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Geachte 

Bij brief van 2 december 2012 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 
3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Wij hebben dit 
verzoek op 18 december 2012 bevestigd. Hierbij doen WIJ u de beslissing op uw 
Wob verzoek toekomen. 

Wettelijk kader 
Op grond van artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een verzoek om 
Informatie neergelegd In documenten over een bestuurlijke aangelegenheid 
richten tot een bestuursorgaan. Ingevolge artikel 3, vijfde lid van de Wob wordt 
een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 10 en 11. Het bestuursorgaan kan of moet de openbaarmaking van de 
gevraagde informatie achterwege laten, Indien zich één (of meer) van de in de 
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingen of beperkingen 
voordoen. 

Verzoek 
In uw verzoek vraagt u om de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de 
monitoringsrapportages die in het kader van het experiment met het nieuwe 
normen -en handhavingsstelsel elk kwartaal worden opgesteld. Er liggen geen 
specifieke onderzoeken ten grondslag aan de monitoringsrapportages. De analyses 
in de monitoringsrapportages worden uitgevoerd conform de rekenregels in het 
document 'Rekenregels bij het experiment met het nieuwe normen -en 
handhavingsstelsel'. 

De monitoringsrapportages worden opgesteld door de Aldersregie, op basis van de 
kwartaalgegevens (aangeleverd door de LVNL, Schiphol, KLM en het KNMI) en de 
rekenregels. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verwerkt de cijfers over de 
verklaarbaarheid van de inzet van baancombinaties In een rekenmodel. Dit 
rekenmodel is door LVNL gemaakt in het kader van het experiment. Hoewel het 
rekenmodel nog experimenteel is, heeft er wel een eerste positieve validatie 
plaatsgevonden. Daarnaast vraagt de Aldersregie aan advies -en 
onderzoeksbureau To70 elk kwartaal de cijfers van de LVNL te vergelijken met 
eigen data. Op deze manier wordt de data van de LVNL door alle partijen als 
accuraat en betrouwbaar gezien. 
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In uw brief geeft u tevens aan dat u zich afvraagt op basis van welke 
uitgangspunten conclusies worden getrokken over het percentage van de tijd 
waarin strikt preferent gevlogen wordt. U noemt de brief van de StaatssecretariS 
bij de monitoringsrapportage van het derde kwartaal van gebruiksjaar 2012, 
waarin staat dat het gebruik van de baanpreferenties voor meer dan 90% van de 
tijd bepaald wordt door de weersomstandigheden. Het betreft hier een optelling 
van twee (conform de rekenregels berekende) percentages, namelijk: 

•	 het percentage bepaald door weersomstandigheden (84,0%) en; 
•	 het percentage bepaald door het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan 

en/of de Polderbaan (7,2%, zie voor de percentages pagina 17 van de 
monitoringsrapportage). 

In de brief van de Staatssecretaris had moeten staan: "Zoals voorafgaand aan het 
experiment ook was aangenomen (Aldersbrief 19 augustus 2010). wordt het 
gebruik van de baanpreferenties voor meer dan 90% bepaald door de 
weersomstandigheden en de beschikbaarheid van de Kaagbaan en Polderbaan." 
Excuses voor de hierdoor ontstane verwarring. 

Beslissing 
Ingevolge artikel 5 van de Wob deel ik u mede dat uw verzoek, voor zover wij 
beschikken over de gevraagde gegevens, wordt gehonoreerd. Bijgevoegd treft u 
aan het document 'Rekenregels bij het experiment met het nieuwe normen -en 
handhavingsstelsel', versie oktober 2012. Deze versie is ten opzichte van de versie 
'januari 2012' niet fundamenteel gewijzigd, maar onderdelen zijn waar nodig 
preciezer geworden en onvolkomenheden zijn hersteld. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
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