
Algemeen Overleg AWACS met minister Defensie en staatssecretaris Infra/Milieu, 
11 december 2013 
1e termijn Paulus Jansen (SP-fractie) 
 
De AWACS toestellen die anno 2013 rondvliegen boven Zuid-Limburg waren al 
gebouwd toen onze huidige minister van Defensie nog geboren moest worden, de 
staatssecretaris van milieu was een klein meisje en deze woordvoerder zat op de 
middelbare school. Héél lang geleden dus.  
 
De Boeing-707, waarop deze toestellen gebaseerd zijn, is in de burgerluchtvaart al 
twintig jaar geleden afgedankt, wegens excessieve geluidproductie, excessief 
brandstofverbruik en excessieve luchtverontreiniging. Toestellen van 45 jaar oud horen 
thuis op een oldtimer luchtvaartshow, niet in de operationele dienst. Hoewel de 
vliegtuigen ongetwijfeld naar eer en geweten onderhouden worden is het onverantwoord 
om met deze antiquarische toestellen boven een dichtbevolkt gebied te vliegen en over 
DSM/Sabic, een van de grootste chemische bedrijvenclusters van Nederland. 
 
De minister van Defensie schrijft dat de motie Jansen CS uit 2010 uitgevoerd.  
Naar mijn mening vergist de minister zich op dat punt. De motie sprak over 35% 
geluidsreductie, niet over 35% minder vluchten. Ik heb hier de rapportages van DGMR 
van april en december 2013 over de metingen van de herrie. DGMR constateert dat er 
weliswaar minder starts/landingen zijn, maar dat de toestellen steeds meer herrie maken. 
In 2008 kwam maar 20% van de passages boven de 100dB, in 2013 is dat gestegen tot 
ruim de helft. Pag.3 van de december rapportage laat zien dat zelfs bij 1973 vluchten tot 
10 december 2013 op een aantal meetpunten de 35% reductie niet gehaald wordt, laat 
staan bij de 2340 vluchten waar de minister op mikt. Voorzitter de 35% geluidreductie 
uit de motie moet worden waargemaakt, en bovendien worden waargemaakt met 
structurele maatregelen in plaats van met hap-snap-beleid, op dat punt kom ik zo nodig 
zeker met een nieuwe motie. 
 
Begrijp me goed: minder vluchten helpt zeker, alleen véél minder dan stillere 
vliegtuigen. Moderne 767-toestellen schelen 20dB geluidproductie, dat is voor het 
menselijk oor een factor vier. Kijk: dat tikt aan! Vraag: waarom niet nu in NAVO 
verband afspraken maken over de verdere afbouw van de geluidoverlast? 
De aangekondigde reorganisatie is daar hét ideale moment voor. Moderne toestellen 
vergen weliswaar een investering, maar zijn in de exploitatie veel goedkoper, dat kan 
iedere luchtvaartmaatschappij  de minister voorrekenen. 
 
Andere opties zijn verplaatsen van de AWACS-toestellen naar een basis nabij de regio’s 
waar ze meestal worden ingezet, het Midden-Oosten en Noord-Afrika of het vervangen 
van de toestellen door een moderner controle- en spionagesysteem, bv. een combinatie 
van satelieten en drones. Is er op dat punt nog voortgang geboekt door de minister? 
 
Daarmee kom ik op het opnieuw aftoppen van het bos in het verlengde van de startbaan. 
De vorige keer, in 2006,  klom Diederik Samsom nog een boom in als vlammend 
protest. De Raad van State floot minister Cramer terug die al te gemakkelijk gezegd 
had: kappen maar. 
 



De SP-fractie vindt dat NL niet moet meewerken aan het aftoppen van de bomen. 
Dat leidt er immers toe dat de vliegtuigen nóg lager over Schinveld kunnen vliegen.  
Bovendien is het een stok achter de deur richting de NAVO. Bij het gebruik van 
moderne toestellen zou je in het verlengde van de startbaan zonder probleem sequoia’s 
kunnen aanplanten! 
 
Laatste punt: de geluidmetingen. 
 
De SP-fractie vindt het merkwaardig dat de slachtoffers, namelijk de gemeenten waar 
de toestellen overheen vliegen, moeten opdraaien voor de kosten van de 
geluidmetingen. Het zou voor de hand liggen om hier het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
toe te passen, of als dat niet mogelijk is: dat het rijk de kosten betaalt. 
Graag een reactie van de staatssecretaris van milieu. 
 
NLR schrijft op pag.13 van zijn rapport Validatie geluidreductie vliegveld 
Geilenkirchen: “Voor de bepaling van de geluidbelasting op basis van metingen is geen 
wettelijk voorschrift beschikbaar. Dit in tegenstelling tot de berekende geluidbelasting 
waarvoor een wettelijk voorgeschreven rekenmethode bestaat.”  De SP-fractie dringt er, 
mede in het licht van de motie Neppérus-Jansen 32123-XI-70 op aan dat dit wettelijk 
voorschrift er zo snel mogelijk komt. Is de staatssecretaris daartoe bereid? 
 
DGMR concludeert in zijn rapportage van 4 oktober dat de huidige 
beoordelingsmethode voor geluidoverlast geschikt is voor vliegvelden met veel starts en 
landingen, maar niet geschikt voor vliegvelden met weinig starts en landingen met 
extreem hoge piekniveau’s. Is de staatssecretaris bereid om te kijken hoe de regelgeving 
op dit punt verbeterd kan worden? Ook hier overweeg ik een motie. 
 
Ik rond af. 
Het grensgebied van parkstad Limburg, maar ook het aansluitende deel van Duitsland, 
heeft een grote potentie voor de uitbouw van toeristische activiteiten, die veel extra 
werkgelegenheid kunnen opleveren. Daarvoor is het wel nodig dat de NAVO overlast 
tot draaglijke proporties wordt teruggebracht of liefst verdwijnt. Ik neem aan dat dit 
banen-kabinet dat uitgangspunt van harte onderschrijft. 
 


