen. Wij hebben uw raad in juli van dit jaar geïnformeerd 
over de stand van zaken bij het totaal overzicht van aangenomen moties tot mei 
2022. 

Ons college heeft aangegeven dat wij de motie willen uitvoeren samen met de 
gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en het ministerie van Defensie. De 
gemeente Waadhoeke en de provincie hebben snel hun medewerking toegezegd. 
Defensie heeft in juli van dit jaar schriftelijk bevestigd te willen participeren in 
het onderzoek. 

Onderzoek
De GGD heeft aangegeven dat een betrouwbaar gezondheidsonderzoek niet 
haalbaar is in verband met een te kleine populatie. Zij adviseert daarom een 
gezondheidsbelevingsonderzoek. Bij ons en de andere partners bestaat twijfel 
over de toegevoegde waarde van een belevingsonderzoek, ook in relatie met de 
kosten daarvan. Bij een belevingsonderzoek geven de deelnemers aan hoe zij 
hun situatie beleven. Dat geeft een andere weergave dan een 
gezondheidsonderzoek waarbij objectief onderzoek wordt gedaan naar 
specifieke gezondheidsklachten. Wij vragen ons af of het resultaat van zo’n 
belevingsonderzoek het inzicht gaat bieden dat uw raad wenst. Dit type 
onderzoek lijkt echter tot nu toe het beste en enige alternatief. Wij vinden het 
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jammer dat de voorbereidingen van het onderzoek niet vlotter verlopen. Wij 
hebben binnenkort een bestuurlijk overleg met de gemeente Waadhoeke en de 
provincie. 

Milieuhygiënische situatie regionale opvanglocatie (ROL) 
Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat de beoogde locatie van de ROL aan 
de Troelstraweg buiten de wettelijke 35 Ke-contour ligt. Die contour beschermt 
omwonenden rond de vliegbasis tegen te veel vliegtuiglawaai. Wij wijzen er 
daarbij op dat er in de dorpen rond de vliegbasis veel woningen binnen de 35 
Ke-contour liggen. 

De locatie ligt wel binnen de zone industrielawaai rond de vliegbasis. De bouw 
van nieuwe woningen kan binnen die zone met een besluit hogere waarde 
worden toegestaan. Met een hogere waarde kan worden afgeweken van de 
voorkeurswaarde voor de geluidbelasting op gevels van woningen. Daarover 
hebben wij u in de informerende brief van 27 juni jongstleden ook 
geïnformeerd. Ook voor de zone industrielawaai geldt dat er veel andere 
woningen in de omgeving van de vliegbasis binnen die zone liggen. 

Wij zijn dan ook van mening dat voor de nieuw te bouwen woningen die voor de 
ROL gebruikt zullen gaan worden, van een vergelijkbare milieubelasting sprake 
zal zijn als bij andere reeds aanwezige woningen. Onderzoeken met betrekking 
tot externe veiligheid, geur, geluid en dergelijke zijn geborgd in de 
planologische procedure die nodig is voor de beoogde vestiging van de 
opvanglocatie. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.
{{Signer1}}

secretaris.
{{Signer2}}

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.
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