
      

 

             
     

              
            
       

          
        

    

          
           

         
              

       





       
                

             
            

          
                 

            
             

               
              

             
 

   
              

           

  
            

            
          

          
  

  
             

              
               

            
              

            
 

   
               

            

      
             

            
            
           

           
             

           
             

        

             









                
              

            
            

             

                   
          

        

        

       

        

       

       

        

        

       

        

        

        

       

        

        

        

        

        

         

        

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

      

          







             

            





             

            









      
             

             
            

           

      
               

            
             

             
    

      
             

              
         

       

       
  

  
     

  

                 
                 

               
         

         
              
           

               
            
        

            



       
              

             
     

            
   

            





 

     
              

         
          
           
                

               
    

             
              
            

              
 

           
           

             
                

              
 

    
               

           
          
           

              
             
            

        

             
             

             
     

        
          

 
         
       

             
              
              
            

                 
             
        

               
             

              
              

          
         

             
    

                 
            

           







              
                  

   
             

             

     
                    

                  
               

                  
               

              
            

           
             

                   
                
                   

    

       
               

                 
               

          
         

            
              

              
            

                 
          

                
               

          

  
                    

               
                  

                 
             

                 
               

                 
               

       

               
                 

                   
                  
       

           
                  

            
                
            

 
               
               
                 
     

            



              
                  

                
              

                  
                  

                    
                   
              

 

                
                 

                
                   
                

     

                 
                  

                  
                  
     

   
                  

                    
              

 
                  

                
                   

                 
 

                    
                   

             
              

   
              
                

                    
               

             
                 

           

 
              
               

         
                

  
                    

                
                    
                  

               
                  

              
                    

 
              

              

           



                
                

               

 
                     

 

    
               

       
             

  

 
           

               
            

             
               

                  
                   
             

     

               
              
              

               
               

           

            









  
   

 
  

  

      
   

    

   
   

  

 
   

   

   

  
     

   
      

  
      

   
  

                
                   

            

                    
                 
              

               
         

                 
                

             
    

                
  

   
               

              
                

    

                  
              

                  
                   

               
                

         

    
                  

               
             

             
            













      

 

 
  

   
  

  
 

    

    

   

    

       

       













































Convenant hinderbeperkende maatregelen Schiphol 

PARTIJEN: 

r. de minister van Verkeer en Waterstaat; de heer ir. C.M.P.S. Eurllngs, handelend als

bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nedertanden, hiema te

noemen: de minister van V&W;

ll. de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw

dr. J.M. Cramer, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordigster van de Staat

der Nederlanden, hierna te noemen: de minister van VROM;

IU. het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, handelend als

bestuursorgaan, en de Commissaris van de Koningin, handelend als vertegenwoordiger

van de provincie Noord-Holland, ten deze vertegenwoordigd door de heer

A.C.M.A. Hooijmaijers, hierna te noemen: Noord-Holland;

IV. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

handelend als bestuursorgaan, en de burgemeester, handelend als vertegenwoordiger van 

de gemeente Haarlemmermeer, ten deze vertegenwoordigd door de heer

drs. M.J. Be2uijen, hierna te noemen: Haarlemmermeer;

V, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, handelend

als bestuursorgaan, en de b1.1rgemeester, handelend als vertegenwoordiger van de

gemeente Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. dr. l.F. Asscher,

hierna te noemen: Amsterdam;

VI het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen, handelend

als bestuursorgaan, en de burgemeester, handelend als vertegenwoordiger van de

gemeente Amstelveen, ten deze vertegenwoordigd door de heer R.E. Pols, hierna te

noemen: Amstelveen;

vn. de organisatie voor luchtverkeersdlenstverlenlng bedoeld in artikel 5.22 van de Wet

luchtvaart, handelende onder de naam Luchtverkeersleiding Nederland, gevestigd te

Schiphol-Oost, ten deze vertegenwoordlgd door haar algemeen directeur de heer

G.H. Kroese, hierna te noemen: LVNL;

VIII. de naamloze vennootschap N.V. Luchthaven Schiphol, statutair gevestigd te Schiphol,

ten deze vertegenwoordigd door haar president-directeur de heer prof. drs. G.J.N.H.

Cerfontaine en haar statut.alr directeur dr. P.M. Verboom, hierna te noemen: Schiphol;

IX. de naamloze vennootschap Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., statutair

gevestigd te Amstelveen, ten deze vertegenwoordigd door haar president-directeur de

heer drs. Ing. P.F. Hartman, hierna te noemen: KLM.



 

                 

             

             

                

        

                

             

              

            

  

              

            

            

             

    

             

            

    

          

            

            

    

                 

            

          

          

 

            

               

            

             

     

                 

            

 



 

             

         

                

          

          

          

          

     

             

            

         

          

              

          

             

            

            

   

             

          

          

 

                

            

          

          

           

          

       

           

         

          

               

    



 

  

            
  

 

 

 

 

 

 

 

  

      

        

     

  

          

 

      

        

   

        
 

             

            

          

                 

                 

             

          

    

               

             
              

     

               

             

 



            

            

   

                 

     

             

              

                

            

        

               

            

             

                 

         

          

   

 

             

          

            

              
 

             

               

                 

          

              

      

                 

               

             



             

              

          

        

     

              

             

             

             

              

              

           

          
              

         

       

         

      

              

             

    

               

           

 

         

      

                

           

            

        

 



             

      

                

           

            

 

                

          

           

        

    

                 

            

            

    

             

               

 

             

       

           

         

           

         

            

             

        

    

             

             

             

 



             

          

              

               

            

    

             

             

       

    

            

             

            

       

             

      

           

              

          

            

         

            

            

 

            

    

              

           

           

           

             

           

 

 



             

              

         

                   

  

         

   

              

       

              

           

               

             

            

          

                   

  

         

                 

     

  

 

           

             

            

              

            

             

           



 

             

           

  

              

       

              

            

      

             

      

                

 

            

 

               

             

   

             

      

            

             

            

             

              

               

    

             

            

              

  



               

 

            

            

    

                

      

        

                

                   

    

               

                   

     

                 

  

     

               

             

            

           

       

               

          

            

            

 

             

              

             

              

    



             

              

              

  

             

                 

             

             

         

         

  

          

           

          

           

   

              

         

          

             

           

                

      

             

         

         

             

  

             

           

             

            

 



 

               

          

               

                  

              

             

 

  

             

         

           

 

              

           

      

  

              

         

           

               

           

              

 

       

               

           

            

            

      



               

          

            

             

    

                

              

               

               

        

   

 

               

            

              

   

              

  

               

            

          

                

             

         

 

             

           

           

       



  

                

             

             

     

               

              

             

    

              

              

            

          

     

               

           

           

            

  

                

 

               

               

      

 

               

            
  

             

            

          

           





             

           

      

              

               

             

   

           

         

          
     

         

      

        

       

          

       

            

            

           

         
     

              

              
      

            
  

          
 

              

       

           

 



  

              

          

    

   

   

 

                

                

        

               

         

                

             

           

            

         

            

          

            

             

        

 

               

            

    

              

          

             

              

            



   

                

          

  

   

              

      

 

               

            
  

          

  

               

          

           

    

             

              

             

             

           

               

             

    

 

          

 

             

             



 

              

           

            

               

              

  

  

            

             

             

           

   

  

              

         

 

               

 

 



 

             

    

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

    

   

  

   

  

    

  

   

 





    
  

      
 



   

         
          
           

    
             
            
            
        

       
             
           

         
      

     
     
         

      
           

   
      
     
        

            
         
         
          

   
        
       
       
      

 



 

        
          

          
            

      
        

        
             

          
            

      

             
         

           
         

    
    
    
   
    
   
   
   
      

            
           
           

       

           
         

         
         

        

 









           

 
         

        

 
  

 
          

               
          

 

               
          

              
         

               
          

             
         
         

             
           

       
             

         
         

  
           

            
      
          

    
 

 
 

  
           

          
            
   

 
          

 

 





          

 

 



          

 
        

 
  

 
         

          
  

  
      

          

    
              

          

             
 

 
           

           
       

 
        

  
   

 





       
      

 

 



           

 
        

 
  

 
             

           
  

  
     

                 
        

    
              

          

             
          

 

 
            

        

 
   

  
         

    

 









       
     

 

 



   

 
        

             
           

         

 
         

        
         

          
           

          
   

 
        

          
          

             
          

           
             

    

          
          

             
           
          

               
            

          
          

  

            
           

          
   

  
        

         
            

             
            

 

    
 

 
 

 

 





   

 
            

            

 
         

     

 
             

           
             

              
               

           
          

          
        

           
           

           
        

           
        

         
            

    

  
            

         
            

         
           

              
           

 



    
 

 
 

 
 

  
   

 
            

       

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



         
    

 
             

             
            

      

 
       

 
              

              
            

              
       

            
            

            
             

            
             

              
              

               
             

      

           
            

          
           

 

  
            

             
              

            
           

               

             
             

          
          

         

  
            

          
            

           
 

 

 



          

 







    
    

   

     
   

   

    
    

   
    

   
   

   
   

    
   

     
      

    
    
     
    

    

    
    

    
     

     

  

    
   

     
   

    

    
   

    
   

   
   
   

     
   

       
    

    

   
   

    

    

   

   

    

   
       

    

 



    

   

   

    

    

   

   

     

   

     

   

    

   

    

   

   

   

    
    

   

   

    

   

    

    

     

   

    

   

     

   

   

     

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

      

    

    

   

   
   

   

    

   

   

    

      

   

   

 



  
   

  
   

     
    

   
   

   
       

   
   

   
    

   
   

 
           

    
              

  
            
            

    

              
       

 

    
  

  
     

    

 





    

 
                 

               
       

            
            

       
             

 
       
       

          
              
         

            
             

         

 
            
               

       

 
             

          
            

 
             

           
              

            
             

     

  
              

                 
            

 

 
             

               
             

     

 

    

     
    

   
  

 





        
          

               
            

            
            

           
             

  

          
            

           
    

         
             

            
    

      
              
              
           

         
  

             
                

               
           

             
             
            

            
 

              
                   

         

 







   

  

   
   

   

    

   

   

    

   

    

    

    

    

   

      

   

    

   

   
    

   

    

   

    

   

      

   
   

   

   
   

    

     

    

   

   
    

       

    

    

   

    

   

   

 
         

 

    
 

     

    
     

  

 



       

 
           

     

 
            

     

 
              

           
             

            
             

            
             

             
          

              
             

            
              

            
         

 

  
           

        
             

           
            

 

    
 

 
 

 
 

  
 

 
         

 

    
 

     

    
     

  

 







   
   

   
   

   

    

   
   

     

   
   

    
   

   

   
   

   
  

   

    
   

  
   

    
   

   
    

    
   

  
   

    
   

    

  
   

   

    
   

   
   

   

   

  
  

  
   

   
      

    

    

   

   
   

    

   

 



    
    

   
    

     
   

    

    
  

   
   

   

   

    
   

     
  
   
  

 







   

   

  

    

      

  

    

   

   

   

     
  

    

  

   

   

    

       

   

   

 



         
  

 
            

           
            
            

            
            

   
 
 
  

 
 

 
 

 

 

 
  

  
 

   
  

 

   

  

               

 
       

 
           

           
              

            
           

           
           

              
           

            
          

        

  
           

             
           

           
           

            
             

    

 





      

 
              

             
          

             
 

 
    

 
            
            

              
            

             
     

            
         

  
    

 

    
 

 
 

 
 

  
 

                
           

 

 

 
  

   

     

         
        

   

 

 





     

            
            

          
             

            
             

           
           

        

 
               

         
         

  

 
         

 
           

           
           

  
         

 

            
            

           
 

            
            

   

  
         

         
     

 
              
          

            
           
         

 

    

     

     
       

  
 





  

              

           

                

             

          

       

              

            

                
 

                 

             

          

            

        

                 

                

    

            

      

              

             

           

              

   



  

 

              

           
     

          

            

         

            

          

          

      

           

          

         

       

            

          

            

    

            

          

            

  

            

         

          

      

           

          

            

         

          

         



 

           

    

            

          

         

       

        

           

          

         

            

            

         

            

        

            

        

            

              

           

          

          

         

       
  

           

           

             

           

         

         

           

            

           

             

 



           

            

         

    

              

            

            

             

             

             

          

                 

            

            

            

           

             

          
 

                 

             

             

                

              

              

        

              

            
  

              

            

            

             
    

             

            
    

 



          

            

           

     

              

          

          

           

           

        

            

            

              

             

             

               

       

               

            

            

           

           

             

              

            

        

            

           

             

           

          

              

            

            

             

 



          

          

          

 

            

             

          

             

          

           

             

     

            

             

           

         

          

            

             

              

           

           

           

             

            

              

              

              

 



 

          

          

          
 

            

             

          

             

          

           

             
     

            

             

           

         

          

            

             

              

           

           

           

             

            

              

              

              

 



 

 

   

               

              

             

          

                

            
 

              

        
       

             

         

               

           

               

             

              
     

    

            

              

             

              

             

        

             

 



           

  

 

             

             

        

                

           

           

            

          

          

 

             

           

           

           

  

      

              

          

          

           

        

            

            

           

         

             

           

            

            

          



           

       

            

            

           

           

           
        

           
         

            

              

        

              

            

     

             

            

             

          

             

          

              
  

       
    

         

    

            

                

               

              
         

              

               
        

 



              

    

           

            

              

             

             

 

             

           

     

           

 

             

             

 

              

     

              

         

    

                 

             

          

        

             

          

  

        

               

       



              

           
 

        

           
     

  

    

              

             

             

              
 

 

   

             

                

           

             
  

       

          

              
  

             

             

               

              

            

            

      

                

     

 



 

               

          

           

              
    

                

            

             

               

               

             

              

            
          

           

           
     

 

  

               

               

          

                 
     

                 

              
           

              

             
 



  

       

            

 

                

             

           

            

         

            

          

            

             

        

   

               

          

           

    

 

             

              

             

             

           

               

             

    



    

                

          

  

   

             

          

             

            

            

              

       

           

          

    

    

 

                

                

        

  

             

             

  

              

           

            

               

              

  



 

   

            

             

             

           

   

     

            

              

  

              

          

     

             

            

            

              

           

  

               

 



 

             

    

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

    

   

  

   

  

    

  

   

 































  
  

 

   
  

  
  

 
   

            
          
           

               
            

           
           

   

  
           
      

 
             

              
 

 
             

              
             
            

             
 

  
         

        
            
      

 

 
    

 
  

  
  

    

 
 

  

  

    

 
 

 
 

 
 

    



 
          

             
      

   

    









          
          

           
     

  
            

           
            

          
            

              
              

         
 

  
             

                
           

          
            

              
     

  
              

               
            

            
            

     
             
            
          

             
         

          
             

          
            

            
          

         
           
 

  
         

 

  
  

 

  
 

    








