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NIEUWSBRIEF 9 november 2019

Tussen Drachten, de Veenhoop en Beetsterzwaag
“ligt deelgebied Koningsdiep West waarbinnen het Wetterskip een ons inziens te 
laag peilbesluit wil (en inmiddels ook heeft gedaan) vaststellen. Heel 2018 zijn 
we er mee bezig geweest en uiteindelijk hebben we besloten er mee naar de 
rechter te gaan.” Dit schreven we in onze Nieuwsbrief van januari. Inmiddels 
kunnen we schrijven dat het ons ook heel 2019 ‘in de besnijing’ heeft gehad. 

Maarrrr… in 2020 naar de rechtbank
Het is nu dan toch zover. Van onze kant is enorme verdieping in achterliggende 
rapporten en regels geleverd, als Jelly de uurtarieven van Spong had mogen 
hanteren was ze nu rijk geweest.  
Wat even zo opvalt, naast alle wetenschappelijke inbreng die we leveren en 
waarover we in de vorige Nieuwsbrief ook schreven: 
dat het bureau dat de rechtbank inschakelde, om een advies te leveren over 
onze inbreng, meent dat het Wetterskip zich niet gebonden hoeft te achten aan 
het Verdrag van Parijs, dit klimaatakkoord zou alleen voor het rijk zijn!
dat het Fryske Gea stelt een laag peil nodig te hebben voor het maaien doet ons 
afvragen met welke zware tanks die dan het terrein in moet?
dat opnieuw de bizarre redenatie voorbij komt dat het waterpeil vanzelf hoger 
wordt omdat de bodem zakt – ja, omdat het Wetterskip dit met een te laag peil 
laat inklinken! 
dat Aerius, de rekenmethode waarmee RIVM stikstofdepositie berekent, uitstoot 
vanuit het veen niet meetelt – terwijl dit 30% van het totaal in Fryslân is. 
Uitgevonden door uw eigen deskundige. Voortaan neemt Aerius het wel mee is 
beloofd.    
Komt allen op de publieke tribune van Rechtbank Noord-Nederland 
donderdag 16 januari 2020,
aanvang 13.30 uur,   
Guyotplein 1,
Groningen.
Voor wie gezamenlijk op wil reizen kunnen we tegen die tijd de trein die wij 
pakken doorgeven. Laat even weten of je mee wil. 

We zaten niet in de onderhandelingen met Solar Holland
Maar schrokken erg van de krantenberichten dat de natuur- en milieuorganisaties
een overeenkomst met deze club hebben gesloten waardoor zonnepanelen op 
landbouwgrond mogelijk zijn. Onze Friese Milieufederatie gebeld en deze zegt dat
deze overeenkomst dat juist moet voorkomen. Eerst moet de redelijk onbekende 
‘zonneladder’ worden nagelopen. Als we lezen wie er in de Solarclub zitten dan 
twijfelen we of we met deze overeenkomst onder het hoofdkussen rustig kunnen 
gaan slapen, o.a. Vattenfall (nog 6 kerncentrales) en Shell, waarvan ons eigen 
hoofdkantoor stelt dat die zich niet aan het klimaatakkoord houdt en waartegen 



we een internationale rechtszaak hebben met 17.000 ondertekenaars over hun 
praktijken in Nigeria. Op de landelijke ledenvergadering van 7 december hopen 
we meer te horen. 
Is het zonnepark bij Schenkenschans van Groenleven er conform de zonneladder 
gekomen? Wij dachten het niet, gezien de vele lege grote daken die het paard 
van Sinterklaas nu mag inspecteren. 

De JSF kwam ook aan
Ozosnel kwam eind oktober de eerste JSF landen; in een wolk van feestelijk 
blusschuim en, om de stemming voor de eretribune er in te houden, met 
begeleidende vliegtuigen, fly by’s. Gelukkig hadden de genodigden oordopjes 
uitgereikt gekregen. Het nare gierende geluid kan inderdaad tot 20 dB harder zijn
dan de huidige toestellen. En daar heeft de omgeving al zo veel last van. De 
klachten gaan dit jaar naar een record aantal zo bleek op de Commissie voor 
Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van 11 november. Twee keer per jaar 
kunnen omwonenden deze openbare vergadering in het provinciehuis bezoeken, 
uw afgevaardigde treft een steeds vollere publieke tribune aan, graadmeter voor 
de ergernis? Een lid van de commissie constateerde in ieder geval dat de toon 
van de klachten verandert, feller en meer verontrust. Geen wonder met de grote 
toename van internationale oefeningen op vliegbasis Leeuwarden.

Klachtenafhandeling
Jammer was dat de wethouders van Leeuwarden en Waadhoeke vertrokken 
voordat de klachtenrapportages aan de beurt waren, er zijn werkelijk schrijnende 
verhalen bij. Een familie meldt dat zij het met hun kinderen niet meer 
verantwoord vinden en de boerderij in de verkoop gaan zetten.
De afd. Voorlichting doet haar best lezen we in de brieven, maar constateert ook 
dat er geen wettelijke limiet op het geluid zit en dat er nog meer gevlogen gaat 
worden. Dat vonden we tenminste eerlijk. Beter dan de brief die een beangstigde
bewoonster van Britsum vorig jaar ontving, waarin sussend stond dat er niet 
meer vuile lucht was dan op een zondagmiddag in het Vondelpark. Het 
aangehaalde TNO-rapport er eens bij gepakt en dan komen we toch piekwaarden 
tegen van 65.055 ultrafijne deeltjes. Als dat in Amsterdam ook zo is gaat Vondel 
nog eens hoestend van de sokkel vrezen we.
Nieuwe voorzitter Hoogland, PvdA-gedeputeerde, toonde zich een waardig 
opvolger van SP-gedeputeerde Schrier door ook geen kennis van de stukken te 
hebben genomen. Tevreden constateerde hij dat het een korte agenda was, tot 
hilariteit van de tribune die niet alleen het eerste blad op het netvlies had. 
Dat er iets gedaan moet worden met de toenemende klachten leidt in de 
commissie tot het bekende rondje schijnoplossingen. Afschuiven op de arme 
voorlichters, die moeten betere antwoorden geven, of vaste bellers tot 1 klacht 
reduceren. De leden van de commissie lijken zelf ook als buffer te gaan dienen. 
Geert Verf gaf aan haast dagelijks gebeld te worden.

Hogerop
Naar onze mening moeten de klachten hogerop en niet in dit kringetje 
afgeserveerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport wil ze echter niet hebben 
volgens LtKol Hardenbol!
Als dat zo is dan hebben we er ook weinig vertrouwen in dat deze Inspectie in 
staat is de nieuwe milieuvergunning, na 17 jaar, voor de vliegbasis klaar te 
krijgen. En inderdaad, dat werk blijkt stilgelegd! Het is jammer dat Isabelle Diks 
het zo druk heeft met andere zaken, anders kon onze voormalige wethouder in 
haar nieuwe 2e Kamerfunctie nog eens voor ons opkomen. Het totale beeld van 



de basis is niet erg netjes: een stilgelegde revisie milieuvergunning, een 
geluidmeetnet zonder normen, weinig kennis over uitstoot. 

Nieuwjaarsduik!   Waar kan je duiken?                                                        
Uw bestuur waagt zich er niet aan maar wil wel naast een wak staan klappen 
voor de moedigen onder ons, dus we geven de landelijke oproep door: doe je 
mee met de Klimaatduik? Meld je hieronder aan. Op de kaart zie je waar nu al 
een Klimaatduik wordt gehouden. Er komen er steeds meer bij. Nog geen duik bij
jou in de buurt? Meld je alvast aan en we houden je op de hoogte.

Stadsorganizer Fenna Feenstra van Milieudefensie                                    
organiseert op vrijwillige basis de ‘Operatie Klimaat’. Deze Operatie bleek 
landelijk 24 oktober van start gegaan, toen wij kennismaakten met Fenna. Iedere 
woensdagochtend is zij in principe op het kantoor van de Milieufederatie om 
gesprekken met bewoners te organiseren over eerlijke klimaatoplossingen:   
“Want in deze hectische tijd kunnen we met echte gesprekken het verschil 
maken. Ook in Leeuwarden gaan we in gesprek met mensen. Om zoveel mogelijk
mensen te spreken hebben we nog extra vrijwilligers nodig. Zin om een keer mee
te helpen? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen. 
Aanmelden om een keer mee te lopen kan via                      
https://milieudefensie.nl/doe-mee/huis-aan-huis  of 0646080034.“                
Bewonersgesprekken de komende maand:                                                              

04 december 18:30 – 20:00 verzamelpunt station Camminghaburen                  

14 december 14:00 – 16:00 verzamelpunt dBieb Leeuwarden

Wat wij voor 2020 opnieuw wensen
Wat werkelijk zoden aan de dijk zet: zuiniger zijn. Auto de deur uit, ook de 
elektrische, en we doen meer voor het klimaat dan ooit… 

Voor deze gehele Nieuwsbrief aan onze leden geldt: delen? Graag. 
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