
Onverwacht in Onderbanken… 
 
Afgelopen week deed de Raad van State een duidelijke uitspraak in het 
omvangrijke AWACS dossier. Zwaar bevochten weliswaar door de gemeente 
Onderbanken, de Vereniging Stop AWACS Geilenkirchen en diverse anderen, 
maar toch een opmerkelijke uitspraak.  Daarbij werd reeds druk gespeculeerd 
over de eventuele schadevergoedingen. Maar laten wij eerlijk zijn, daar hebben 
de partijen gewoon recht op, want schade is er geleden en de hoogte daarvan 
moet aantoonbaar te maken zijn. 
  
De gemeente Onderbanken kreeg ook reeds een schadevergoeding van Fl. 
1.000.000 toen zij onder grote bestuurlijke druk het convenant afsloot. Zoiets 
als een fooi, of misschien wel als zwijggeld bedoeld. Want, zijn wij er rijker mee 
geworden? Hebben wij daarmee de geluid- en stankoverlast afgekocht of teniet 
gedaan?  
Er zijn mensen die beweren dat ons Polderoverleg voorbeeldig is en leidt tot 
evenwichtige besluiten. Hoezo na 25 jaar aantoonbaar ongemak, aantoonbare 
gezondheidsschade? Want als je de wetgeving over geluidsoverlast en 
luchtverontreiniging er op naleest, zie je dat er in al die gevallen gesproken 
wordt over ernstige gezondheidsschade en verminderde leefkwaliteit. Dus waar 
hadden - en hebben - wij het eigenlijk over. Toch veroorzaakte ons Poldermodel 
25 jaar gedraai en bewust gecreëerde misverstanden over een zware inbreuk op 
het leven in Onderbanken. 
  
Alle overheden faalden in het geven van de noodzakelijke bescherming aan de 
betrokken burgers. Van de gemeentelijke overheid kun je zeggen dat zij net door 
ons eindeloze onderhandelingsmodel en te fatsoenlijk willen zijn, de dupe 
werden van scrupelloze, deels ongeïnteresseerde machten. De Provinciale en 
Nationale overheden speelden het spel met Defensie en de Nato mee, in een 
ongelijke strijd om Onderbanken het zwijgen op te leggen. Spreekwoordelijk was 
het Provinciaal besluit om de AWACS basis te laten vallen onder de 
Luchtvaartwet terwijl de Wet Geluidhinder toegepast moest worden. Het 
Nationaal besluit van de Nimby procedure is het ultieme voorbeeld van de 
arrogantie van de toenmalige ministers. Inderdaad was Onderbanken immers ver 
weg van HUN Backyards. 
  
Bewindslieden waar bent u nu, mogen wij even vangen? Voelt u zich niet ook 
maar een KLEIN BEETJE verantwoordelijk? Zou het niet fair zijn, als toenmalig 
minister, staatssecretaris of wat voor bestuurder dan ook, te erkennen dat uw 
halsstarrige, technocratische  houding veel leed heeft teweeg gebracht bij – ook 
- uw kiezers in Onderbanken?  
 
Het nadeel van ons politieke Poldermodel is, dat je niemand kunt afrekenen op 
zijn handelen. En daar loert ook het gevaar voor de toekomst. Je zou zeggen dat 
– met uitspraak van de Raad van State in de hand – de AWACS overlast 
onmiddellijk moet stoppen. Twee politieke partijen in de tweede kamer pleitten 
ook daarvoor, maar de rest van de fatsoensrakkers liet zijn oren hangen naar 
het geneuzel van de staatssecretaris over –weer – overleg en zo, en mogelijke 
vermindering van vliegbewegingen. Gelooft u het nog?  
 
Hoe het ook uitpakt, Teveren blijft militair terrein met een hypermodern 
vliegveld en daar moeten wij het maar mee doen. Het enige dat wij mogen 
hopen is, dat onze provinciale en nationale overheden dat doen, wat zij zouden 
moeten doen: Respectering en handhaving van de eigen wetten en daardoor 
onvoorwaardelijke bescherming bieden aan hun eigen inwoners. Ook al wonen 
die toevallig in Onderbanken. 
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