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Samenvatting 

 Algemeen 
Voorliggend actieplan omgevingslawaai Schiphol 2018-2023 is opgesteld conform de 
EU-richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai. 
Het beschrijft de resultaten van de geluidsbelastingkaart (verder: geluidskaart) voor 
Schiphol 2016, en de (evaluatie van) gevoerde en te voeren beleidsmaatregelen 
voor de beperking van het geluid van het vliegverkeer van en naar luchthaven 
Schiphol. 
 
Het actieplan is gestoeld op Titel 8A.4 van de Wet Luchtvaart, welke de 
implementatie van genoemde Europese richtlijn omvat. Op grond van deze Titel 
worden sinds 2007 elke vijf jaar geluidskaarten en sinds 2008 elke vijf jaar 
actieplannen opgesteld en gepresenteerd aan het publiek.  

 Wettelijk kader en Plandrempel 
Het wettelijk kader voor de beheersing van de geluidsbelasting rond Schiphol en het 
opstellen van geluidskaarten en actieplannen wordt gevormd door: 

 de Wet luchtvaart; 
 het Luchthavenverkeerbesluit (LVB), waarin de grenswaarden voor de 

geluidsbelasting veroorzaakt door het vliegverkeer van en naar Schiphol en 
de verkeersregels over het gebruik van het banenstelsel en het luchtruim 
zijn opgenomen; 

 het Luchthavenindelingbesluit (LIB), waarin regels staan over het 
ruimtegebruik in de omgeving van Schiphol met het oog op vliegtuiggeluid; 

 de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI), waarin is 
vastgelegd hoe de bepaling van de geluidbelasting en de handhaving van de 
grenswaarden moet worden uitgevoerd; 

 de Regeling Omgevingslawaai Luchtvaart (ROL), waarin de eisen zijn 
opgenomen waaraan de in Europees verband verplichte geluidskaarten en 
actieplannen moeten voldoen. 

 
Schiphol, de luchtverkeersleiding en de luchtvaartmaatschappijen dragen 
gezamenlijk zorg voor het beperken van de geluidsbelasting en het voorkomen van 
overschrijding van geluidsnormen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 
verantwoordelijk voor de handhaving van regels en normen en schrijft indien nodig 
maatregelen voor om (nieuwe) overschrijdingen te voorkomen.  
 
Om de hoge netwerkkwaliteit van Schiphol aan te kunnen houden met zo min 
mogelijk geluidhinder voor de omgeving, is voorzien in een wijziging van het 
wettelijk kader na 2017. Daarmee wordt het nieuwe normen- en handhavingstelsel 
voor Schiphol vastgelegd. Dit nieuwe stelsel vervangt het stelsel met grenswaarden 
in handhavingspunten en totale volume van de geluidsbelasting. In het nieuwe 
stelsel wordt de verdeling van de geluidsbelasting over de omgeving niet meer 
gereguleerd via grenswaarden in handhavingspunten, maar via regels voor strikt 
geluidpreferent baangebruik. Dit zijn regels voor baan- en routegebruik die ertoe 
leiden dat bij voorkeur de start- en landingsbanen nabij de dunst bevolkte gebieden 
worden gebruikt met relatief de minste hinder in de omgeving geven en dat niet 
meer banen worden ingezet dan strikt noodzakelijk. Om de totale geluidsbelasting 
voor de omgeving te begrenzen, wordt jaarlijks een norm voor de Maximale 
Hoeveelheid Geluid vastgesteld.  
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De Regeling omgevingslawaai luchtvaart (ROL) schrijft voor dat in het actieplan een 
‘plandrempel’ wordt opgenomen. Met de plandrempel worden de grenswaarden voor 
geluid bedoeld die in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol zijn opgenomen. In het 
thans nog vigerende stelsel zijn dit het Totale Volume van de Geluidsbelasting en de 
grenswaarden in handhavingspunten. Dit is dezelfde plandrempel als in de eerdere 
actieplannen is gehanteerd. In het nieuwe stelsel is de plandrempel de jaarlijks vast 
te stellen grenswaarde voor de Maximum Hoeveelheid Geluid en de grenswaarden 
van de Gelijkwaardigheidscriteria voor geluid. De ROL schrijft verder voor dat in het 
actieplan wordt aangegeven welke maatregelen in uitvoering zijn gebracht of 
worden overwogen om overschrijding van de plandrempel te voorkomen of aan te 
pakken. Het actieplan dient tevens de planning en de te verwachten effecten van de 
maatregelen aan te geven. 

 Geluidskaart 
Op 30 juni 2017 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de derde 
geluidskaart voor Schiphol vastgesteld. Hierin wordt de geluidsbelasting van het 
vliegverkeer van en naar Schiphol in het gebruiksjaar 2016 (lopend van 1 november 
2015 tot en met 31 oktober 2016) gepresenteerd. Deze geluidskaart is vergeleken 
met de geluidskaart uit 2011. Ten opzichte van de geluidskaart 2011 is er per saldo 
een toename te zien in de oppervlakten van de geluidscontouren, hetgeen te 
verklaren valt uit een toename van het aantal vliegtuigbewegingen met ca 15%.  
Desondanks is er geen toename van het totale aantal geluidbelaste woningen en 
aantal inwoners in de (etmaal en nacht) geluidscontouren. Oorzaak hiervan is een 
mix van factoren, waaronder de uitfasering van oudere vliegtuigtypes als de MD11, 
de toename van hinderbeperkende (CDA) vliegprocedures en verschillen in 
baangebruik vanwege groot baanonderhoud van twee verschillende banen in deze 
twee jaren. Over de etmaalperiode zijn in 2011 25.100 geluidsbelaste wsoningen 
geteld in de 55 dB Lden geluidscontour tegenover 21.800 in 2016, terwijl over de 
nachtperiode respectievelijk 1.800 en 1.100 geluidsbelaste woningen in de 50 dB 
Lnight geluidscontour zijn geteld. 

 Maatregelen 
In 2006 is de Alderstafel Schiphol opgericht; een overlegtafel die het kabinet 
adviseert over de balans tussen groei van de luchtvaart op Schiphol, 
hinderbeperking en kwaliteit van de omgeving. Deze tafel bestond uit 
vertegenwoordigers van omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het rijk en 
de luchtvaartsector. Op 1 januari 2015 is de Alderstafel Schiphol opgegaan in de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ORS heeft tot doel een duurzame ontwikkeling, 
inpassing en gebruik van de luchthaven Schiphol in zijn omgeving te bevorderen. De 
partijen in de ORS hebben als gezamenlijk uitgangspunt om door middel van 
overleg, consultatie en advies te zoeken naar de balans tussen het versterken van 
de netwerkkwaliteit van de luchthaven, een ruimtelijk-economische 
structuurversterking en het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving rond de 
luchthaven. 
 
De Alderstafel heeft in 2008 een advies voor de middellange termijn (tot 2020) 
uitgebracht, waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere het maximale 
aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol tot 2020, hinderbeperkende maatregelen en 
de omgevingskwaliteit. Het Aldersadvies uit 2008 is overgenomen door het kabinet 
en de Tweede Kamer.  
 
De afspraken uit het Aldersadvies zijn uitgewerkt in drie Convenanten. Het meest 
relevant in het kader van dit actieplan is het “Convenant Hinderbeperking en 
ontwikkeling Schiphol middellange termijn”. In dit Convenant zijn verschillende 
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maatregelen opgenomen die gericht zijn op het verder reduceren van 
geluidsbelasting veroorzaakt door vliegtuigen. Een aantal van de hinderbeperkende 
maatregelen is reeds doorgevoerd, wat terug te zien is in de reductie van het aantal 
geluidsbelaste woningen.  
 
De verwachte maatregelen in de aankomende planperiode (2018-2023) zijn onder 
andere de optimalisatie in Air Traffic Management ten gevolge van het Single 
European Sky ATM Research programma (SESAR) en een alternatieve startroute 
vanaf de Kaagbaan in het kader van het microklimaatproject Leimuiden.  
 
In 2020 dient het pakket hinderbeperkende maatregelen op jaarbasis te hebben 
geresulteerd in 5 procent minder ernstig gehinderden in de 48 dB(A) Lden contour 
ten opzichte van 2008. Op basis van de gerealiseerde hinderbeperking is bij de 
evaluatie van convenant Hinderbeperking in 2013 vastgesteld dat bij een volume 
van 510.0001 vliegtuigbewegingen als gevolg van de uitvoering van deze 
maatregelen een hinderreductie van 10-12 procent mag worden verwacht in 2020. 
Uit de evaluaties van de jaarlijkse gebruiksprognoses van banen en routes die 
Schiphol afgelopen jaren heeft gemaakt valt op te maken dat de hinderreductie in 
2020 nog verder kan oplopen. 
 
De Alderstafel heeft in 20132 aangegeven dat de mogelijkheden van 
hinderbeperkende maatregelen uitgeput raken. Verbeteringen in het ene gebied 
betekenen veelal nieuwe gehinderden in een ander gebied. De Alderstafel geeft aan 
dat nieuwe kansen in de toekomst hoofdzakelijk beperkt zijn tot mogelijke 
innovaties in de start- en landingsprocedures en in de vlootontwikkeling. 

 Inspraak 
Op dit actieplan was inspraak mogelijk. De ingediende zienswijzen en de nota 
van antwoord zijn in het actieplan opgenomen. 
 

                                               
1 Op 29 januari 2015 heeft de Alderstafel een aanvullend advies uitgebracht, waarin onder meer wordt geadviseerd 
om het eerder afgesproken maximumaantal vliegtuigbewegingen van 510.000 tot en met 2020 te verlagen naar 
500.000 vliegtuigbewegingen tot en met 2020. Het kabinet heeft dat advies overgenomen (Kamerstuk 29 665, nr. 
212).  
2 Alderstafel, “Advies Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS), bijlage 7a “Evaluatie convenant hinderbeperking”, 8 
oktober 2013 



 

 

  

 

1 Achtergrond 

1.1 Inleiding 
Dit actieplan vloeit voort uit Titel 8A.4 van de Wet Luchtvaart. Deze Titel omvat de 
implementatie van de Europese richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de 
beheersing van omgevingslawaai. Vanuit deze Europese Richtlijn omgevingslawaai 
zijn alle lidstaten verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten (verder: 
geluidskaarten) en actieplannen te maken. Het doel hiervan is om periodiek de 
bevolking te informeren over de geluidhindersituatie binnen hun leefomgeving en 
over de acties die worden genomen om deze te verbeteren. Het gaat daarbij om 
geluidhinder afkomstig van weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke 
vastgelegde industriële activiteiten. De Europese commissie gebruikt de resultaten 
van de geluidskaarten en de actieplannen onder meer voor het vormen van een 
beeld van de ernst van de geluidhindersituatie in de lidstaten en de acties die 
worden ondernomen om het probleem te verminderen.  
 
Dit actieplan is het vervolg op het tweede ‘Actieplan omgevingslawaai Schiphol 
(2013-2018)’ dat op 14 januari 2014 is vastgesteld en gepubliceerd door de 
toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat.  
 
Een actieplan beschrijft de resultaten van de geluidskaart en het gevoerde c.q. te 
voeren beleid ter beperking van de geluidhinder, in dit geval van het vliegverkeer. 
Het is niet bedoeld om nieuw beleid te creëren of daarover besluiten te nemen. In 
het actieplan zijn aangekondigde maatregelen soms nog niet definitief of volledig 
uitgewerkt en aan het actieplan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het 
actieplan is evenmin bedoeld om in detail in te gaan op onderdelen van het beleid, 
die veelal in afzonderlijke projecten met eigen informatie-, inspraak- en 
besluitvormingstrajecten worden uitgevoerd.  
 
Opgemerkt dient te worden dat het Nederlandse geluidbeleid voor Schiphol 
momenteel in een overgangsfase zit. In dit actieplan wordt daarom zowel verwezen 
naar het oude-, nog vigerende, stelsel als naar het nieuwe normen en 
handhavingsstelsel dat nog niet wettelijk is vastgesteld. Met het nieuwe stelsel 
wordt al wel ervaring opgedaan.  

1.2 De wettelijke basis van het actieplan 
De Nederlandse wet- en regelgeving voor het vaststellen van geluidskaarten en 
actieplannen is opgenomen in: 
 

 de Wet luchtvaart, laatstelijk gewijzigd 9 maart 2016, Stb. 2016, 372, Titel 
8A.4: “Geluidsbelastingkaarten en actieplannen in verband met EU richtlijn 
omgevingslawaai”; 

 de Regeling Omgevingslawaai Luchtvaart, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat van 29 november 2006, laatstelijk gewijzigd 31 oktober 2009, 
Staatscourant 2009, nr. 16329. 
 

Hierin zijn eisen gesteld aan het actieplan, de daaraan ten grondslag liggende 
geluidskaarten en aan de wijze van beschrijven van het ondervonden geluid. 
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Voorbeelden daarvan zijn dat de geluidskaarten in het onderhavige derde actieplan 
betrekking moeten hebben op het gebruiksjaar 2016, dat in die kaarten de 
contouren van 55 dB Lden respectievelijk 50 dB Lnight en hoger in stappen van 5 dB 
moeten worden weergegeven, dat binnen de genoemde contouren aantallen 
bewoners, woningen en andere geluidgevoelige gebouwen moeten worden geteld, 
dat daarbij gerekend moet worden met 2,2 bewoners per woning en dat al deze 
aantallen moeten worden afgerond op 100-tallen3. Hoewel de Regeling 
omgevingslawaai luchtvaart  de hoogte van Lden en Lnight uitdrukt in dB en de Wet 
Luchtvaart en de overige daarop gebaseerde regelingen de hoogte van Lden en Lnight 
uitdrukken in dB(A), zijn het dezelfde dosismaten4. Bij dezelfde getalswaarde gaat 
het dus ook om dezelfde sterkte van het geluid. In de Regeling omgevingslawaai 
luchtvaart wordt de eenheid “dB” gebruikt, omdat de Europese richtlijn 
Omgevingslawaai dit voorschrijft voor geluidskaarten en actieplannen. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt, dat het actieplan alleen gaat over vliegtuiggeluid ten 
gevolge van vliegen van en naar Schiphol, inclusief de starts en landingen op de 
banen. Andere milieuaspecten, zoals taxiën en proefdraaien van motoren, externe 
veiligheid en luchtverontreiniging van het vliegverkeer, worden niet behandeld. Ook 
het geluid van andere geluidsbronnen dan vliegtuigen, al dan niet in combinatie met 
vliegtuiggeluid (“cumulatie”), blijft buiten beschouwing. 

1.3 Uitvoering 
Actieplannen worden elke vijf jaar opgesteld. Het eerste actieplan is vastgesteld en 
gepubliceerd door de minister van Verkeer en Waterstaat in 2008 en betreft 
geluidsberekeningen van het gebruiksjaar 2006. Het tweede actieplan is vastgesteld 
en gepubliceerd door de minister van Verkeer en Waterstaat in 2014 en betreft 
geluidsberekeningen van het gebruiksjaar 2011. Het voorliggende actieplan betreft 
de geluidsberekening van het gebruiksjaar 2016 is na inzage vastgesteld en 
gepubliceerd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

 Inventariseren van de blootstelling 
Op de geluidskaart worden de geluidscontouren van het gebruiksjaar 2016 
inzichtelijk gemaakt. In tabellen worden per geluidsklasse het aantal woningen, 
inwoners e.d. vermeld. De geluidskaart is in te zien via 
www.rijksoverheid.nl/geluidinkaart.  

1.4 Leeswijzer 
In dit actieplan wordt een overzicht gegeven van het beleid dat het Rijk voert om 
geluidhinder van de luchthaven Schiphol te voorkomen of te beperken. Daarbij is 
tevens een “plandrempel” aangegeven voor de twee dosismaten Lden en Lnight 
(hoofdstuk 2). 
 
In hoofdstuk 3 worden eerst de geluidskaarten gepresenteerd van het gebruiksjaar 
2016, met de aantallen geluidsbelaste woningen in de verschillende geluidsklassen. 
Daarna volgt een vergelijking van de geluidskaarten en aantallen geluidsbelaste 
woningen tussen 2011 en 2016 en wordt het actieplan 2013-2018 geëvalueerd.  
 

                                               
3 De Europese eisen aan geluidskaarten en actieplannen leiden tot andere resultaten dan die in 
milieueffectrapportages over Schiphol. In de MER worden namelijk ook Lden en Lnight contouren voor lagere 
waarden weergegeven - vanaf 48 dB Lden respectievelijk 40 dB Lnight – en worden tellingen uitgevoerd in 1 dB 
(en niet 5 dB) brede Lden en Lnight contourschillen, wordt niet gewerkt met een vast aantal bewoners per 
woning en wordt met specifieke dosis-effectrelaties gewerkt (Lden-ernstige hinder en Lnight-ernstige 
slaapverstoring) die gebaseerd zijn op onderzoek rond Schiphol.  
4 A staat voor A-weging, dit is een filter waardoor de gemeten frequenties van geluid verschillend meetellen 
in het geluidniveau. De A-weging sluit beter aan bij de karakteristieken van het menselijk oor en 
hinderbeleving.  
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In hoofdstuk 4 worden de getroffen hinderbeperkende maatregelen besproken in de 
perioden 2011-2016. Daarnaast worden de voorgenomen maatregelen in de 
aankomende planperiode met de daarbij verwachte effecten beschreven.  
 
Hoofdstuk 5 gaat tenslotte in de op de zienswijzen. 

1.5 Formele procedure 
Het ontwerpactieplan kon op internet worden ingezien, via 
www.platformparticipatie.nl. Iedereen had de wettelijke mogelijkheid om 
zienswijzen over dit ontwerpactieplan in te dienen. Dat kon zowel schriftelijk als via 
genoemde internetsite gebeuren. In de aparte bijlage ‘Nota van antwoord’ bij dit 
actieplan zijn de ingediende zienswijzen behandeld. 

 Bezwaar en beroep 
Het actieplan is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Het actieplan beschrijft 
namelijk alleen het bestaande beleid en wetgeving en de voorgenomen 
maatregelen. Het bevat geen concrete beslissingen over te treffen maatregelen op 
specifieke locaties. Daarvoor worden eventueel aparte besluiten genomen, die wel 
open staan voor bezwaar of beroep.  
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2 Geluidbeleid Schiphol en plandrempel 

In onderstaande paragrafen wordt een overzicht gegeven van het wettelijk kader 
voor de beheersing van luchtvaartgeluid rond Schiphol. Daarbij wordt ook ingegaan 
op hetgeen in het kader van dit actieplan als “plandrempel” is vastgesteld en welke 
maatregelen worden genomen om overschrijding van deze plandrempel te 
voorkomen. Ook worden toekomstige wijzigingen in het beleid toegelicht.  

2.1 Europese en Nederlandse geluidwetgeving  
Europese geluidwetgeving  
Met de richtlijn omgevingslawaai wil de Europese Unie bereiken dat 
omgevingslawaai van verschillende bronnen in alle lidstaten op uniforme wijze wordt 
behandeld en dat beheersmaatregelen bij het publiek bekend zijn. Als eerste stap is 
het gebruik van dezelfde dosismaten (Lden, Lnight) voor geluid doorgevoerd, alsook 
het rapporteren aan de Europese Commissie van geluidskaarten en actieplannen die 
tevens aan het publiek openbaar moeten worden gemaakt. Elke vijf jaar moet over 
de voortgang gerapporteerd worden. 
 
Nederlandse geluidwetgeving  
Het wettelijk kader voor de beheersing van geluidsbelasting rond Schiphol wordt 
gevormd door de Wet luchtvaart en twee daarop gebaseerde luchthavenbesluiten, te 
weten het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) en het Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol (LVB). Hieronder vallen nog de in dit verband relevante 
uitvoeringsregelingen Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) en de 
Regeling Omgevingslawaai Luchtvaart (ROL). Tijdens het opstellen van dit actieplan 
Schiphol was het nieuw normen- en handhavingstelsel, waarin de maximale inzet 
van geluidpreferente banen centraal staat, nog niet geïmplementeerd in de Wet 
luchtvaart en de onderliggende regelgeving. Ook wordt nog gewerkt aan een 
milieueffectrapportage waarin de effecten van het beoogde nieuwe normen- en 
handhavingstelsel Schiphol worden berekend. Daarna zullen de Schipholbesluiten 
worden gewijzigd. Als gevolg hiervan worden in dit document de ontwikkelingen in 
afgelopen jaren geschetst tegen de achtergrond van het oude en het nieuwe stelsel.  
 
Luchthavenindelingbesluit Schiphol 
Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol5 bevat regels voor het ruimtegebruik rond 
Schiphol vanwege geluid en veiligheid in verband met het vliegverkeer. Hiermee 
wordt een goede afstemming tussen het gebruik van de luchthaven en het 
ruimtegebruik in zijn omgeving bewerkstelligd. Een goede afstemming tussen het 
vliegverkeer en het ruimtegebruik door wonen, werken, recreëren, enzovoorts leidt 
tot maximale mogelijkheden voor veilig vliegverkeer en minimale hinder en 
onveiligheid voor de omgeving van de luchthaven. 
  
In het LIB staan de ruimtelijke beperkingen en randvoorwaarden per aspect, 
waaronder geluid6. De beperkingen betreffen de mogelijkheden voor bebouwing en 
het gebruik van gronden. In de wet is de mogelijkheid opgenomen voor ontheffing 
van deze bouwbeperkingen op grond van een zogenaamde verklaring-van-geen-
bezwaar die een gemeente kan aanvragen bij de verantwoordelijke bewindspersoon.  
 
                                               
5 LIB, Stb. 2002, 591, laatst gewijzigd 4-11-2015 
6 In het LIB zijn ook ruimtelijke beperkingen opgenomen vanwege andere aspecten van het luchtverkeer van 
en naar Schiphol. Op het gebied van externe veiligheid worden eisen en of beperkingen gesteld aan onder 
andere bouwhoogtes en aan bestemmingen met een vogelaantrekkende werking. De inhoud daarvan blijft 
hier verder buiten beschouwing. 
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Met ingang van 1 januari 2018 is voor de onderdelen geluid en externe veiligheid 
een wijziging doorgevoerd in het Luchthavenindelingbesluit. In dit wijzigingsbesluit 
worden de regels met betrekking tot het zogeheten 20Ke-gebied verankerd. Deze 
waren tot dit besluit gebaseerd op de Nota Ruimte. Ook zijn de beperkende regels 
binnen de beperkingengebieden gewijzigd om met de regels ervaren knelpunten 
weg te nemen. De ligging van de beperkingengebieden is niet aangepast.  
 
In de tweede fase wijziging van het Luchthavenindelingbesluit wordt ook de ligging 
van de LIB beperkingengebieden voor geluid en externe veiligheid geactualiseerd. 
Wat betreft geluid heeft dat betrekking op een nieuwe (geactualiseerde) ‘sloopzone 
woningen vanwege geluid’ op basis van de 71dB(A) Lden, en een geactualiseerd 
‘beperkingengebied geluidgevoelige gebouwen’ op basis van de 58dB(A) Lden. Deze 
contouren zullen worden gebaseerd op het milieueffectrapport voor het nieuwe 
normen- en handhavingstelsel Schiphol en daarmee in lijn worden gebracht met het 
gelijktijdig te wijzigen Luchthavenverkeerbesluit. Voor geluid is daarbij voor het 
eerst gerekend met het nieuwe Europese rekenmodel Doc297. De nieuwe LIB 
beperkingengebieden zijn relevant voor het beperken van de geluidhinder door 
ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. De berekeningen voor de 
geluidkaart Schiphol 2016 zijn echter, net als die voor de geluidskaarten 2006 en 
2011 gemaakt met het eerdere Nederlandse rekenmodel. De evaluatie van het 
gevoerde beleid in voorgaande periode heeft dus betrekking op geluidscontouren die 
nog wel met hetzelfde rekenvoorschrift zijn bepaald.  
 
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB), oude stelsel 
Het LVB (Stb. 2002, 592), laatst gewijzigd Stb. 2016, 280, omvat, vanwege de 
geluidsbelasting in woonbebouwing, verkeersregels voor het gebruik van het 
banenstelsel en het luchtruim in de omgeving van Schiphol, alsmede grenswaarden 
voor de geluidsbelasting. In het in 2017 nog vigerende oude stelsel werd een 
grenswaarde gesteld aan het Totale Volume van de Geluidsbelasting (TVG). Voor 
het etmaal was dit 63,46 dB(A) Lden en voor de nacht 54,44 dB(A) Lnight. Tevens 
waren er Lden en Lnight grenswaarden in een aantal zogenoemde vaste 
handhavingspunten in de omgeving van Schiphol8. In afgelopen jaren is 
geëxperimenteerd en ervaring opgedaan met het nieuwe normen- en 
handhavingsstelsel. Bij de handhaving van het oude stelsel is rekening gehouden 
met eventuele doorwerking9 van het nieuwe stelsel. Om die reden worden de 
relevante elementen van het oude, in 2017 nog vigerende, stelsel en van het 
nieuwe stelsel hier beschreven. 
 
In het oude stelsel zijn in het Luchthavenverkeersbesluit ter beheersing van de 
geluidsbelasting 35 Lden handhavingspunten en 25 Lnight handhavingspunten 
vastgelegd met in elk punt een afzonderlijke grenswaarde. Gedurende het jaar 
wordt de ontwikkeling van het TVG en de geluidsbelasting van de 
handhavingspunten berekend en gehandhaafd. De ILT kan bij overschrijding 
maatregelen opleggen om toekomstige overschrijding te voorkomen. Zie Bijlage B 
voor de ligging en grenswaarden van de handhavingspunten. Indien daar aanleiding 
voor is, bijvoorbeeld bij langdurig baanonderhoud, kunnen de grenswaarden 

                                               
7 ECAC.CEAC.Doc29 (kort Doc29) is een in Europees verband door ECAC geharmoniseerd rekenmodel voor 
vliegtuiglawaai. Versie 4 van Doc29 is in december 2016 door ECAC bekrachtigd. Een formeel Nederlands 
Doc29 rekenvoorschrift wordt in de RMI Schiphol opgenomen.  
8 Ook voor externe veiligheid en lokale luchtverontreiniging gelden grenswaarden, deze blijven in het kader 
van dit actieplan buiten beschouwing. 
9 Bijvoorbeeld als een overschrijding van een grenswaarde in een handhavingspunt puur het gevolg is van 
het blijven inzetten van geluidpreferente baancombinaties, in plaats van uit te wijken naar minder 
preferente banen om overschrijding te voorkomen 
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lopende een gebruiksjaar per ministeriële regeling vervangen worden door tijdelijke 
grenswaarden10.  
  
De grenswaarden in de handhavingspunten worden in het oude stelsel berekend 
met het wettelijk voorgeschreven Nederlandse rekenvoorschrift. Dit geschiedt op 
basis van een verkeersscenario, met prognoses over het aantal vliegtuigen, 
vliegtuigtypen, vliegprocedures, ligging van de vliegroutes, verdeling van het 
verkeer gedurende het etmaal over de start- en landingsbanen en over de 
aankomst- en vertrekroutes, enzovoorts. Daarnaast wordt voor de grenswaarden 
een meteotoeslag op het aantal vliegtuigbewegingen opgenomen vanwege 
onzekerheden over de verdeling van het verkeer over de banen als gevolg van het 
jaarlijks wisselend weer. In de TVG grenswaarde zat geen meteotoeslag. 
 
In de Wet luchtvaart (artikel 8.17, zevende lid) is vastgelegd dat het stelsel van 
grenswaarden een beschermingsniveau ten aanzien van geluidsbelasting moet 
bieden dat per saldo gelijkwaardig of beter is dan het beschermingsniveau dat 
geboden wordt door de wettelijke criteria voor gelijkwaardige overgang 
(gelijkwaardigheidscriteria11). Ook de grenswaarden voor geluid 
(handhavingspunten en TVG) in van het oude stelsel zijn aan deze criteria getoetst. 
Zie Tabel 1, met de waarden van de in 2015 geactualiseerde 
gelijkwaardigheidscriteria.  
 

 Gelijkwaardigheidscriteria 2015 
Aantal woningen binnen de 58 dB Lden 
contour 12.200 

Aantal mensen met ernstige hinder 
binnen de 48 dB Lden contour 180.000 

Aantal woningen binnen de 48 dB 
Lnight contour 11.100 

Aantal mensen met ernstige 
slaapverstoring binnen de 40 dB Lnight 
contour 

49.500 

De gelijkwaardigheidscriteria in deze tabel zijn gebaseerd op 
geluidbelastingberekeningen die met het Nederlands Rekenmodel zijn uitgevoerd.  
 
In juli 2016 is het LVB Schiphol gewijzigd in verband met de mogelijkheid tot het 
vervroegen en verlengen van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures.   
 
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB), nieuwe stelsel 
Na oplevering van de milieueffectrapportage met de milieueffecten van het nieuwe 
stelsel zal het Luchthavenverkeerbesluit worden aangepast ter implementatie van 
het nieuw normen- en handhavingsstelsel. Begin 2008 heeft de Tweede Kamer 
aangedrongen op een nieuw stelsel voor Schiphol, omdat het vigerende stelsel te 
complex en te weinig inzichtelijk was en bovendien kon leiden tot ongewenste 
effecten. Om overschrijding van grenswaarden te voorkomen, kunnen ongewenste 
effecten ontstaan. Zo kan als gevolg van stuurmaatregel om (dreigende) 
overschrijding van een grenswaarde in een handhavingspunt bij een baan in een 
gebied met relatief lage populatie, en dus relatief weinig geluidgehinderden, worden 

                                               
10 Op grond van artikel 8.23, eerste en vijfde lid, Wet luchtvaart stelt de Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu, een tijdelijke regeling vast met vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van 
regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.  
11  Voor een toelichting op de gelijkwaardigheidscriteria wordt verwezen naar de brief van de toenmalige 

ministers van V&W en VROM aan de Tweede Kamer van 25 mei 2007 (TK 2006-2007; 29 665 nr. 46). 
 

Tabel 1: Gelijkwaardigheidscriteria geluid 2015
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uitgeweken naar een andere baan met relatief veel geluidgehinderden. Daarnaast 
bleek dat in het vigerende stelsel de wettelijk toegestane geluidsruimte voor 
Schiphol op bepaalde plaatsen onderbenut bleef, terwijl op andere plaatsen 
overschrijdingen van grenswaarden plaatsvonden. 
 
In het Aldersadvies middellange termijn van 1 oktober 2008, waren de hoofdlijnen 
van een Nieuw normen- en handhavingsstelsel (NNHS) opgenomen om de operatie 
van Schiphol uitvoerbaar te houden en te versterken ten behoeve van de 
mainportfunctie en de netwerkkwaliteit met zo min mogelijk geluidhinder voor de 
omgeving. In de periode 2010 tot en met 2012 heeft een tweejarig experiment 
plaatsgevonden met dit nieuwe stelsel en in het Aldersadvies van 8 oktober 2013 is 
geconcludeerd dat dit experiment succesvol is verlopen.  
 
In het nieuwe stelsel wordt de verdeling van de geluidsbelasting over de omgeving 
niet meer gereguleerd via grenswaarden in handhavingspunten, maar via regels 
voor strikt geluidpreferent baangebruik. Dit zijn regels voor baan- en routegebruik 
die ertoe leiden dat die start- en landingsbanen worden gebruikt die vanwege de 
lage populatie de minste hinder in de omgeving geven en dat niet meer banen 
(gelijktijdig) worden ingezet dan strikt noodzakelijk. Om de totale geluidsbelasting 
voor de omgeving te begrenzen, wordt jaarlijks een norm voor de Maximale 
Hoeveelheid Geluid (MHG) vastgesteld.  
 
Op grond van het Aldersadvies uit 2013 heeft het kabinet besloten om het Nieuw 
Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol te verankeren in regelgeving. De Eerste en 
Tweede Kamer hebben hiertoe begin 2016 een voorstel tot wijziging van de Wet 
luchtvaart aangenomen, waarmee het nieuwe stelsel een wettelijke basis krijgt. Bij 
het opstellen van dit actieplan is de gewijzigde wet nog niet in werking.   
 
Om het luchthavenverkeerbesluit Schiphol te kunnen wijzigen, is een 
Milieueffectrapport (MER) nodig om de milieueffecten van het nieuw normen- en 
handhavingsstelsel inzichtelijk te maken. Bij de ter inzagelegging van het ontwerp 
actieplan had de initiatiefnemer (Schiphol Group) dit MER nieuwe stelsel nog niet 
afgerond en aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. 

2.2 Plandrempel, grenswaarden  
In de Regeling omgevingslawaai luchtvaart is, conform de Europese richtlijn 
omgevingslawaai, opgenomen dat in het actieplan een plandrempel wordt 
aangegeven, zijnde een geluidbelasting Lden en geluidsbelasting Lnight vanwege 
vliegtuiglawaai. Tevens moet worden aangegeven welke maatregelen aan de orde 
zijn om overschrijding van de plandrempel te voorkomen of teniet te doen. Met de 
plandrempel worden de in het Luchthavenverkeerbesluit opgenomen grenswaarden 
Lden en Lnight bedoeld.  
 
In het oude stelsel bestond de plandrempel uit een grenswaarde voor het Totaal 
volume geluid (TVG) en de grenswaarden in de handhavingspunten voor het etmaal 
en de nacht. Dit is dezelfde plandrempel als in eerdere actieplannen Schiphol. 
 
In het nieuwe stelsel bestaat de plandrempel uit de grenswaarde in Lden voor de 
jaarlijks vast te stellen Maximum Hoeveelheid geluid (MHG) en de grenswaarden in 
Lden en Lnight van de vier gelijkwaardigheidscriteria (zie tabel 1) voor geluid. 

2.3 Plandrempel, maatregelen 
De geluidsbelasting veroorzaakt door het vliegverkeer van en naar Schiphol in een 
gebruiksjaar - dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het volgende 
kalenderjaar - mag geen van de grenswaarden in het Luchthavenverkeerbesluit 
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overschrijden. Daarom wordt vóór aanvang van elk gebruiksjaar een operationeel 
plan, of gebruiksprognose, opgesteld. Daarin wordt beschreven op welke wijze het 
luchtverkeer in het komend gebruiksjaar, met het oog op de wettelijke 
milieunormen, naar verwachting zal worden afgewikkeld. In samenhang met het 
operationeel plan worden voor het gebruiksjaar twee capaciteitsdeclaraties 
opgesteld, voor het winter- en voor het zomerseizoen. Hierin staat vermeld hoeveel 
vliegtuigen er per seizoen op Schiphol kunnen starten en landen, met onderscheid 
tussen dag en nacht. Of anders gezegd: hoeveel ‘slots’ er uitgegeven mogen 
worden. De belangrijkste capaciteitsbegrenzingen voor de capaciteitsdeclaratie zijn 
de grenswaarden voor de geluidsbelasting en de uurcapaciteit van het banenstelsel. 
De onafhankelijke slotcoördinator wijst de beschikbare slots toe aan de 
luchtvaartmaatschappijen, overeenkomstig de van toepassing zijnde (Europese) 
regelgeving. 
 
Tijdens een gebruiksjaar wordt de ontwikkeling van de geluidsbelasting continu 
geregistreerd en geanalyseerd. Onvermijdelijk zullen er verschillen ontstaan tussen 
het werkelijke gebruik en het gebruik dat was verwacht in het operationeel plan. 
Dat komt bijvoorbeeld door verschillen in actuele vlootsamenstelling, 
vluchtschema’s, de verkeersverdeling over banen en routes, het weer, enzovoorts. 
 
In de jaren voorafgaand aan 2010, werden stuurmaatregelen genomen om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat er in één of meer handhavingspunten een overschrijding 
van de grenswaarde voor de geluidsbelasting zou optreden. Gangbare 
stuurmaatregelen bestonden veelal uit wijzigingen in de voorkeursvolgorden voor 
het baangebruik, waarmee beoogd werd het verkeer zoveel mogelijk af te wikkelen 
op de banen waar nog relatief veel geluidruimte beschikbaar was. In het kader van 
de invoering van het nieuw normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol, met een 
zo hoog mogelijk gebruik van de geluidpreferente banen, is afgesproken dat 
voorgaande stuurmaatregelen niet meer worden getroffen. De grenswaarden in de 
handhavingspunten blijven echter van kracht tot de formele inwerkingtreding van 
het nieuw normen- en handhavingsstelsel. De toepassing van geluidpreferent 
baangebruik heeft er wel toe geleid dat in 2014, 2015 en 2016 grenswaarden zijn 
overschreden in een aantal handhavingspunten. De Inspectie Leefomgeving en 
Transport heeft steeds vastgesteld dat de overschrijdingen het gevolg waren van 
het vliegen volgens de regels van het nieuwe stelsel. In het kader van anticiperend 
handhaven is daarom door de inspectie geen maatregel aan Schiphol opgelegd. 
 
In de Regeling milieu-informatie Schiphol (RMI) zijn regels vastgelegd over de wijze 
waarop relevante gegevens moeten worden verzameld en verwerkt en hoe de 
geluidsbelasting moet worden berekend. Hiermee kan worden nagegaan of de 
geluidsbelasting in een gebruiksjaar grenswaarden in het Luchthavenverkeerbesluit 
overschrijdt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op basis van 
de RMI-regels of de grenswaarden al dan niet zijn of worden overschreden. De Wet 
luchtvaart (artikel 8.22) bepaalt dat de Inspecteur-Generaal van de ILT in geval van 
een overschrijding van één of meer grenswaarden, maatregelen voorschrijft om te 
voorkomen dat deze grenswaarden in het volgend gebruiksjaar opnieuw worden 
overschreden. Het opleggen van een boete bij overschrijding van een grenswaarde 
is hierbij niet mogelijk. Wel kan een sanctie worden opgelegd als een afgekondigde 
maatregel wordt overschreden.  
 
Alle vliegtuigen dragen vanaf het begin van een gebruiksjaar bij aan de 
geluidsbelasting en eventuele overschrijding van een grenswaarde. Daardoor kan 
niet één specifieke partij als ‘schuldige’ voor die overschrijding aan worden 
gewezen. De Inspecteur-Generaal wijst dan ook geen schuldige aan, maar legt 
maatregelen op (m.b.t. baangebruik of het gebruik van het luchtruim) aan die partij 
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die het best in staat is de betreffende maatregelen uit te voeren. Bij het niet 
naleven van een maatregel kan door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
aan de betreffende sectorpartij een bestuurlijke boete worden opgelegd. 

2.4 Toekomstig beleid  
In het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet12 is opgenomen dat de focus wordt 
gelegd op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen. Daardoor 
wordt gewerkt aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met 
slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal 
vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één. 
 
Na 2020 wordt het 50/50-beginsel geëffectueerd. Dit houdt in dat milieuwinst (winst 
door vermindering van geluidhinder rond Schiphol) voor 50 procent ten goede zal 
komen aan de omgeving en voor de andere 50 procent wordt vertaald in groei van 
het luchtvaartverkeer. Op deze manier worden prikkels ingebouwd die de 
milieuprestaties verder verhogen.  
 
 
 

                                               
12 Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 10 oktober 2017 
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3 Geluidskaarten 

In dit hoofdstuk worden de geluidskaarten gepresenteerd van het gebruiksjaar 
2016. Hierbij wordt eerst de functie en opbouw van de geluidskaart uitgelegd. 
Daarna wordt de geluidskaart 2016 vergeleken met de geluidskaart 2011. De 
geluidskaart 2011 is afkomstig uit het voorgaande actieplan (2013-2018).   

3.1 Functies en opbouw geluidskaart 
De geluidskaart wordt gebruikt om het omgevingslawaai en de effecten daarvan 
inzichtelijk te maken. Tevens kan door middel van het vergelijken van de 
geluidskaarten uit 2011 en 2016, het effect van de getroffen hinderbeperkende 
maatregelen weergegeven worden.  
 
In overeenstemming met de EU-richtlijn omgevingslawaai, uitgewerkt in de Regeling 
Omgevingslawaai Luchtvaart, en conform het Actieplan omgevingslawaai van 
Schiphol 2013-2018, zijn twee geluidskaarten geproduceerd voor het gebruiksjaar 
2016. De berekeningen zijn, net als die voor gebruiksjaar 2011 en overeenkomstig 
de toen vigerende Regeling milieu-informatie Schiphol (RMI), uitgevoerd met het 
Nederlands Rekenmodel (NRM).   
 
Er is een geluidskaart voor de gehele etmaalperiode (Lden) en een geluidskaart voor 
alleen de nachtperiode (Lnight). Beide kaarten zijn gebaseerd op de jaargemiddelde 
geluidsniveaus. Het resultaat wordt uitgedrukt in de geluidmaten Lden en Lnight en 
weergegeven in contourenplots in stappen van 5 dB(A). Een contour wordt gevormd 
door op de topografische kaart punten aan elkaar te koppelen met dezelfde 
geluidsbelasting. Dit levert de volgende contourplots op:  

 etmaalperiode: de contouren 55, 60, 65, 70 en 75 dB(A) Lden 
 nachtperiode: de contouren 50, 55, 60, 65 en 70 dB dB(A) Lnight  

 
Tevens worden de woningen geteld binnen de:  

 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB(A) Lden geluidsbelastingklassen  
 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 dB(A) Lnight geluidsbelastingklassen  

 
Door vermenigvuldiging met de factor 2,2 is op basis van het aantal woningen het 
aantal inwoners binnen de genoemde contouren berekend. Deze aantallen zijn 
volgens voorschrift afgerond op honderdtallen. Daarnaast worden de 
contouroppervlaktes berekend voor de hierboven genoemde 
geluidsbelastingklassen. Hoewel de Regeling omgevingslawaai luchtvaart (ROL) dit 
niet voorschrijft, kan op basis van deze gegevens ook de hinder (aantallen ernstig 
gehinderden en slaapverstoorden) berekend worden.  

3.2 Evaluatie geluidskaarten 2011-2016 
Het voorliggende actieplan refereert aan de Lden en Lnight geluidskaarten van het 
gebruiksjaar 2016. Het gebruiksjaar 2016 loopt van 1 november 2015 tot en met 31 
oktober 2016. Deze geluidskaarten zijn opgenomen in Bijlage C. De tellingen van 
het aantal woningen en aantal inwoners binnen de diverse contourschillen en per 
gemeente staan in Bijlage D. 
 
Om inzicht te krijgen hoe de geluidsituatie in de afgelopen jaren is gewijzigd, 
worden de geluidskaarten en het aantal geluidsbelaste woningen voor de 
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gebruiksjaren 2011 en 2016 met elkaar vergeleken. Voor beide gebruiksjaren is 
hetzelfde woningbestand13 gebruikt om de tellingen uit te voeren.  
 
Voor de analyse is het van belang om te beseffen dat zowel in 2011 als in 2016 de 
verkeersafhandeling plaatsvond in overeenstemming met de Aldersafspraken over 
het baan en routegebruik. Dat wil zeggen dat de inzet van banen onder andere 
bepaald is door weersomstandigheden, verkeersaanbod, periode van de dag en de 
(afgesproken) baanpreferentievolgorde. Er werd dus niet gestuurd in baangebruik 
om daarmee een (dreigende) overschrijving van grenswaarden in 
handhavingspunten te voorkomen. 
 
Verschillen in geluidscontouren kunnen daarnaast ook veroorzaakt worden door 
verschillen in: 
 

 Vliegtuigbewegingen 
 Vlootsamenstelling 
 Baangebruik 
 Routes 
 Vliegprocedures 
 Weersomstandigheden  

 
Schiphol kent een, ten opzichte van overige grote Europese luchthavens, complex 
banenstelsel. Het gebruik van de banen wordt in belangrijke mate bepaald door de 
heersende weersomstandigheden (windsterkte, windrichting en zichtcondities)14. 
Het is daarom niet mogelijk om de verschillen in geluidsbelasting tussen 
gebruiksjaar 2011 en 2016 één op één terug te voeren op gevoerd beleid. 
 
Vergelijking geluidsbelasting in de etmaalperiode  

Uit de contourplots blijkt een toename van de oppervlakten van de geluidsbelaste 
gebieden tussen 2011 en 2016. Desondanks is het aantal geluidsbelaste woningen 
in de etmaalperiode lager. Tabel 2 geeft een vergelijking van het aantal 
geluidsbelaste woningen per geluidklasse in 2011 en 2016. Per saldo zijn er in 2016 
ten opzichte van 2011 minder geluidsbelaste woningen binnen de geluidscontouren, 
respectievelijk 25.100 versus 21.800 geluidsbelaste woningen.  
 

Geluidsbelasting (in 
dB(A)Lden) 

Geluidskaart 2011 Geluidskaart 2016 

55 – 59 21.200 20.200 
60 – 64 3.700 1.400 
65 – 74 200 200 
70 – 74 0 0 

75 en hoger 0 0 
Totaal 25.100 21.800 

 
Vliegtuigbewegingen 
Bij de analyse van de verschillen in geluidsbelasting tussen de gebruiksjaren, dient 
in eerste instantie gekeken te worden naar het aantal vliegtuigbewegingen. Voor het 
berekenen van de geluidsbelasting en de analyse is het effectieve aantal 
bewegingen van belang, dat is het aantal bewegingen rekening houdend met de 
etmaalweegfactoren voor dag (1), avond (3,16) en nacht (10). Het effectieve aantal 
is het werkelijke aantal vermenigvuldigd met de etmaalweegfactor. Het aantal 
vliegtuigbewegingen in 2016 is ongeveer 15% hoger dan in 2011. Het effectieve 

                                               
13 Woningbestand RIVM 2005 
14 In de wettelijk vastgestelde grenswaarden in handhavingspunten is om die reden ruimte ingebouwd voor 
meteo-variatie. 

Tabel 2: Vergelijking van aantal woningen (inclusief in agglomeraties) in geluidsklassen voor 
de etmaalperiode (Lden) 
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aantal in 2016 is ongeveer 14% hoger dan in 2011. Op grond van alleen deze 
effectieve toename, zou de oppervlakte van het geluidsbelaste gebied toegenomen 
moeten zijn. Dit komt overeen met de berekeningen, want de oppervlakte is met 
bijna 5% toegenomen van (afgerond) 189 km2 tot 198 km2 (zie Bijlage D).  
 
De reductie in het aantal geluidsbelaste woningen, die ondanks de toename in het 
aantal vliegtuigbewegingen is gerealiseerd, kan als bovengenoemd naast 
weersomstandigheden het gevolg zijn geweest van mogelijke wijzigingen in baan- 
en routegebruik, vliegprocedures of de vlootsamenstelling. Waar wijzigingen in de 
vlootsamenstelling op alle geluidscontouren rond de luchthaven effect zullen 
hebben, zullen wijzigingen in baan- en routegebruik en vliegprocedures impact 
hebben op de geluidscontouren in het verlengde van specifieke banen. Deze 
aspecten worden hieronder nader bekeken. 
 
Vlootsamenstelling 
De vlootsamenstelling is in de periode 2011-2016 niet drastisch gewijzigd. Toch valt 
er met het afscheid van de laatste MD11 in 2016 en de gestage uitfasering van de 
B747 een verdere afname van luidruchtige vliegtuigen te constateren. Ook is de 
B787 geïntroduceerd die in 2011 nog niet rondvloog. Net als in 2011 wordt 
ongeveer 50% van het aantal vliegtuigbewegingen uitgevoerd door vliegtuigen uit 
de middenklasse (B737). Binnen deze middenklasse is het aantal luidruchtige types 
afgenomen. 
 
Baangebruik 
Wijzigingen in baangebruik kunnen het gevolg zijn van wijzigingen in onder andere 
de gemiddelde weersituatie en baanonderhoud. Uit de vergelijking van de Lden 
contouren tussen 2011 en 2016 (Bijlage E), is een afname te zien in 
geluidsbelasting in het woongebied rond de Buitenveldertbaan in oostelijke richting. 
Een van de oorzaken hiervan is het groot baanonderhoud dat tussen 5 maart en 24 
april plaatsvond aan de niet geluidpreferente Buitenveldertbaan, waardoor deze 
baan circa 7 weken was gesloten. In 2011 vond juist groot baanonderhoud plaats 
aan de geluidpreferente Kaagbaan. Het heeft ten opzichte van 2011 een positief 
effect gehad op de regio Amstelveen en Amsterdam. Ook voor Amsterdam heeft er 
per saldo een reductie plaatsgevonden in het aantal geluidsbelaste woningen, wat 
mede het gevolg is van onderhoud aan de Zwanenburgbaan van 17 t/m 31 mei en 
aan de Kaagbaan van 10 t/m 26 juni 2016. De Aalsmeerbaan is ten opzichte van 
2011 vaker gebruikt, het aantal bewegingen is met ruim 20% toegenomen. Dit 
heeft met name een negatief effect gehad op Amstelveen in de 55-59 dB contour 
zoals terug te zien in de berekeningen.  
 
Routes 
Naast de verschillen in baangebruik is er ook een duidelijk gevolg te zien in de 
geluidscontouren door het wijzigen van de NYKER startroute vanaf de 
Zwanenburgbaan. Waypoint EH011 voor de Zwanenburgbaan is verplaatst richting 
Lijnden. Dit is een hinderbeperkende maatregel uit het Aldersakkoord en valt onder 
het optimaliseren van de routes vanaf de Zwanenburgbaan in het kader van parallel 
starten. Een deel van de inwoners in de woonkernen van Zwanenburg en Halfweg 
ervaren door de routeaanpassing een afname van de geluidsbelasting ten opzichte 
van de routeligging in 2008-2011. Er wordt meer over Lijnden gevlogen, echter de 
woonkernen aan weerszijden van de route worden ontlast vanwege de afname van 
spreiding van vliegverkeer. 
 
Vliegprocedures 
Ten opzichte van 2011 is het aantal hinderbeperkende CDA naderingen met ca 
3á4% toegenomen.  
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In 2011 werd geen gebruik gemaakt van zogenoemde NADP2 startprocedure, in 
2016 wel. In april 2014 is KLM van de zogenoemde NADP1 startprocedure 
overgegaan naar een NADP2 procedure15. Een NADP2 procedure wordt ook al door 
een aantal andere maatschappijen op Schiphol gebruikt en naar verwachting zal de 
toepassing van NADP2 procedures in de nabije toekomst nog verder toenemen. Bij 
de door KLM toegepaste NADP2 procedure wordt op een hoogte van 1500 voet (ca. 
450 m) begonnen met versnellen, in plaats van 3.000 voet (ca. 900 m) bij NADP1. 
Met de nieuwe procedure wordt beter aangesloten bij de internationale 
ontwikkelingen. Het levert een besparing van brandstof en CO2-uitstoot op. Door het 
toepassen van de NADP2 startprocedure wordt de geluidsbelasting anders verdeeld 
over de omgeving. In het algemeen kan gezegd worden dat de NADP2 procedure 
leidt tot een lagere geluidsbelasting op grotere afstand van de luchthaven en dwars 
op de route, maar dat er onder de route dichtbij de luchthaven gebieden zijn waar 
de geluidsbelasting toeneemt16.  
 
Vergelijking geluidsbelasting in de nachtperiode  

Ondanks dat er een toename is geweest in de oppervlakte van het geluidsbelaste 
gebied, is ook het aantal geluidsbelaste woningen in de nachtperiode in 2016 lager 
dan in 2011. Tabel 3, geeft een vergelijking van het aantal geluidsbelaste woningen 
per geluidsklasse  
 

Geluidsbelasting (in dB) Geluidskaart 2011 Geluidskaart 2016 
50 – 54 1.700 1.000 
55 – 59 100 100 
60 – 64 0 0 
65 – 69 0 0 

70 en hoger 0 0 
Totaal 1.800 1.100 

 
Het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht van 2016 is ongeveer 13% hoger dan in 
201117. Ondanks deze toename zijn er binnen de 55dB(A)Lnight contour van 2016 
700 minder woningen geteld dan in 2011, bijna 39% minder. De afname van 
woningen tussen deze twee gebruiksjaren heeft met name plaatsgevonden in 
Amstelveen, met ca 700 minder geluidsbelaste woningen in de 50-54 dB Lnight 
contour. Amstelveen ligt in het invloedsgebied van landingen op de 
Buitenveldertbaan (baan 27). Ten opzichte van 2011 is het aantal landingen op deze 
baan in de nachtperiode nagenoeg gelijk gebleven (±1350)18. De betreffende 
contouren liggen dermate dicht bij de luchthaven, dat de invloed van het gebruik 
van ‘stille’ (CDA) naderings-procedures op die afstand niet significant is. Het aantal 
landingen van vliegtuigen in een stillere geluidsklasse is echter wel iets 
toegenomen, terwijl het aantal uit de meer luidruchtige klassen iets is afgenomen. 
Aangezien het aantal landingen vrijwel gelijk is gebleven, is de verandering van 
vlootsamenstelling er de oorzaak van dat de geluidsbelasting in Amstelveen lager is 

                                               
15 Noise Abatement Departure Procedure 2 
16 Naar aanleiding van een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over CDA’s en NADP2 heeft de 
toenmalige Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu in 2016 besloten om voor berekening van de geluidsbelasting 
over te gaan naar het nieuwe Europese rekenmodel Doc29. Het effect van de NADP2 procedure wordt daarmee 
gemodelleerd conform de meest recente inzichten. Met dit nieuwe Doc29 model worden thans ook de 
geluidberekeningen gemaakt in het MER ‘nieuwe normen en handhavingsstelsel Schiphol’. Het nieuwe model was niet 
op tijd gereed voor dit actieplan Schiphol.   
17 Het aantal bewegingen was in het gebruiksjaar 2016 hoger dan 29.000 (een beperking met 3000 ten opzichte van 
het maximum nachtplafond). Dit aantal van 29.000 is onderdeel van een alternatief pakket maatregelen ter 
compensatie van het niet kunnen invoeren van CDA’s in de avond en daluren van de dag. Zie verder paragraaf 4.2  
18 De Buitenveldertbaan is gesloten van 23:00-06:00 uur, de Lnight periode loopt van 23:00 uur tot 07:00 uur 

Tabel 3: Vergelijking van aantal woningen (inclusief in agglomeraties) in geluidsklassen voor 
de nachtperiode (Lnight) 
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in het gebruiksjaar 2016 en er dus minder woningen in de 50-54 dB contour liggen. 
In Bijlage F is een vergelijking opgenomen van de Lnight contouren van 2011 en 
2016. Hieruit valt op te maken dat de geluidsbelasting in het verlengde van baan 27 
lager is in 2016.  
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4 Maatregelen 

In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de verschillende 
convenanten van de Alderstafel Schiphol omtrent geluidmaatregelen. Daarna zullen 
de hinderbeperkende maatregelen die zijn getroffen in de periode 2011-2016 
worden besproken. Deze maatregelen hebben een effect gehad op de 
geluidscontouren. Als laatste wordt gekeken naar de toekomstige 
geluidmaatregelen, en zal een schatting worden gemaakt van de mogelijke winst die 
in de komende vijf jaar (2018-2023) kan worden behaald.  

4.1 Convenanten 
In december 2006 is de Alderstafel opgericht. De Alderstafel is een overlegtafel 
onder voorzitterschap van de heer Alders. De overlegtafel is opgericht om het 
kabinet te adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, 
hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving. Aan de Alderstafel zijn de 
luchtvaartsector, bestuurders uit de regio Schiphol, bewoners uit de omgeving en 
het Rijk vertegenwoordigd. De functie van de Alderstafel Schiphol is per 1 januari 
2015 overgenomen door de Omgevingsraad Schiphol, waarin ook het wettelijk 
adviesorgaan Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) is 
opgenomen. 
 
De Alderstafel Schiphol heeft in juni 2007 een advies over de ontwikkeling van 
Schiphol en de regio op de korte termijn (tot en met 2010) uitgebracht en in 
oktober 2008 voor de middellange termijn (tot en met 2020). Het Kabinet en de 
Tweede Kamer hebben het advies voor de middellange termijn omarmd. In 
navolging van alle deelnemers aan de Alderstafel, is daarmee gekozen voor een 
verdere versterking van de Mainport Schiphol en een duurzame ontwikkeling van de 
omgeving tot 2020 binnen de bestaande milieugrenzen. 
 
In het Aldersadvies van 2008 zijn afspraken vastgelegd over onder andere het 
maximaal aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol tot 2020, hinderbeperkende 
maatregelen, omgevingskwaliteit en de invoering van een nieuw normen –en 
handhavingsstelsel. Deze afspraken zijn verder uitgewerkt in drie convenanten: 
 
 Het Convenant Hinderbeperking 
 Het Convenant Omgevingskwaliteit 
 Het Convenant Behoud en versterking mainportfunctie 
 
Hoewel het Convenant Hinderbeperking het meest relevant is in het kader van dit 
actieplan, zal hieronder ook ingegaan worden op de inhoud van de andere twee 
convenanten. 
 
Hinderbeperking 
De groei van het vliegverkeer op Schiphol gaat gepaard met afspraken over een 
pakket aan maatregelen om de geluidhinder in de directe omgeving van de 
luchthaven het verder weggelegen (buiten-)gebied (gebieden binnen en buiten de 
58 Lden contour) te beperken. Voorbeelden van hinderbeperkende maatregelen zijn 
het aanpassen van vliegroutes, het beperken van het aantal nachtelijke vluchten en 
het goed informeren van de omgeving. 
 
Als gevolg van het totaalpakket aan hinderbeperkende maatregelen uit het 
Aldersakkoord 2008 moet er in 2020 een reductie van tenminste 5 procent ernstig 
gehinderden in het 48 dB(A) Lden  gebied zijn gerealiseerd ten opzichte van de norm 
voor gelijkwaardigheid.  
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Een belangrijke constatering is dat de Alderstafel in 2013 (zie voetnoot 1) heeft 
moeten vaststellen dat de mogelijkheden van hinderbeperkende maatregelen 
uitgeput raken. Verbeteringen in het ene gebied betekenen veelal nieuwe 
gehinderden in een ander gebied. De Alderstafel geeft aan dat nieuwe kansen 
hoofdzakelijk beperkt zijn tot mogelijke innovaties in de start- en 
landingsprocedures en in de vlootontwikkeling. 
 
Omgevingskwaliteit 
De deelnemers aan de Alderstafel hebben vastgesteld dat er altijd 
woongebieden zullen zijn waar de hinder, ondanks de hinderbeperkende 
maatregelen, niet weggenomen of verminderd kan worden. In deze gebieden wordt 
getracht langs andere wegen de leefkwaliteit in stand te houden en te verbeteren. 
Vanuit de gedachte dat maatwerkoplossingen mogelijk het hoofd kunnen bieden aan 
dit soort leefmilieuproblematiek is op 3 december 2008 de Stichting leefomgeving 
Schiphol19 opgericht door de provincie Noord-Holland en de Luchthaven Schiphol. 
Het Ministerie van I&M is in 2009 medefinancier geworden. De Stichting vervult 
aanvullend op de regelgeving een vangnetfunctie in het publieke domein. Afspraken 
over scope en werkwijze van de Stichting zijn gemaakt in het Convenant 
omgevingskwaliteit middellange termijn20  in de Staatscourant van 16 september 
2009. Dit convenant is ondertekend door partijen aan de Alderstafel die allemaal 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van Schiphol.  
 
De Provincie, Luchthaven Schiphol en het Rijk hebben voor de periode 2008-2015 
elk 10 miljoen euro ter beschikking gesteld aan het Leefbaarheidsfonds van de 
Stichting voor de financiering van een eerste tranche projecten gericht op de 
leefkwaliteit. Bij de omgevingsprojecten is gekozen voor projecten in Halfweg, 
Zwanenburg, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Van alle omgevingsprojecten kan 
worden gezegd dat het om meerjarige projecten gaat die potentieel bijdragen aan 
de kwaliteit van de leefomgeving waarin ze worden gerealiseerd. Naast de afspraken 
over omgevingsprojecten en het opzetten van een regeling voor zogeheten 
«schrijnende gevallen» zijn ook verschillende algemene maatregelen uitgevoerd, 
waaronder het verbeteren van de informatievoorziening aan huidige en nieuwe 
inwoners over de geluidsbelasting en mogelijke hinder door vliegtuiggeluid in de 
nabijheid van de luchthaven (de informatieplicht).  
 
Bij de afnemende mogelijkheden van hinderbeperking is aan de Alderstafel 
overeengekomen dat de partijen Schiphol, de provincie Noord-Holland en het Rijk 
een tweede tranche van 30 miljoen euro ter beschikking stellen aan de Stichting 
leefomgeving Schiphol voor het leefbaarheidsfonds. De tweede tranche vindt plaats 
tussen 2016 en 2020. Kenmerkend voor de tweede tranche is dat nu ook projecten 
en activiteiten voor een bijdrage van de stichting leefomgeving Schiphol in 
aanmerking komen die een nadrukkelijke bijdrage leveren aan het versterken van 
de sociale cohesie in een gebied binnen een gemeenschap. De stichting 
leefomgeving Schiphol is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen. 
 
Selectiviteit 
In het Convenant Behoud en versterking mainportfunctie en netwerkkwaliteit 
luchthaven Schiphol21, ondertekend door het Rijk en Schiphol, is vastgelegd dat 
Schiphol zich selectief mag ontwikkelen. Dit betekent dat Schiphol haar functie als 
Mainport van Nederland verder versterkt door specialisatie op hub- en 
mainportgebonden verkeer. Tot en met 2020 mogen er 500.000 
vliegtuigbewegingen per jaar op Schiphol worden afgehandeld. Na 2020 zal de vraag 

                                               
19 Voluit Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio 
20 Gepubliceerd als bijlage 2 van het Aldersadvies middellange termijn dd 1 oktober 2008 
21 Gepubliceerd 15 september 2009, ondertekend door de ministers van VenW en VROM en NV luchthaven Schiphol 
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op Schiphol naar verwachting verder groeien. Op Schiphol zal voorrang worden 
gegeven aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven 
Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten. 
De focus wordt gelegd op hinderbeperking in plaats van op het aantal 
vliegbewegingen. Daardoor wordt gewerkt aan een betere leefomgeving en 
luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan 
creëren voor groei van het aantal vluchten. 

4.2 Hinderbeperkende maatregelen (2011-2016) 
Verschillen in de geluidscontouren van 2011 en 2016 zijn het gevolg van verschillen 
in het aantal vliegtuigbewegingen, het baan- en routegebruik, vliegprocedures, en 
de vlootsamenstelling. Daarnaast spelen ook de meteorologische omstandigheden 
en beschikbaarheid van de banen (baanonderhoud) een rol, omdat die 
medebepalend zijn voor de keuze van de start- en landingsbanen. 
Hinderbeperkende maatregelen, zoals vermeld in het convenant hinderbeperking, 
hebben invloed gehad op deze elementen. Maatregelen die hebben geleid tot 
geluidsreductie in de periode 2013-2018, zijn:  
 

 Vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS-Pilot 3b+) 
Hiermee kan met grote nauwkeurigheid over het dunbevolkte gebied tussen 
de woonkernen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep door gevlogen worden, wat 
leidt tot een per saldo afname van de geluidsbelasting in deze plaatsen. 
  

 Tariefdifferentiatie 
Afgelopen jaren heeft het uitfaseren van lawaaiige vliegtuigen, de 
zogenoemde onderkant hoofdstuk 3 vliegtuigen, plaatsgevonden door 
tariefdifferentiatie in de havengelden. Naast de aanscherping van 
operationele beperkingen voor ‘onderkant hoofdstuk 3’ vliegtuigen in de 
Schipholregels en AIP, heeft Schiphol de tariefdifferentiatie van de 
havengelden op basis van geluidproductie verder vergroot. Met de toeslagen 
op de havengelden wordt beoogd de bestaande operaties met deze 
categorie vliegtuigen, voornamelijk in de nacht, terug te dringen en 
vlootvernieuwing te stimuleren.  
 

 Alternatief pakket voor Continuous Descend Approaches 
In het Aldersakkoord van 2008 zijn afspraken opgenomen over verdere, 
gefaseerde invoering van ‘Continuous Descent Approaches’ (CDA’s), eerst in 
de avond en later ook in de daluren op de dag. Die afspraken bleken echter 
niet haalbaar. De voorstellen waren schadelijk voor het verbindingennetwerk 
of de vliegoperatie, of hadden negatieve effecten voor de omgeving. Daarom 
is er een alternatief pakket hinderbeperkende maatregelen opgesteld gericht 
op het verminderen van een vergelijkbaar aantal gehinderden, totdat 
dezelfde hinderbeperking bereikt kan worden door de verdere ontwikkeling 
en invoer van glijvluchten. Één van de maatregelen is inmiddels in 
aangepaste vorm opgenomen in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol; het 
verlengen van nachtelijke vertrek- en naderings-procedures van 22:15 tot 
uiterlijk 06:45. Daarnaast is er een lopende discussie binnen de 
Omgevingsraad Schiphol over het aantal nachtvluchten. Het aantal 
nachtbewegingen zal worden meegenomen als onderdeel van de advisering 
van de Omgevingsraad Schiphol over de middellangetermijnontwikkeling van 
Schiphol.  
 

 NADP2  
De NADP2 procedure geeft ten opzichte van de NADP1 procedure in 
bepaalde delen onder en naast het vliegpad minder geluidsbelasting. In 
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andere delen geeft het meer geluidsbelasting. In paragraaf 3.2 is de 
invoering van de NADP2 startprocedure door KLM in 2014 al genoemd. Na 
2014 zijn ook diverse andere maatschappijen op deze procedure 
overgegaan. De verwachting is dat in de toekomst alle vliegmaatschappijen 
op Schiphol zijn overgaan op de NADP2 procedure, waarmee tevens 
aangesloten wordt bij internationale ontwikkelingen.  

4.3 Hinderbeperkende maatregelen (2018-2023) 
Uit de evaluatie van het convenant hinderbeperking in 2013, is gebleken dat 
destijds tweederde van de hinderbeperkende maatregelen is uitgevoerd. De 
verwachte maatregelen in de aankomende periode (2018-2023) worden hieronder 
toegelicht. 
 
Air Traffic Management 
De sectorpartijen werken aan de voorbereiding en invoering van een nieuw 
operationeel luchtverkeersleidingsconcept in Europees verband; het Single European 
Sky ATM Research (SESAR) programma. Een groot aantal aanpassingen die uit 
SESAR voortkomen zijn in EU-verordeningen omgezet. De EU-lidstaten zijn verplicht 
deze in te voeren. Ook op internationaal (FABEC) en nationaal niveau vinden 
initiatieven plaats om het ATM systeem te moderniseren. Het Rijk heeft samen met 
de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in de Luchtruimvisie aangegeven op 
welke wijze de afspraken aan de Alderstafel, waaronder de ontwikkeling van een 
nieuw operationeel luchtverkeersleidingsconcept, worden uitgewerkt. Hierbij is 
aandacht besteed aan welke kenmerken en veranderingen dit omvat voor de 
verkeersafhandeling, de luchtruiminrichting en het luchtruimbeheer. In de 
Beleidsagenda Luchtruim is beschreven welke uitgangspunten en aandachtspunten 
hiervoor gelden. Het Rijk heeft de luchtverkeersdienstverleners opdracht gegeven 
om over te gaan tot de uitwerking van de Luchtruimvisie en de Beleidsagenda 
Luchtruim en de aanvullingen mee te nemen in de lopende ontwikkelingen.  
 
Microklimaat Leimuiden 
In het microklimaatproject Leimuiden zijn mogelijke alternatieven voor de oostelijke 
startroutes vanaf de Kaagbaan onderzocht. Er is nu een route ontwikkeld welke, 
naar verwachting, minder gehinderden oplevert in Leimuiden. Op 26 februari 2016, 
heeft de Omgevingsraad Schiphol besloten te experimenteren met deze route. Een 
deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route 
vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt. 
Januari 2017 is dit experiment gestart, waarbij het experiment maximaal twee jaar 
zal duren.  

4.4 Effecten van maatregelen 
In 2020 dient het pakket hinderbeperkende maatregelen (inclusief de effecten van 
het nieuwe stelsel) op jaarbasis te hebben geresulteerd in 5 procent minder ernstig 
gehinderden in de 48 dB(A) Lden contour ten opzichte van 2008. Op basis van de 
inmiddels in 2012 gerealiseerde hinderbeperking is vastgesteld dat bij een volume 
van 510.000 vliegtuigbewegingen (zie ook voetnoot 1) als gevolg van de uitvoering 
van deze maatregelen een hinderreductie van 10-12 procent mag worden verwacht. 
In het MER voor het nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol, waaraan nog 
gewerkt werd ten tijde van de publicatie van het ontwerpactieplan, wordt aandacht 
besteed aan mogelijke verdere groei van Schiphol, passend binnen de regels voor 
geluidpreferent baan- en routegebruik en de grenswaarden van de 
gelijkwaardigheidscriteria.   
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5 Zienswijzen 

Het ontwerp van het Actieplan omgevingslawaai Schiphol heeft te samen met de 
ontwerp actieplannen voor drukbereden spoorwegen en voor rijkswegen voor 
eenieder ter inzage gelegen van 9 februari tot en met 22 maart 2018. In die periode 
zijn er bij het Centrum publieksparticipatie 53 schriftelijke zienswijzen over de drie 
ontwerp actieplannen omgevingslawaai ingediend. Er zijn geen mondelinge 
zienswijzen ingediend.  
 
De inhoud van de ontvangen – soms zeer uitgebreide – reacties is divers. De bundel 
met de volledige schriftelijke inspraakreacties is te downloaden via de website van 
het Platform Publieksparticipatie: www.platformparticipatie.nl. 
 
In een Nota van Antwoord zijn de kernpunten van de ingediende zienswijzen 
samengevat en beantwoord. Sommige zienswijzen hadden betrekking op meer dan 
één ontwerpactieplan van het Rijk. In dat geval zijn de relevante delen van die 
zienswijzen in de betreffende Nota van Beantwoording beantwoord. De Nota van 
Antwoord voor Schiphol is als Bijlage G in dit actieplan opgenomen. 
 
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn in het actieplan enkele tekstuele wijzigingen 
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. In de Nota van Antwoord in de bijlage G 
is aangegeven wat de doorgevoerde wijzigingen precies zijn. 
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Bijlage A Beperkingengebied LIB 
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Bijlage B LVB grenswaarden in handhavingspunten 
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Bijlage C Geluidskaart over 2016 in Lden en Lnight 
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Bijlage D Woningtelling binnen contourschillen 2011 en 2016 Lden en 
Lnight 

D1. Inleiding 
 
Tellingen: 

 aantal woningen is afgerond op honderdtallen 
 aantal inwoners = 2,2 x aantal woningen (niet afgerond), daarna afgerond 

op honderdtallen22. 
Dit is conform de methode die is voorgeschreven in de Regeling omgevingslawaai 
luchtvaart (ROL).  
 
Referentienummers berekeningsresultaten 2016: 
• Lden :NLRF  20161109 100239 
• Lnight :NLRF 20161109 100319 
 
D2. Woningtelling Schiphol per gemeente - Lden, 
 

Provincie Gemeente Lden [dB] Woningen Inwoners 
Noord-Holland Aalsmeer 55-59 1.100 2.500 

60-64 700 1.600 
65-69 100 300 

Amstelveen 55-59 4.600 10.000 
60-64 100 300 

Amsterdam 55-59 1.000 2.200 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 55-59 400 800 
Haarlemmermeer 55-59 5.600 12.300 

60-64 500 1.100 
65-69 100 200 

Uitgeest 55-59 0* 100 
Uithoorn 55-59 6.200 13.700 
Zaanstad 55-59 800 1.700 

60-64 100 300 
Utrecht De Ronde Venen 55-59 0* 100 
Zuid-Holland Kaag en Braassem 55-59 300 700 

Nieuwkoop 55-59 200 400 
21.800 48.300 

* Aantal woningen <100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
22 NB door die wijze van afronden kunnen er opvallende verschillen ontstaan: zowel 60 als 140 woningen wordt 
afgerond op 100 woningen, terwijl in aantallen inwoners er afgerond 100 (132) cq 300 (308) inwoners worden 
opgevoerd. 

Tabel 4: Tellingen woningen en inwoners per gemeente (Lden) 2016:
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Tabel 5: Tellingen woningen en inwoners per gemeente (Lden) 2011: 
Provincie Gemeente Lden [dB] Woningen Inwoners 
Noord-Holland Aalsmeer 55-59 2.800 6.200 
  60-64 700 1.600 
  65-69 100 200 
 Amstelveen 55-59 3.800 8.400 
   60-64 2.400 5.300 
 Amsterdam 55-59 2.400 5.300 

 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 55-59 300 700 

 Haarlemmermeer 55-59 5.700 12.600 
   60-64 500 1.000 
   65-69 100 300 
 Uitgeest 55-59 0* 0* 
 Uithoorn 55-59 5.000 11.000 
 Velsen 55-59 0* 0* 
  60-64 0* 0* 
 Zaanstad 55-59 800 1.600 
   60-64 100 300 
Zuid-Holland Kaag en Braassem 55-59 200 500 
 Nieuwkoop 55-59 200 400 
   Totaal 25.100 55.400 

* Aantal woningen <100 
 
 
D3. Totalen en oppervlaktes - Lden, gebruiksjaar 2016 en 2011 
 

 2016 2011 
Lden [dB] Woningen Inwoners Woningen Inwoners 

55-59 20.200 44.500 21.300 46.800 
60-64 1.400 3.300 3.800 8.200 
65-69 200 500 200 400 
70-74 0 0 0 0 

75 en hoger 0 0 0 0 
Totaal 21.800 48.300 25.100 52.500 

 
 

 2016 2011 

Lden [dB] 
Per schil 

[km2] 
Cumulatief 

[km2] 
Per schil 

[km2] 
Cumulatief 

[km2] 
55-59 149,86 197,65 121,34 188,52 

60-64 47,79 69,34 40,15 67,17 

65-69 21,55 27,76 18,03 27,02 

70-74 6,21 9,55 5,54 8,90 

75 en hoger 3,34 3,34 3,45 3,45 
 
 
 
 

Tabel 6: Woningen en inwoners totaal 

Tabel 7: Telling oppervlaktes Lden
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D4. Woningtelling Schiphol per gemeente - Lnight, gebruiksjaar 2016 en 2011 

Provincie Gemeente Lnight [dB] Woningen Inwoners 
Noord Holland Amstelveen 50-54 300 600 

Haarlemmermeer 50-54 400 800 
55-59 100 200 

Zaanstad 50-54 300 600 
Totaal 1.100 2.200 

 
 

Provincie Gemeente Lnight [dB] Woningen Inwoners 
 Noord-Holland Aalsmeer 50-54 0 0 
 Amstelveen 50-54 1.000 2.100 

 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 50-54 0 0 

  55-59 0 0 
  60-64 0 0 
  Haarlemmermeer 50-54 400 900 
  55-59 100 200 
  60-64 0 0 
 Velsen 50-54 0 0 
  55-59 0 0 
  Zaanstad 50-54 300 700 
   Totaal 1.800 3.900 

 
 

 2016 2011 
Lnight [dB] Woningen Inwoners Woningen Inwoners 

50-54 1.000 2.000 1.700 3.700 
55-59 100 200 100 200 
60-64 0 0 0 0 
65-69 0 0 0 0 

70 en hoger 0 0 0 0 
Totaal 1.100 2.200 1.800 3.900 

 
 

 2016 2011 

Lnight [dB] 
per schil 

[km2] 
Cumulatief 

[km2] 
per schil 

[km2] 
Cumulatief 

[km2] 
50-54 44,27 61,18 38,14 62,55 
55-59 16,91 22,99 15,80 24,41 
60-64 6,08 8,17 5,93 8,61 
65-69 2,09 2,34 2,16 2,68 

70 en hoger 0,25 0,25 0,52 0,52 

Tabel 8: Tellingen woningen en inwoners per gemeente 2016 (Lnight)

Tabel 9: Tellingen woningen en inwoners per gemeente 2011 (Lnight)

Tabel 10: Woningen en inwoners Lnight

Tabel 11: Contour oppervlaktes Lnight 
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Bijlage E Verschilkaarten Lden geluidsbelasting 2011 en 2016 
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Bijlage F Verschilkaarten Lnight geluidsbelasting 2011 en 2016 
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Bijlage G Nota van antwoord Actieplan Omgevingslawaai Schiphol 

___________________________________________________________________ 
 
Scope actieplan omgevingslawaai Schiphol 
 
Met dit ontwerpactieplan wil de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzicht 
geven in het relevante bestaande beleid en de te verwachten resultaten daarvan in 
de komende jaren. Het biedt informatie over de huidige stand met betrekking tot de 
beheersing van de geluidbelasting, vastgestelde beleidsvoornemens en maatregelen 
in afgelopen jaren en (politiek) vastgestelde beleidsvoornemens en maatregelen 
voor de komende vijf jaren. In dit ontwerpactieplan worden geen concrete besluiten 
genomen die direct leiden tot nieuw beleid, dit wordt - waar nodig - binnen andere 
processen vormgegeven.  
___________________________________________________________________ 
 
 
Algemeen 
Korte analyse zienswijzen 
Op de ontwerpactieplannen geluid Schiphol, rijkswegen en drukbereden spoorwegen 
zijn 53 zienswijzen ingediend in de terinzageleggingsperiode van 9 februari tot en 
met 22 maart 2018. Er zijn 50 zienswijzen (deels) gericht op het actieplan Schiphol. 
In deze Nota van antwoord wordt ingegaan op deze zienswijzen. De overige 
zienswijzen zijn terug te vinden in de Nota’s van antwoord bij de definitieve 
actieplannen geluid rijkswegen en drukbereden spoorwegen. 
 
 
Tabel 12: Aantal zienswijzen per ontwerpactieplan 

Zienswijze gericht op type ontwerpactieplan  Aantallen 

Schiphol  43 

Schiphol gecombineerd met rijkswegen  7 

Spoorwegen  1 

Alle ontwerpactieplannen  2 

Eindtotaal  53 
 

Tabel 13 Provincie waaruit indieners zienswijzen komen 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Provincie  Aantallen 

Gelderland  11 

Limburg  4 

Noord‐Holland  23 

Overijssel  7 

Utrecht  3 

Zuid‐Holland  5 

Eindtotaal  53 
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Behandeling zienswijzen 
De volgende zienswijzen zijn (deels) gericht op het ontwerpactieplan geluid 
Schiphol: 
 

 56334346 Stichting Milieu-en Natuurbescherming Kennemerland, Den  
Haag, mede namens Milieudefensie afdeling Haarlem 

 56323446 Stichting Red de Veluwe, Epe, mede namens 843 burgers en  
8 actiegroepen 

 56323049 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, Badhoevedorp 
 56322605 vertrouwelijk, Wekerom  
 56315029 Gemeente Uithoorn, Uithoorn 
 56313538 Cluster Groene Hart, Ter Aar, mede namens de gemeenten  

die deel uitmaken van Cluster Groene Hart, zijnde 
Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Woerden, Bodegraven-
Reeuwijk, de Ronde Venen, Stichtse Vecht en Kaag en 
Braassem 

 56312784 vertrouwelijk kiesman ORS, Uithoorn, mede namens  
Bewonerswerkgroep Schiphol PUSH (Uithoorn) 

 56302962 Omgevingsdienst IJmond, Beverwijk, mede namens  
Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst IJmond en de colleges van B&W van 
Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo, 
Bergen, Alkmaar en Haarlem 

 56296613 Actiegroep HoogOverijssel, Dalfsen 
 56296519 vertrouwelijk, Kampen 
 56296494 vertrouwelijk, Kampen 
 56296046 vertrouwelijk, Uithoorn Hoofddorp 
 56293523 vertrouwelijk, Wezep 
 56287032 Omgevingsdienst West-Holland, Leiden, mede namens  

voorzitter Bestuurlijk Vooroverleg Schiphol Cluster Zuid West 
 56276301 Stichting Tuinstad Buitenveldert, Amsterdam  
 56269228 vertrouwelijk, Elst 
 56267397 vertrouwelijk , Aalsmeer 
 56263291 vertrouwelijk, Wijhe 
 56261085 vertrouwelijk, Hoenderloo 
 56253886 vertrouwelijk, Hattem 
 56253439 vertrouwelijk, Enschede 
 56228638 vertrouwelijk, Eijsden 
 56228479 vertrouwelijk, Dalfsen 
 56192669 vertrouwelijk, Amstelveen 
 56174789 vereniging Platform Vliegoverlast, Amsterdam  
 56174266 Bewonersgroep Participerende Nabestaanden Forum PNf,  

Eijsden 
 56173300 vertrouwelijk, Oudorp NH, mede namens de hele wijk  
 56135369 vertrouwelijk, Sassenheim 
 56090445 vertrouwelijk, Castricum 
 56069673 bewoners vertegenwoordiging ORS, Velsen Noord en Wijk 

aan Zee, Hoofddorp 
 56055016 vertrouwelijk, Amsterdam mede namens Alle mensen die  

meer last dan voordeel hebben van Schiphol 
 56032668 Stichting Red de Veluwe, Hoog Soeren  
 55997461 vertrouwelijk, Amsterdam 
 55993981 vertrouwelijk, Baarn 
 55943257 vertrouwelijk, Baarn 
 55929990 vertrouwelijk, Wapenveld 
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 55919782 vertrouwelijk,  Amsterdam 
 55906246 vertrouwelijk, Heiloo 
 55901340 vertrouwelijk, Amsterdam 
 55900321 vertrouwelijk, Beekbergen 
 55900232 vertrouwelijk, Nederhorst den Berg, mede namens Mijn  

partner en mijn twee kinderen 
 55882204 vertrouwelijk, Eijsden 
 55881558 vertrouwelijk, Meerssen 
 55881464 vertrouwelijk, Vaassen 
 55871455 vertrouwelijk, Baarn 
 55637439 Carolijn Peelen BV, Reeuwijk, mede namens 2 personen 
 55585568 vertrouwelijk, Heerhugowaard 
 55503429 vertrouwelijk, Haarlem, mede namens buurtbewoners en  

inwoners van Haarlem/Heemstede 
 
Van deze 50 zienswijzen zijn er 21 identiek aan elkaar. De identieke zienswijzen 
hebben nummers 56312784, 56296519, 56296494,56296046, 56276301, 
56261085, 56253886, 56253439, 56192669, 56174789, 56174266, 56135369, 
56090445, 55997461, 55929990, 55901340, 55900232, 55882204, 55881558, 
55881464 en 55871455. Deze groep zienswijzen wordt in het overzicht verder 
aangeduid onder de benaming 56312784g. De overige zienswijzen zijn uniek, 
hoewel in sommige zienswijzen wel gelijke teksten en/of gelijke onderwerpen 
voorkomen. In de totaal 30 min of meer unieke zienswijzen worden meerdere 
onderwerpen en voorstellen besproken, in totaal 97. In de volgende sectie wordt 
ingegaan op de deze onderwerpen en voorstellen.  
 
Voor het overzicht worden de bezwaren en voorstellen geclusterd in de volgende 
thema’s: 
Thema 1 – Hinderbepaling 
Thema 2 – Nieuw Normen en Handhavingstelsel (NNHS) en Maximale Hoeveelheid 
Geluid (MHG) 
Thema 3 – Gelijkwaardigheid, Beperkinggebieden en Handhaving 
Thema 4 – Groei luchtvaart, nachtvluchten,  selectiviteitbeleid en tariefdifferentiatie 
Thema 5 – Geluidberekeningen en geluidmetingen(incl. procedures) 
In een thema komen vanuit één zienswijze per onderwerp soms meerdere bezwaren 
of voorstellen voort.  
 
 
Inhoudelijke reacties op zienswijzen  
In de meeste zienswijzen wordt ingegaan op vermeende onvolkomenheden in het 
beleid en worden er voorstellen gedaan om het beleid te wijzigen of aanvullende 
maatregelen te treffen. Hoe nuttig en zinvol die voorstellen kunnen zijn, dit 
actieplan biedt daarvoor niet de mogelijkheid en zal om die reden dus niet 
aangepast worden.  
 
De drie actieplannen geluid zijn conform de Europese Richtlijn Omgevingslawaai 
(2002/49/Eg) gericht op het bieden van informatie over het geluidbeleid inclusief 
vastgestelde maatregelen en effecten in de omgeving. Ze bieden de Minister en 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gelegenheid om inzicht geven in 
het van toepassing zijnde vigerende beleid en de te verwachten resultaten daarvan. 
Ze bieden geen gelegenheid om te komen tot nieuw beleid. Daar staan andere 
wegen voor open.  
 
Voor Schiphol zal op korte termijn het nieuwe normen en handhavingsstelsel 
Schiphol (NNHS) geformaliseerd worden. Daarvoor zijn inspraakmogelijkheden 
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voorzien, onder andere bij de publicaties van de milieueffectrapportage NNHS en het 
ontwerp Luchthavenverkeerbesluit.  
 
Verder spelen nog de herziening van het luchtruim en de totstandkoming van een 
nieuwe luchtvaartnota. Daarbij worden technische en maatschappelijke 
ontwikkelingen beoordeeld die mogelijk van invloed kunnen zijn op ontwikkelingen 
in de luchtvaart en daarmee op toekomstig beleid. De in de zienswijzen geleverde 
inspraak en voorstellen kunnen hier wel een rol in spelen. De algemene zienswijzen 
die relevant zijn voor de luchtvaartnota zullen daar meegenomen worden.  
 
- Thema 1 – Hinderbepaling, limiet op bewegingen, convenant 
hinderbeperking, hinderbeperkende maatregelen 

 

Hinderbepaling, limiet op bewegingen (zienswijzen 56312784g, 56323446, 
56323049) 

- In dit actieplan wordt uitgegaan van een te enge benadering van het begrip 
hinder 

- Normeer, beperk en handhaaf hinder niet alleen op basis van geluid, maar ook 
op veiligheid en emissies van luchtverontreinigende en klimaatschadelijke 
stoffen zoals CO2, NOx,SO2, fijnstof en roet 

___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 
 
Dat wil overigens niet zeggen dat er op door u genoemde gebieden geen beleid of 
normstelling is. Daarvoor verwijzen we u met name naar de Wet luchtvaart, het 
luchthavenverkeerbesluit Schiphol, het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol en de 
Wet milieubeheer. 
___________________________________________________________________ 

 
 

- In dit actieplan wordt uitgegaan van sturing op hinder in plaats van 
vliegbewegingen 

- dit actieplan gaat er vanuit dat het goed informeren van de omgeving leidt tot 
hinderbeperking 

- in dit actieplan wordt de focus gelegd op hinderbeperking in plaats van op het 
aantal vliegbewegingen 

- het ontwerp van het actieplan Schiphol stelt geen grenzen aan de groei van 
Schiphol 

- stuur op aantallen in plaats van op geluidhinder  
- hinder beperken door het aantal vliegbewegingen ten minste tot 2024 te 

begrenzen tot maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar 
- focus op beperking van het aantal vliegbewegingen alsmede op beperking van 

hinder 
- limiteer het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol ten minste tot het eind van 

de planperiode (1-1-2024) tot 500.000 vtb/jr 
 

___________________________________________________________________ 
 
In het nieuwe normen en handhavingstelsel wordt conform het Aldersadvies uit 
2013 naast geluidbelasting en geluidhinder tot en met het gebruiksjaar 2020 
gestuurd op een maximum aantal vliegtuigbewegingen. Daarna zal worden gestuurd 
via de zogenaamde 50/50 regel. Daarbij geldt dat eventuele geluidwinst, door 
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bijvoorbeeld de introductie van nieuwe geluidarme vliegtuigen, voor de helft kan 
worden gebruikt voor verdere groei en voor de andere helft toekomt aan de 
omgeving 
__________________________________________________________________ 

 
- in dit actieplan wordt uitgegaan van een te enge benadering van het begrip 

hinder 
- bepaal het aantal (ernstig) gehinderden aan de hand van enquêtes 
 
___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 
 
In het nieuwe normen en handhavingsstelsel worden inderdaad aantallen ernstig 
gehinderden en slaapverstoorden berekend, en wel met behulp van specifieke dosis-
respons relaties voor Schiphol. Deze relaties zijn destijds door RIVM afgeleid (GES 
onderzoek) op grond van enquêtes over de beleving van de geluidbelasting door 
omwonenden van Schiphol. Daarnaast wijs ik u op het gegeven dat nog in 2017 in 
opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) een enquête is uitgevoerd naar de 
hinderbeleving van omwonenden van Schiphol. 
___________________________________________________________________ 
 

- Dit plan is gebaseerd op een evaluatie die uitgaat van hetzelfde aantal woningen 
in 2011 en 2016 zoals opgegeven door het RIVM 

- baseer de evaluatie van het beleid op actuele gegevens van het kadaster 
___________________________________________________________________ 
Bij de woningtellingen binnen geluidcontouren in de verschillende jaren wordt 
gebruik gemaakt van hetzelfde woningbestand, zodat alleen de effecten op de 
omgeving als gevolg van het vliegverkeer zichtbaar worden. Dit is conform de wijze 
waarop volgens de voorschriften woningen moeten worden geteld en grenswaarden 
moeten worden gehandhaafd. In het MER voor het nieuwe stelsel worden effecten 
van nieuwbouw in afgelopen jaren in de relevante geluidcontouren wel inzichtelijk 
gemaakt. Dit MER moet nog uitgebracht worden.  
___________________________________________________________________ 
 

- Dit actieplan is gebaseerd op een convenant hinderbeperking waarvan verwacht 
wordt dat er in 2020 5% minder ernstig gehinderden zullen zijn ten opzichte van 
2008 omdat dat is afgesproken in een akkoord dat tien jaar geleden gesloten is 
met omwonenden en bestuurders die daar geen invloed op hebben 

- Ga uit van de feitelijk gerealiseerde toename van geluidhinder in plaats van op 
basis van tien jaar oude afspraken na te streven in de volledig achterhaalde 
doelstelling gestelde afname van geluidhinder waarvan al jarenlang is gebleken 
dat daar in de praktijk niks van is terecht gekomen 

 
__________________________________________________________________ 
 De veronderstelde afname van hinder is steeds afgemeten aan wat maximaal is 
toegestaan, dus niet aan wat er in een feitelijk jaar aan aantallen gehinderden is 
bepaald c.q. wat de ontwikkeling is geweest in opeenvolgende jaren. In het NNHS 
wordt daartoe de hinder getoetst aan de criteria voor gelijkwaardigheid, die grenzen 
stellen aan aantallen woningen, ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden 
binnen betreffende Lden en Lnght geluidcontouren. 
_________________________________________________________________ 
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- dit actieplan gaat er van uit dat de sector met slimmere en schonere vliegtuigen 
ruimte kan creeren voor groei van het aantal vluchten 

- de huidige milieugebruiksruimte vastleggen als grens voor groei 
 

_________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 
 
In het nieuwe stelsel wordt de groei tot en met 2020 begrensd via de Maximale 
Hoeveelheid Geluid (MHG), gelijkwaardigheidscriteria en een maximaal aantal 
vliegtuigbewegingen. Daarna wordt de gebruiksruimte via de 50/50 regel 
vastgesteld 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
- Mijn zienswijze heeft betrekking op het feit dat het ontwerp actieplan geen 

volledig beeld schetst van de (toekomstige) geluidhindersituatie die wordt 
veroorzaakt door Schiphol. Bladzijde 22 van het ontwerp actieplan (hoofdstuk: 
selectiviteit) maakt enkel een terloopse opmerking over het uitplaatsen van 
vakantievluchten vanaf Schiphol naar de luchthavens Eindhoven en Lelystad. 
Het uitplaatsen van de vakantievluchten creëert ruimte op Schiphol die zal 
worden opgevuld met het zogenaamde “mainport-hub verkeer”. 

- Ik verzoek u derhalve om de aantallen gehinderden rond Eindhoven en Lelystad 
in het actieplan mee te nemen en tevens aan te geven welke hinderbeperkende 
maatregelen in die gebieden genomen gaan worden zoals bijvoorbeeld het 
schrappen van laagvliegroutes. 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Het gaat daarbij om de geluidbelasting rondom Schiphol 
vanwege het vliegverkeer dat gebruik maakt van Schiphol. Het betreft informatie 
over de huidige stand met betrekking tot de beheersing van de geluidbelasting, 
vastgestelde beleidsvoornemens en maatregelen in afgelopen jaren en (politiek) 
vastgestelde beleidsvoornemens en maatregelen voor de komende vijf jaren.  
 
Zie ook paragraaf 1.2 van het actieplan waarin het wettelijke kader voor het 
actieplan wordt beschreven.  
 
Consequenties voor de geluidbelasting van omwonden bij andere luchthavens 
vanwege uitplaatsing van vluchten van Schiphol en maatregelen die elders 
hinderbeperking geven vallen buiten dit kader.  
_________________________________________________________________ 
 
 

 
- Blz. 30 Woningtelling geeft een scheef beeld van de plaatselijke ernst van de 

geluidsoverlast, niet alleen om dat heel veel geluid niet wordt vastgesteld. Met 
woningtelling wordt de overlast uitgesmeerd over de hele gemeente, terwijl de 
overlast binnen de gemeente plaatselijk verschilt en veel grote kan zijn. 

- Blz 33 en 34 Al deze kaarten zijn virtuele kaarten. Ze geven een onvolledig 
beeld van de werkelijkheid en zijn slechts gericht op het vaststellen van een 
theoretische geluidsbelasting.  Ze zijn niet bruikbaar om de feitelijke overlast 
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van omwonenden te bepalen. Laat staan dat ze bruikbaar zijn voor maatregelen 
of de effecten daarvan. 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 
De wijze waarop onder meer woningen worden geteld en de wijze waarop de 
geluidsbelasting op kaart wordt weergegeven is conform het in de EU richtlijn 
voorgeschreven format. 
___________________________________________________________________ 
 

Convenant hinderbeperking (zienswijzen 56313538) 

- Het valt ons op dat de afgesproken 4 jaarlijkse evaluatie van het convenant 
hinderbeperking nog steeds niet heeft plaatsgevonden. De laatste evaluatie is 
van 2013 en vergt dus een actualisatie. 

- Wij verzoeken u een dergelijke evaluatie spoedig uit te voeren. 
 
___________________________________________________________________ 
Dank voor deze constatering. Het actieplan is niet de juiste plek om hier actie op te 
nemen, maar het punt wordt wel opgepakt. De evaluatie is opgenomen in de 
planning van activiteiten van de Omgevingsraad Schiphol (ORS).  
_________________________________________________________________ 
 
 

Hinderbeperkende maatregelen (zienswijzen 56312784g, 56302962) 

- dit actieplan is gebaseerd op een convenant (hinderbeperking) 
- baseer dit actieplan op beleid, niet op vrijwillige c.q. vrijblijvende afspraken 
 
_________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen.  
Voor het nieuwe stelsel dat in het actieplan wordt beschreven is de Wet luchtvaart 
inmiddels al gewijzigd. Het stelsel zal in werking treden als het bijbehorende 
Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB) in werking treedt.  
__________________________________________________________________ 
 
- Verhoging van het transition level (TL) zal bijdragen aan de hinderbeperking, 

tenminste als de LVNL daar gebruik van gaat maken, want dan kan er gevectord 
worden op grotere hoogte dan 2000 ft Polderbaan. Als er zo laag gevlogen 
wordt, is er ook onnodige geluidstoename. Het komt regelmatig voor, dat er 100 
kilometer horizontaal (level) gevlogen wordt op de zeer lage hoogte van 600 
meter. Dit lage vliegen gebeurt ook over bebouwde gebieden, steden, dorpen, 
natuurgebied en industrie. 

_________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 
Voor het beschreven nieuwe stelsel is de Wet luchtvaart al gewijzigd. 
Het actieplan biedt derhalve geen platform om nieuwe hinderbeperkende voorstellen 
in te brengen. Hinderbeperkende voorstellen kunnen bij de Omgevingsraad Schiphol 
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(ORS) worden ingediend. De ORS kan hier onderzoek naar laten doen en het 
ministerie hierover adviseren.  
__________________________________________________________________ 
 
 

- Thema 2 – Nieuw Normen en Handhavingstelsel (NNHS), Maximale 
Hoeveelheid Geluid (MHG), aantal vliegtuigbewegingen, 50/50 regel, groei 
luchtvaart 

 

Geluidpreferentieel baangebruik (zienswijzen 56312784g, 56315029) 

- dit actieplan is gebaseerd op het geluidpreferent baangebruik 
- baseer het actieplan op het feitelijk baangebruik 
 
___________________________________________________________________ 
 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 
Aangenomen wordt dat het nieuwe normen en handhavingsstelsel NNHS, met regels 
voor geluidpreferent baangebruik, formeel wordt geïmplementeerd. In dit nieuwe 
stelsel wordt jaarlijks een prognose gemaakt van het baangebruik in het komende 
gebruiksjaar, met gebruik van empirische gegevens over het feitelijke gebruik in het 
voorgaande gebruiksjaar. De handhaving wordt gebaseerd op het feitelijke gebruik 
in het lopende jaar. Ieder jaar wordt het gebruiksjaar geëvalueerd, zodat de 
prognose verbeterd wordt. 
________________________________________________________________ 
 
 
- In reactie op p. 24, ‘effecten van maatregelen’: Hierbij willen we graag 

aantekenen dat het pakket hinderbeperkende maatregelen rond Schiphol 
wellicht in totaal resulteert in minder ernstig gehinderden (hoewel we op 
jaarbasis 5% minder ernstig gehinderden een voorbarige conclusie vinden 
zolang de MER nog niet is vastgesteld). Het aantal ernstig gehinderden in toch al 
zwaarbelaste gebieden (waaronder de gemeente Uithoorn) is echter 
toegenomen, als gevolg van het preferent baangebruik, maar bijvoorbeeld ook 
als gevolg van het invoeren van NADP2. Zoals u ook op p.18 onder het kopje 
‘baangebruik’ constateert is het gebruik van de Aalsmeerbaan, een secundaire 
baan, 20% gestegen ten opzichte van 2011. Dat betekent dat de secundaire 
Aalsmeermaan anno 2018 de facto net zo vaak wordt ingezet voor starts als de 
preferente Polderbaan. Dit heeft de geluidsbelasting enorm doen toenemen de 
afgelopen jaren. Ook de in 2015 ingevoerde nieuwe startprocedure NADP2 
levert in gebieden die vlakbij startbanen liggen juist meer geluidsbelasting op in 
plaats van minder. Op papier lijkt het alsof het nieuwe stelsel en aanvullende 
maatregelen effect hebben, maar in de praktijk pakt het anders uit – zeker in de 
gebieden vlakbij de luchthaven. Die dimensie mist in dit actieplan. 

 
_______________________________________________________________ 
 
Het actieplan beschrijft het huidige en voorgenomen beleid en geeft de 
ontwikkelingen weer van het vliegverkeer in de referentiejaren 2011 en 2016. De 
situatie in deze twee jaren hangen af van factoren als (afwijkende) 
weersomstandigheden en groot baanonderhoud die elk jaar verschillen. Ze zijn 
mede bepalend voor een eventueel aanvullende inzet van alternatieve (secundaire) 
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banen. Zoals u al opmerkt zal het MER voor het nieuwe stelsel uitwijzen wat het 
werkelijk effect is van het pakket hinderbeperkende maatregelen. Dan wordt ook 
duidelijk hoe effecten van procedures als NADP2 berekend met het nieuwe 
rekenmodel Doc29, precies uitwerken. 
_________________________________________________________________ 
 
 
MHG (zienswijzen 56312784g 56296613, 56069673) 

 

- In het actieplan wordt voorgesteld om de ‘oude’ handhavingsregeling, 
gebaseerd op een Totale Volume Geluidbelasting (TVG) en grenswaarden in 
handhavingspunten, te wijzigen naar een regeling op basis van geluidpreferent 
baangebruik, waarbij als enige norm de Maximale Hoeveelheid Geluid (MHG) 
wordt gehanteerd. Om goed te kunnen beoordelen hoe de ‘oude’ methodiek zich 
verhoudt tot de voorgestelde nieuwe methodiek (hier genoemd NNHHS), is het 
essentieel dat op een objectieve transparante manier wordt duidelijk gemaakt 
hoe de bij de verschillende methodieken behorende wijzen van berekeningen 
zich tot elkaar verhouden. Dit is voor zover wij kunnen bepalen niet gebeurd. 

- Het ministerie wordt verzocht om allereerst zo’n vergelijkende studie inclusief 
een nauwkeurige beschrijving van de methodieken ter beschikking te stellen, 
ten minste twee maanden vóórdat verdere besluiten worden genomen. 

 
_________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 

  
In het in voorbereiding zijnde MER voor het nieuwe normen- en handhavingsstelsel 
(NNHS) worden (de effecten van) het oude en het nieuwe stelsel met elkaar 
vergeleken. Het MER biedt de informatie die nodig is voor de besluitvorming over de 
implementatie van NNHS in regelgeving. 
_________________________________________________________________ 
 
 
- De MHG-norm wordt omschreven als een norm voor de totale geluidbelasting 

door vliegverkeer rond Schiphol, die onafhankelijk is van de verdeling van het 
verkeer over de banen. De exacte definitie wordt op dit moment nog uitgewerkt 
door To70 en is nog niet wettelijk vastgelegd. Zoeken op internet heeft geen 
beschrijving opgeleverd van de rekenmethodiek van de Maximale Hoeveelheid 
Geluid (MHG). 

- Hoe kan het dat deze methodiek al wel wordt gebruikt als alternatief voor het 
‘oude’ stelsel, maar nog niet is vastgesteld? Voordat deze methode toegepast 
gaat worden, zou de methodiek door een onafhankelijk bureau (niet zijde To70) 
moeten worden getoetst en geëvalueerd. Is dit al gebeurd of wordt hier aan 
gewerkt? Zo ja, kunt u inzicht verschaffen over deze toetsing en evaluatie? Zo 
nee, waarom niet? 
 

__________________________________________________________________ 
Uw opmerking dat de rekenmethodiek van de Maximale Hoeveelheid Geluid (MHG) 
nog niet wettelijk is vastgelegd is correct. Dat geldt ook voor de rekenvoorschriften 
van andere nieuwe elementen van het nieuwe stelsel. De methodiek achter de MHG 
is echter al wel bekendgemaakt in het Aldersadvies 2013, waarop het 
kabinetsstandpunt voor de invoering van het nieuwe normen en handhavingsstelsel 
(NNHS) is gebaseerd.  
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Naast de MHG wordt in het nieuwe stelsel gehandhaafd op het voldoen aan de 
gelijkwaardigheidscriteria.  
 
Zie ook de reactie bij de vorige zienswijze over de MHG. 
___________________________________________________________________ 
 
- Toepassen van het preferent baangebruik en de MHG-norm (waarvan dus niet 

transparant is hoe deze wordt berekend), heeft nu al een aantal jaren geleid tot 
overschrijding van grenswaarden in een aantal handhavingspunten. Volgens 
ILT-rapportage heeft er sinds 2009 overschrijding van grenswaarde in 
handhavingspunten plaatsgevonden (in 2009, 2012, 2014, 2015 en 2016). Dit 
ondanks dat er geen overschrijding heeft plaatsgevonden van de TVG (‘ref 
BELEIDSDOORLICHTING ARTIKEL 17. LUCHTVAART, Eindrapport, 21 september 
2017, Decisio). Dit geeft aan dat bewoners niet voldoende bescherming hebben 
gehad tegen geluidsoverlast binnen het nieuwe stelsel, waardoor de MHG-norm 
dus bewezen niet gelijkwaardig is met het ‘oude’ stelsel. 

 
_________________________________________________________________ 
Zie ook de reactie bij vorige zienswijze ten aanzien van de wettelijke status van de 
MHG norm.  
 
Uitgangspunt voor beide stelsels is dat de maximale geluidruimte van het 
vliegverkeer gelijkwaardig is. De regels voor baangebruik zijn echter verschillend in 
de twee stelsels: in het nieuwe stelsel wordt uitgegaan van het zo veel mogelijk 
inzetten van de banen die de minste hinder veroorzaken, wat tot een enigszins 
andere baaninzet kan leiden dan in het oude stelsel. Daardoor zal de verdeling van 
de geluidsbelasting in de omgeving in het nieuwe stelsel anders zijn dan in het oude 
stelsel en is het mogelijk dat grenswaarden van handhavingspunten van het oude 
stelsel in het nieuwe stelsel worden overschreden. Als in het nieuwe stelsel is 
gevlogen volgens de regels van preferentiële baaninzet, dan hebben die 
overschrijdingen geen gevolg.   
________________________________________________________________ 
 

- Gezien de onduidelijkheden en deels ook onvolkomenheden in het nieuwe 
handhavingsbeleid en het bewezen slecht handhaafbaar zijn van geluidsoverlast 
verder weg van het vliegveld, dient het Rijk wat ons betreft vooralsnog te sturen 
op maximum aantal vliegbewegingen en grenswaarden in handhavingspunten, 
in plaats van overstappen op het in het actieplan voorgestelde geluidpreferent 
baangebruik in combinatie met een Maximale Hoeveelheid Geluid. 

 
________________________________________________________________ 
 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Het biedt niet de mogelijkheid om het reeds vastgestelde 
beleidskader ter discussie te stellen of te wijzigen.   
Zie ook reactie op vorige zienswijze 
__________________________________________________________________ 
 
- In dit actieplan wordt uitgegaan van het NNHHS met als basis een jaarlijkse 

norm voor de Maximale Hoeveelheid Geluid (MHG).   
- Beter zou zijn de MHG norm voor onbepaalde tijd vast te stellen, i.p.v. deze 

jaarlijks te wijzigen. 
- stel de MHG norm voor onbepaalde tijd i.p.v. deze jaarlijks te wijzigen 
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___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 
Met het MHG zoals deze is vastgesteld in het Aldersadvies 2013, is al 
geëxperimenteerd reeds voor het kabinetsbesluit voor de invoering van dit nieuwe 
stelsel uit 2013.   
Door elk jaar te toetsen of de hoeveelheid geluid van het geprognosticeerde gebruik 
in het komende gebruiksjaar past binnen de hoeveelheid geluid die maximaal 
toegestaan is binnen de gelijkwaardigheidsciteria wordt in het nieuwe stelsel nauw 
aangesloten bij het werkelijke gebruik van het banenstelsel in de praktijk. Dat kan 
per jaar verschillen. Het is wenselijk het MHG daarom jaarlijks vast te stellen op 
basis van recente empirische data.  
___________________________________________________________________ 
 
- Dit actieplan is gaat uit van een Maximale Hoeveelheid Geluid, die gebaseerd is 

op geluidpreferent baangebruik, hetgeen geen standaard norm is. Het huidige 
preverente baan gebruik met zijn 16 baan wissels per dag maakt schiphol een 
on-nodig niet veilig vliegveld, althans het is onnodig niet veilig, door de 
aanbevelingen van het OVV uit tevoeren kunnen er een groot aantal 
hinderbeperkende maatregelen genomen worden. Zoals een forse toename van 
het het CDA naderings methode. 

- Dit actieplan is gebaseerd op MHG die afgeleid is van gebruiksprognose in plaats 
van op daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid geluid in afgelopen 
gebruiksjaar. 

- actieplan is gebaseerd op MHG die afgeleid is van gebruiksprognose 
- Dit actieplan gaat uit van een Maximale Hoeveelheid Geluid, die gebaseerd is op 

geluidpreferentieel baangebruik 
- baseer de aanpak van de geluidhinder niet op geluidpreferent baangebruik 
- baseer MHG op daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid geluid in afgelopen 

gebruiksjaar 
 

___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Voorstellen voor beleidswijziging en het onderwerp 
veiligheid vallen buiten deze  scope. 
 
Het MHG wordt (inderdaad) jaarlijks vastgesteld op basis van de prognose voor het 
gebruik van de luchthaven in komende gebruiksjaar. Gedurende dat gebruiksjaar 
wordt het werkelijke gebruik vervolgens getoetst aan dat MHG. 
Het geluidpreferent gebruik van het banenstelsel wordt gehandhaafd via de regels 
voor baangebruik. Aan die regels zijn prestatienormen verbonden waar de sector 
aan moet voldoen.  
__________________________________________________________________ 

 

- Dit plan is gebaseerd op een Maximale Hoeveelheid Geluid die is afgeleid van de 
capaciteitsdeclaraties, in plaats van op de daadwerkelijk gemeten hoeveelheid 
geluid in het afgelopen gebruiksjaar. 

- Dit plan is gebaseerd op een Maximale Hoeveelheid Geluid die is afgeleid van de 
capaciteitsdeclaraties 

- baseer de MHG niet op capaciteits declaraties maar op daadwerkelijk gemeten 
hoeveelheid geluid in het afgelopen gebruiksjaar 

 
__________________________________________________________________ 
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Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Het biedt niet de mogelijkheid om het reeds vastgestelde 
beleidskader te wijzigen. Het meten in plaats van berekenen van geluid om 
bijvoorbeeld het MHG te bepalen valt buiten de scope.  
 
Ik heb de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd dat ik aan het bekijken ben wat 
potentieel kansrijke toepassingen zijn ten aanzien van het meten van vliegtuiggeluid 
en de conclusies die ik hieraan verbind.  
_________________________________________________________________ 
 

- hanteren meteotoeslag bij berekening maximale hoeveelheid geluid  
- hanteer bij de bepaling van de maximale hoeveelheid geluid geen meteotoeslag 
___________________________________________________________________ 
Het MHG wordt afgeleid van een scenario dat maximaal passend is binnen de 
gelijkwaardigheidscriteria. Bij het vaststellen van de gelijkwaardigheidscriteria zelf is 
rekening gehouden met jaarlijkse fluctuaties in baangebruik vanwege jaarlijks 
wisselend weer (ofwel met een meteotoeslag). Daarom wordt bij het vaststellen van 
het passende scenario ook rekening gehouden met meteotoeslag. Let wel, dit leidt 
niet tot meer vliegtuigbewegingen voor het passende scenario. Er wordt zo alleen 
rekening gehouden met mogelijk afwijkend baangebruik ten opzichte van het 
baangebruik bij gemiddeld weer, dat kan voorkomen bij (reële) afwijkende 
weersomstandigheden in een gegeven jaar.    
__________________________________________________________________ 
 

Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Schiphol NNHS (zienswijzen 56312784g, 
5606973) 

- Het actieplan is gebaseerd op het Nieuw Normen en HandhavingsStelsel 
(NNHHS) 

- handhavingpunten en totaal volume geluidsbelasting niet opheffen en de 
grenswaarde voor het totale volume van de geluidsbelasting als norm blijven 
hanteren zolang het NNHHS niet wettelijk is vastgesteld in de wijzigingen van 
het Luchthaven Verkeers Besluit (LVB) en het Luchthaven Indeling Besluit (LIB) 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Uitgangspunten, maatregelen noch alternatieve 
beleidskeuzes zijn hierbij ter discussie.  
De Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILT) handhaaft momenteel nog wel op basis 
van het vigerende stelsel, dus inclusief handhavingspunten en TVG. De ILT zal 
daarbij echter anticiperen op de werking van het nieuwe stelsel (‘anticiperend 
handhaven’). Dit houdt in dat er bij overschrijding van een grenswaarde in een 
handhavingspunt geen maatregel wordt opgelegd als blijkt dat de overschrijding het 
gevolg is van de toepassing van de regels van het nieuwe stelsel NNHS. Zie ook de 
verzamelbrief Luchtvaart aan de voorzitter van Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–
2016, 31 936, nr. 296 
_________________________________________________________________ 

 

- Het ontwerp van het actieplan is gebaseerd op nieuwe normen en 
handhavingsstelsel 

- baseer het actieplan op het vigerende normenstelsel 
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___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen..  
Het actieplan beschrijft daarom zowel het huidige, nog vigerende beleid als het 
voorgenomen nieuwe normen en handhavingsstelsel NNHS, volgens welke regels op 
dit moment wordt geopereerd. 
___________________________________________________________________ 

 
 

- Het actieplan is gebaseerd op het Nieuw Normen en Hand havings Stelsel 
(NNHHS). 

- Beter is handhavingspunten en totaal volume geluidsbelasting niet te opheffen 
en de grenswaarde voor het totale volume van de geluidsbelasting als norm te 
blijven hanteren zolang het NNHHS niet wettelijk is vastgelegd in de wijzigingen 
van het Luchthaven Verkeers Besluit (LVB) en het Luchthaven Indelings Besluit 
(LIB). 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen.  
Afgesproken is te anticiperen op het nieuwe stelsel door, zoals u opmerkt, al 
conform die nieuwe regels te opereren. Dit betekent niet dat het vigerende ‘oude’ 
stelsel reeds opgeheven is. Er wordt nog op gehandhaafd. Echter geldt hierbij dat 
alleen handhavend wordt opgetreden indien blijkt dat overschrijding van een 
grenswaarde in een handhavingspunt of TVG, niet het gevolg is van toepassing van 
de regels van het nieuwe stelsel. Zie ook de verzamelbrief Luchtvaart aan de 
voorzitter van Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 31 936, nr. 296 
___________________________________________________________________ 
 

50/50 regel (zienswijzen 56323049, 56293523) 

 
- De geluidshinder is veel groter dan wordt vastgesteld. 50/50 beginsel betekent 

derhalve nog weer verdere vermeerdering zeker omdat alle groei ook met 
stillere vliegtuigen gepaard gaat met meer grondgeluid 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Onderwerpen als (de toename van) grondgeluid van 
vliegtuigen en cumulatie van geluid door verschillende bronnen wordt daarom buiten 
beschouwing in dit actieplan Schiphol. 
 
In de wettelijke normen van het nieuwe normen en handhavingsstelsel, worden 
aspecten als grondgeluid en cumulatie van geluid met andere bronnen niet 
meegenomen. Dit enerzijds vanwege de veelal relatief beperkte bijdrage op de 
totale geluidbelasting en anderzijds vanwege de daarmee samenhangende 
technische en juridische complicaties.  
 
Dit neemt niet weg dat er wel zorg en aandacht is voor deze onderwerpen. In het 
ontwerp actieplan in hoofdstuk 4 ‘Maatregelen’ wordt verwezen naar de 
verschillende Schiphol convenanten, waarin onder meer maatregelen zijn 
opgenomen met betrekking tot grondgeluid. 
__________________________________________________________________ 
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- Op p. 15 2.4 Toekomstig Beleid: “Na 2020 wordt het 50/50-beginsel 
geëffectueerd. Dit houdt in dat milieuwinst (winst door vermindering van 
geluidhinder rond Schiphol ) voor 50 procent ten goede zal komen aan de 
omgeving en voor de andere 50 procent wordt vertaald in groei van het 
luchtvaartverkeer. Op deze manier worden prikkels ingebouwd die de 
milieuprestaties verder verhogen.” . Dit beleid geeft geen vermindering van 
geluidhinder en kan derhalve niet als milieuwinst worden meegerekend. 
Immers, het maakt meer vliegbewegingen mogelijk binnen geluidscontouren 
waarbij het aantal geluidsverstoringen (o.a.frequentie) verder zal toenemen. 
Het is bekend dat overlast niet alleen een resultante is van het geluid maar ook 
van de frequentie van de verstoring. 

- Voorstel” er kan alleen van milieuwinst worden gesproken, als met stillere en 
schonere vliegtuigen binnen het huidige plafond qua aantal gevlogen zal 
worden. Milieuwinst gaat naar de burger waarbij luchtvaartmaatschappijen ieder 
jaar zwaardere eisen krijgen opgelegd. Op die manier worden maatschappijen 
voldoende geprikkeld om te vernieuwen en innoveren.  

 
 
_________________________________________________________________ 
De Lden en Lnight die gebruikt worden in het Nederlandse geluidstelsel zijn geheel 
conform de in Europees verband geharmoniseerde en voorgeschreven geluidmaten. 
Er is geen Europese verplichting tot het voeren van aparte normen voor bijvoorbeeld 
het totaal aantal vliegtuigbewegingen of maximum geluidniveau per 
vliegtuigbeweging. Naast factoren als tijdsduur van passages, vliegtuiggewicht en 
geluidsprestaties van individuele vliegtuigtypes en deel van het etmaal dag (dag, 
avond, nacht) waarin passages plaatsvinden worden deze invloedfactoren indirect 
wel meegenomen in de Lden en Lnight bepaling.  
 
Een vermindering van de geluidhinder wordt vastgesteld door berekening van de 
totale hoeveelheid geluidbelasting cq -hinder. Daarbij is naast het aantal, of 
frequentie, van vliegtuigbewegingen tevens de geluidbelasting per 
vliegtuigbeweging bepalend voor de optelsom van de geluidbelasting van een 
gebruiksjaar. Indien door bijvoorbeeld de introductie van nieuwe vliegtuigen en/of 
andere vliegprocedures minder geluidbelasting per individuele vliegtuigbeweging 
wordt berekend (kan ook gemeten worden), dan is er een vermindering van de 
geluidbelasting cq geluidhinder. De toekomstige 50/50 regel is dan van toepassing, 
waarbij de helft van de milieuwinst ten goede komt aan de sector. 
___________________________________________________________________ 
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Thema 3 – Luchthavenindelingsbesluit, Beperkinggebieden, 
Gelijkwaardigheid, en Handhaving 

 

Beperkingsgebieden (zienswijzen 56312784g) 

- Regels m.b.t. 20Ke gebieden zijn vastgesteld door wijziging LIB m.i.v. 1-1-
2018, deze regels gelden niet voor andere luchthavens 

- 20Ke gebieden ook aanwijzen voor gebieden onder de aanvliegroutes van de 
overige commerciele luchthavens in Nederland 

 
__________________________________________________________________ 
Dit actieplan is alleen gericht op Schiphol en gaat dus niet in op beleidskaders bij 
andere luchthavens.  
Overigens is de 20Ke zone in het nieuwe LIB opgenomen om eerdere afspraken over 
het ruimtelijke gebruik van dit gebied aan te kunnen houden.  
__________________________________________________________________ 

 

- Het ontwerp van het actieplan Schiphol gaat uit van wijzigingen in de 
beperkende regels binnen de beperkingengebieden. deze wijzigingen zijn 
vastgesteld zonder overleg noch instemming van de omwonenden 

- houdt de beperkende regels binnen de beperkingengebieden in stand 
 
________________________________________________________________ 
Het wijzigingsbesluit LIB is per 1 januari 2018 in werking getreden.  
 
Voor de wijziging van het LIB zijn in 2016 bij een aantal gemeenten 
informatieavonden georganiseerd. Aan de wijziging is tevens een 
zienswijzeprocedure voorafgegaan waar eenieder in de gelegenheid is geweest om 
zienswijzen in te dienen. 
 
In een volgende wijziging van het LIB zullen ook de beperkingenbieden zelf 
(uitgezonderd de 20Ke) worden geactualiseerd op basis van het nog uit te brengen 
MER voor het nieuwe stelsel. Ook hieraan zal een zienswijzeprocedure vooraf gaan. 
_________________________________________________________________ 
 

Gelijkwaardigheidscriteria (zienswijzen 56312784g, 56313538) 

- Het is opmerkelijk dat er een forse toename is van de geluidbelaste 
oppervlakte, terwijl er tegelijkertijd een afname is op de 
Gelijkwaardigheidscriteria. Ondanks enkele verklaringen die in het Actieplan 
worden genoemd, roept dit beeld de vraag op of deze 
Gelijkwaardigheidscriteria destijds wel goed gekozen zijn. Ten aanzien van 
deze Gelijkwaardigheidscriteria constateren wij, dat deze dermate ruim zijn 
gebleken dat er geen enkele stimulans van uitgaat om de geluidhinder 
verder te reduceren. Schiphol kan hier met gemak aan voldoen, ook bij 
verdere groei. Dat geeft te denken, aangezien het kabinet in het 
regeerakkoord stelt de capaciteitsplafonds te willen afschaffen, waardoor 
alleen de Gelijkwaardigheidscriteria nog resten als normstelling 

- Om bovenstaande redenen verzoeken wij u om in het Actieplan op te nemen 
dat de Gelijkwaardigheidscriteria worden herijkt, zodanig dat deze een 
stimulans vormen voor de sector om door te gaan met hinderbeperkende 
maatregelen. Daarbij kan tevens als reden worden aangevoerd dat in de 
Vergunningen van elk bedrijf in Nederland, de voorschriften regelmatig 
worden herzien en getoetst, o.a. op Beste Beschikbare Technieken (BBT). 
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Dit laatste nu is het geval o.a. inzake vliegtuigmotoren en 
navigatietechnieken. De huidige gelijkwaardigheidscriteria zijn al meer dan 
10 jaar oud 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. In dat verband geldt dat het kader, als opgenomen in het 
Aldersadvies uit 2013,  met de uitgangspunten voor de gelijkwaardigheidscriteria 
reeds is vastgesteld en in de Wet luchtvaart is opgenomen. De definitieve 
vaststelling van de regels voor baangebruik, de grenswaarden voor de verschillende 
milieuparameters en veiligheid, en de 50/50 regel zullen worden opgenomen in het 
nieuwe Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. 
___________________________________________________________________ 
 

- Het ontwerp van het actieplan is gebaseerd op grenswaarden van de 
gelijkwaardigheidscriteria voor geluid 

- gelijkwaardigheidscriteria afschaffen 
 
___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen.  
Voorstellen om het beleid te wijzigen worden in dit verband dus niet behandeld.  
_________________________________________________________________ 
 

Handhaving (zienswijzen 56312784g, 56323049)  

- als gevolg van het anticiperend handhaven op het NNHHS kan de ILT niet 
optreden tegen overtredingen van de vigerende geluidsnormen die in de jaren 
2014, 2015 en 2016 door de ILT zijn vastgesteld en dit en de komende jaren 
eveneens zullen kunnen plaatsvinden 

- het besluit tot anticiperend handhaven intrekken tot het moment waarop het 
NNHS directe rechtswerking krijgt 

___________________________________________________________________ 
Zoals hiervoor al is aangegeven anticipeert de ILT op het nieuwe stelsel bij het 
handhaven van de grenswaarden van het huidige stelsel. Daarbij hanteert ILT 
volgende werkwijze. Er wordt nader onderzoek gedaan of een geconstateerde 
overschrijding van een grenswaarde het gevolg is van het vliegen volgens het 
nieuwe stelsel. Als dat niet zo is, dan wordt alsnog handhavend opgetreden. Zie ook 
de verzamelbrief Luchtvaart aan de voorzitter van Tweede Kamer, vergaderjaar 
2015–2016, 31 936, nr. 296.  
Het actieplan is alleen ter informatie. Voorstellen om het beleid te wijzigen worden 
in dit verband dus niet behandeld.   
___________________________________________________________________ 
 
- Blz. 26, 27, 28 en 29 De kaart met handhavingspunten suggereert een juiste 

vaststelling van de geluidsoverlast. In Badhoevedorp is geen geluidsmeetpunt 
en al helemaal geen punt dat laagfrequent geluid vaststelt. 

__________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Het biedt niet de mogelijkheid om het reeds vastgestelde 
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beleidskader te wijzigen. Het meten in plaats van berekenen van geluid valt buiten 
de scope. Ik heb de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd dat ik aan het bekijken 
ben wat potentieel kansrijke toepassingen zijn ten aanzien van het meten van 
vliegtuiggeluid en de conclusies die ik hieraan verbind. 
________________________________________________________________ 
 

Luchthavenindelingsbesluit (zienswijzen 56323049) 

- Badhoevedorp grenst direct aan Schiphol, toch wordt op blz 25 het beperkingen 
gebied LIB zorgvuldig rondom Badhoevedorp getrokken. Met Schiphol op nog 
geen kilometer afstand? 

_________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen.  
 
De beperkingengebieden in dit actieplan zijn overgenomen uit het vigerende LIB, 
dat is gewijzigd per 1 januari 2018. Ze zijn gebaseerd op de 71 dBLden en 58 
dBLden geluidcontouren uit het MER Schiphol van 2004. Deze gebieden worden op 
korte termijn geactualiseerd. Randvoorwaarde daarbij is gelijkwaardigheid met het 
eerste LIB en LVB. De geluidcontouren hiervoor zullen volgen uit het MER voor het 
nieuwe stelsel. Dan zal ook duidelijk worden of de beperkingengebieden bij 
Badhoevedorp anders komen te liggen.  
___________________________________________________________________ 
 

Thema 4 – Groei luchtvaart, nachtvluchten,  selectiviteitbeleid, 
tariefdifferentiatie en vlootvernieuwing 

 
Groei Luchtvaart (zienswijzen 56312784g, 56322605, 56315029) 

- Dit plan is gebaseerd op de aanname die is vastgelegd in het regeerakkoord, dat 
de luchtvaartsector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creeren 
voor groei. 

- Geen groei van de luchtvaartsector toestaan 
- In dit plan staat dat na 2020 groei van het luchtvaartverkeer op Schiphol wordt 

toegestaan 
- Na 2020 geen groei van het luchtvaartverkeer op Schiphol meer toestaan 
- Het actieplan gaat er van uit dat het oppervlak van de geluidscontouren in 2016 

met 5% zijn toegenomen t.o.v. 2011 door groei van het aantal vliegbewegingen 
met 15% 

- Stop groei vliegbewegingen 
 

___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen.  
 
Voorstellen om het beleid te wijzigen of om alternatieve maatregelen door te voeren 
worden in dit verband dus niet behandeld, maar wel in andere trajecten. Eind 2019 
zal het kabinet de luchtvaartnota 2020-2050 uitbrengen met daarin de kabinetsvisie 
op de toekomst van de luchtvaart.   
__________________________________________________________________ 
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- Het is wetenschappelijk bewezen dat er mensen dood gaan door lawaai", zegt 
Fred Woudenberg, geluidsexpert bij de Gezondheidsraad. https://goo.gl/FQvtnK 
Wat dat betreft is het onverantwoord dat de groei van de Schiphol groep al 
jaren doorgaat en door mag gaan, ook mbt vliegveld Lelystad en de andere 
vliegvelden. Al jaren geleden heeft professor Berkhout al geconcludeerd dat 
Schiphol niet kon groeien vanwege de geluidsoverlast. https://goo.gl/3xtm74. Al 
tientallen jaren zijn de desastreuze effecten van vliegtuiglawaai op de 
gezondheid van mensen bekend (zie lijst hieronder). 

- Daarom is het essentieel dat er voor reizen binnen Europa ingezet wordt op het 
spoor. 

 
__________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. 
 
Voor het geluidbeleid geldt de doelstelling dat de geluidhinder verminderd. Dat 
wordt onder meer ingevuld door regels en normen te stellen aan de geluidbelasting 
en via de 50/50 regel. waardoor na 2020 groei alleen mogelijk is als gelijktijdig de 
hinder afneemt.  
__________________________________________________________________ 
 

- In reactie op p. 22, ‘omgevingskwaliteit’: De gemeente Uithoorn is het niet eens 
met de uitspraak dat ‘de deelnemers aan de Alderstafel hebben vastgesteld dat 
er altijd woongebieden zullen zijn waar de hinder, ondanks de hinderbeperkende 
maatregelen, niet weggenomen of verminderd kan worden’. De gemeente 
Uithoorn, als een van de deelnemers aan de Alderstafel, is een andere mening 
toegedaan, namelijk: hinderbeperking vergt altijd een complexe afweging 
tussen mogelijkheden en gevolgen in termen van verplaatsing van 
geluidsbelasting, veiligheid – maar ook kosten voor de luchtvaartsector. Die 
laatste factor is in onze beleving sinds 2008 te vaak doorslaggevend geweest in 
het afwijzen of niet doorvoeren van mogelijke maatregelen. Als de 
luchtvaartsector in grotere mate haar verantwoordelijkheid zou nemen dan zou 
er meer hinderbeperking mogelijk zijn – ook in de woongebieden vlakbij de 
luchthaven. Dit geldt overigens op Schiphol maar ook in het geval van andere 
Nederlandse luchthavens. 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. De door u aangehaalde uitspraak is een weergave van 
overwegingen uit de convenanten Hinderbeperking en Omgevingskwaliteit. Dit staat 
verder los van het gegeven dat vooraf altijd een afweging plaats dient te vinden 
tussen mogelijkheden voor hinderreductie versus de belangen van de verschillende 
betrokken partijen.   
Ik verwijs tenslotte naar de afspraak dat de Omgevingsraad Schiphol weer gaat 
adviseren over toekomstige ontwikkelingen voor Schiphol. Uw opmerkingen kunnen 
hierin meegenomen worden.  
_________________________________________________________________ 
 

Selectiviteitsbeleid (zienswijzen 56312784g) 

- dit plan is gebaseerd op afspraken over selectieve groei 
- stel voor onbepaalde tijd een verbod in op groei van Schiphol en de overige 

commerciele luchthavens in Nederland 
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- dit actieplan gaat er van uit dat op Schiphol voorrang gegeven zal worden aan 
intercontinentale vluchten 

- baseer dit actieplan op de gerealiseerde aantallen van de onderscheiden types 
vluchten 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen.  
 
Tot en met 2020 is er een plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar 
afgesproken voor Schiphol. Voor de periode daarna is advies gevraagd aan de 
Omgevingsraad Schiphol. Voor de komende periode is het beleid erop gericht om de 
schaarse capaciteit op Schiphol optimaal in te zetten, namelijk voor het 
mainportgerelateerd verkeer. 
 
Aangaande het gebruik van de luchthaven geldt dat zowel in het huidige als in het 
nieuwe stelsel handhaving plaatsvindt aan de hand van toetsing van de 
geluidsbelasting van feitelijk gerealiseerde vluchten op de luchthaven. Daarin wordt 
geen onderscheid gemaakt naar type vlucht.  
 __________________________________________________________________ 
 

Nachtvluchten (zienswijzen 56312784g, 56313538) 

- Dit actieplan gaat uit van 32.000 nachtvluchten 
- Pas dit plan aan conform ingediende zienswijze op het ontwerpbesluit wijziging 

van het luchthavenverkeersbesluit in verband met maximum aantal 
nachtvluchten door een maximum van 29.000 vliegtuigbewegingen met 
handelsverkeer te stellen aan het aantal nachtvluchten per jaar. 

- In het Aldersakkoord is in overleg met de sector in 2012 het plafond voor de 
nachtvluchten verlaagd van 32.000 naar 29.000. Dit plafond is de afgelopen 3 
jaar overschreden, zelfs tot boven het oorspronkelijke plafond. Wij zijn van 
mening dat het plafond van 29.000 gehandhaafd moet worden, zolang er geen 
vervangende afspraak is gemaakt in de ORS. Tevens verzoeken wij u om in het 
Actieplan een sturingsmechanisme op te nemen om het hoge aantal 
nachtvluchten af te kunnen remmen. Dat zou bijvoorbeeld het reeds 
gehanteerde prijsmechanisme kunnen zijn, maar dat moet dan aanzienlijk 
bijgesteld worden, aangezien het nu blijkbaar nog steeds profijtelijk is om met 
goedkope vakantievluchten in de nachtelijke uren te vliegen. Het is aan 
omwonenden niet uit te leggen dat hun slaapverstoring mede een gevolg is van 
goedkope vliegtickets. 

 
 
_______________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen.  
 
Hierbij geldt 32.000 als het maximale aantal nachtvluchten, zonder vooruit te lopen 
op de nog lopende discussie over de vraag of er 29.000 dan wel 32.000 
nachtvluchten handelsverkeer mogen plaatsvinden per jaar op Schiphol. De ORS is 
in de adviesaanvraag van 14 maart 2016 over de toekomstbestendigheid van het 
nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS) uitdrukkelijk verzocht 
hierover zijn opvatting te geven. Indien op basis van het advies van de ORS door 
het kabinet wordt besloten een ander maximum aantal nachtvluchten in te voeren, 
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dan wordt dit aantal opgenomen in de wijziging van het LVB waarmee het NNHS in 
werking zal treden. 
 
___________________________________________________________________ 
 

Tariefdifferentiatie (zienswijzen 56312784g, 56313538) 

- in het actieplan ontbreekt een beschrijving van de effectiviteit van de 
differentiatie van luchthaventarieven naar rato van de geluidsprodcutie van 
vliegtuigen op het aantal (ernstig) geluidgehinderden 

- vermeld in de definitieve versie van het actieplan omgevingslawaai 
gemotiveerd of differentiatie van luchthavengelden een geschikt instrument 
is voor het beperken van het vliegtuiglawaai en geef daarbij de 
consequenties aan van deze effect beoordeling op het overheidsbeleid in 
termen van continuering, vergroting of afschaffing van de 
tariefdifferentiatie, alsmede met een onderbouwde indicatie van de mate 
van tariefverhoging op basis van de geconstateerde relatie tussen de hoogte 
van de heffing en de reductie van de geluidsproductie. Onderzoek tevens de 
potentiele effectiviteit en haalbaarheid van tariefdifferentiatie op de 
mogelijkheden om vervuilende vliegtuigtypes te weren 

- Wij verzoeken u in het Actieplan een actie op te nemen die zich richt op het 
versterken van tariefdifferentiatie. Zoals bekend zijn hier in het verleden 
goede resultaten mee gehaald en onzes inziens is een verdere inzet van dit 
instrument noodzakelijk om de juiste balans te creëren tussen economie en 
hinder. Er moet een duidelijk merkbaar financieel 
terugkoppelingsmechanisme zijn, waardoor bijvoorbeeld het aanschaffen 
van stillere motoren beloond wordt. 
 

___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen.  
 
Schiphol is verantwoordelijk voor de vaststelling van de luchthaventarieven. Het 
ministerie van IenW is verantwoordelijk voor de regelgeving maar speelt bij de 
vaststelling van tarieven geen rol. Schiphol consulteert de tarieven bij gebruikers en 
hun representatieve organisatie alvorens deze vast te stellen. De ACM ziet hier op 
toe. De luchthavengelden bestaan uit passagiersgelden, start- en landingsgelden en 
parkeergelden. De start- en landingstarieven van Schiphol worden gedifferentieerd 
naar geluids- en gewichtsklasse van het vliegtuig en naar tijdstip (dag of nacht). 
Wat betreft de gewichtsklasse wordt aangesloten bij de indeling van vliegtuigen 
o.b.v. geluidcertificatie zoals gehanteerd binnen de VN-organisatie voor 
burgerluchtvaart (ICAO). Beslissingen door luchtvaartmaatschappijen over 
vlootinzet en/of –vernieuwing zijn gebaseerd op diverse elementen. Differentiatie 
van start- en landingstarieven door Schiphol is één van die elementen. Ook in het 
regeerakkoord en in de Tweede Kamer (diverse moties) is aandacht voor de 
vlootsamenstelling en de invloed daarop van prijsprikkels. Binnen bestaande 
wettelijke kaders is het kabinet voorstander van prikkels die leiden tot de inzet van 
stillere en schonere vliegtuigen. 
 
________________________________________________________________ 
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Vlootvernieuwing (zienswijzen 56069673) 

- Dit plan is gebaseerd op de aanname die is vastgelegd in het regeerakkoord, dat 
de luchtvaartsector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren 
voor de Schiphol, waren het niet dat het nog tientallen jaren kan duren voordat 
een aanzienlijk deel van de herrie bakken zijn vervangen 

 
_________________________________________________________________ 
Als binnen het kader van het nieuwe stelsel het tempo van vlootvernieuwing niet 
conform verwachting verloopt, dan kan dat gevolgen hebben voor de marge tussen 
de theoretisch maximale geluidruimte binnen de grenswaarden van de 
gelijkwaardigheidscriteria en MHG en de werkelijke, met de bestaande vloot 
gerealiseerde, geluidruimte.  
De 50/50 regel wordt daarnaast toegepast op basis van de werkelijke vloot en 
werkelijk gerealiseerde milieuwinst. 
________________________________________________________________ 
 
 
Thema 5 – Geluidberekeningen, geluidmetingen, grondgeluid, 
vliegprocedures en woningbestand 

Berekenen van geluid (zienswijzen 56312784g, 56313538, 56296613, 56069673, 
55943257) 
 

- Het ontwerp van het actieplan rekent m.b.t. Lden en Lnight in dB terwijl de Wet 
luchtvaart geluid normeert in dB(A) 

- hanteerd dB(A) i.p.v. dB bij geluidberekeningen ter bepaling, controle en 
handhaving van geluidnormen voor de luchtvaart, dus ook in de definitieve 
versie van onderhavig actieplan 

 
________________________________________________________________ 
Met de schrijfwijze dB en dB(A) wordt hetzelfde bedoeld, te weten de 
geluidbelasting uitgedrukt in A gewogen decibel (dB). Zie ook toelichting in 
paragraaf 1.2. 
_______________________________________________________________ 
 

- In het Actieplan is gerekend met het verouderde Nederlandse Rekenmodel. 
Gesteld wordt dat het Europese model DOC 29 nog niet gereed was ten tijde 
van de voorbereiding. Dat is opmerkelijk, aangezien de herziene MER van 
Schiphol op DOC 29 gebaseerd is en al in september 2017 gereed was. Deze 
herziene MER was juist geheel aangepast vanwege DOC 29 op instigatie van 
Staatssecretaris Dijksma. Het is bevreemdend dat het Rijk nu zelf een document 
publiceert op basis van verouderde rekenregels. Ons inziens moeten alle 
relevante nieuwe documenten gebaseerd zijn op DOC 29, dat een realistischer 
en betrouwbaarder beeld schetst van de werkelijke geluideffecten. Daarbij 
vinden wij het van belang dat de diverse nieuwe documenten onderling 
vergelijkbaar zijn, aangezien zij een looptijd hebben van minimaal 5 jaar. 

- Daarom is het essentieel dat er voor reizen binnen Europa ingezet wordt op het 
spoor. 

 
____________________________________________________________ 
In de laatste wijziging van de EU richtlijn Omgevingslawaai wordt toepassing van 
Doc29 verplicht gesteld voor kartering van luchthavens na het jaar 2018.  
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Het actieplan refereert aan geluidsbelastingkaarten Schiphol over de gebruiksjaren 
2011 en 2016. De geluidskaart van het gebruiksjaar 2016 is conform wettelijke 
termijn in juli 2017 gepubliceerd op grond van  berekeningen die begin 2017 
gemaakt zijn met behulp van het bestaande NRM rekenmodel. Op dat moment was 
er nog geen Nederlands Doc29 rekenmodel beschikbaar. 
_________________________________________________________________ 
 

- Het ‘oude’ stelsel is gebaseerd op een Totale Volume Geluidbelasting (TVG) en 
handhaafbare maximum grenswaarden in handhavingspunten. In de berekening 
van grenswaarden in handhavingspunten is een meteo-toeslag verdisconteerd in 
de vorm van 20% extra vliegbewegingen. Deze toeslag lijkt echter niet 
toegepast in de berekening van de TVG. Een aantal websites geven 
achtergrondinfo over de berekening van de geluidsbelasting (zoals 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014330/2016-07-15 op grond van de Europese 
richtlijn http://eurlex. europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32002L0049 
waarvan ook een Nederlandse pdf versie beschikbaar is: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0049&from=NL 

- Het is mede hierdoor onduidelijk hoe de berekening van de TVG is 
vormgegeven. Is de TVG een Totale Volume Geluidsbelasting in een bepaald 
punt? Is het een soortgemiddelde over een gebied, of anders? Hierover dient 
het ministerie volledige duidelijkheid en transparantie te verschaffen door een 
nauwkeurige beschrijving van de methodieken ter beschikking te stellen, ten 
minste twee maanden vóórdat verdere besluiten worden genomen. 

 
___________________________________________________________________ 
Het TVG is een Nederlandse maat, die specifiek voor Schiphol geldt en die niet 
wordt voorgeschreven in de EU richtlijn Omgevingslawaai. De wijze waarop het TVG 
dient te worden berekend is vastgelegd in de Regeling Milieu Informatie luchthaven 
Schiphol (RMI). Het is een maat waarmee in een enkel getal de totale hoeveelheid 
geluidbelasting van het vliegverkeer in een heel jaar wordt weergegeven. Het TVG 
zegt iets over de totale emissie van geluid en niets over de verdeling (immissie) van 
de geluidsbelasting over de omgeving van Schiphol.  
 
In het nieuwe normen en handhavingsstelsel zal het TVG vervangen worden door de 
nieuwe maat Maximum Hoeveelheid Geluid (MHG). Ook voor het MHG wordt een 
rekenvoorschrift opgenomen in de RMI. 
___________________________________________________________________ 
 

- Het document voor de Ke berekingen waarbij bewust de B737 en A320 niet zijn 
meegeteld, hetgeen zeker 50% van de berekening beinvloed, geeft totaal geen 
correct beeld. Destijds met de toenemende welvaart werd het vliegverkeer op 
Schiphol omvangrijker en de geluidshinder ervan eveneens. In de jaren 60 werd 
een commissie onder leiding van de Delftse hoogleraar Kosten aan het werk 
gezet. Ten behoeve van de wetgeving ontwikkelde deze commissie meet- en 
rekenmethodes voor de geluidsbelasting rond Schiphol. Het resultaat was een 
formule voor de geluidsbelasting per jaar. De eenheid ervan werd de 
Kosteneenheid (Ke) genoemd. In 1980 werd in de luchtvaartwet bepaald dat 
nieuwe huizen maximaal aan 35 Ke mochten worden blootgesteld. Die 35 Ke 
betekenen in de praktijk dat zo’n 25% van de mensen ernstig last van het 
geluid heeft. Bij waarden erboven moesten bestaande huizen geïsoleerd worden. 
Er zat echter een addertje onder het gras. Om de gemeten of berekende 
geluidsbelasting niet te hoog op te laten lopen (en daarmee Schiphol te 
benadelen) werd – zeer tegen de zin in van professor Kosten – besloten om 
vliegtuigen die minder dan 65 dB produceren niet mee te rekenen. Dus als heel 
veel vliegtuigen met toch nog flink wat lawaai overvliegen, worden ze niet 
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meegeteld. Ook werd er alleen maar met het piekgeluidsniveau gerekend. De 
tijdsduur van het vliegtuiglawaai werd geheel buiten beschouwing gelaten. Het 
gevolg hiervan is dat wat op papier in ambtelijke beleidsstukken werd 
gepresenteerd losstaat van wat de mensen rond Schiphol dagelijks ervaren. 
 

_________________________________________________________________ 

Dit overzicht gaat in op de problematiek destijds rond het voorheen gebruikte Ke 
rekenmodel. 
Echter, de in dit actieplan opgevoerde geluidberekeningen zijn gemaakt met de 
opvolger van dit model, te weten het Nederlands Rekenmodel NRM. Met NRM is 
conform Europees voorschrift, overgegaan naar de Lden en Lnight maten (in plaats 
van de Ke geluidmaat). Met het NRM model zijn de genoemde discussiepunten (65 
dB afkap en meenemen piekniveau in plaats van passage) opgelost. 
__________________________________________________________________ 
 

- Dat de geluids-contour berekeningen niet het zelfde zijn als de metingen, zie 
recent pers bericht 
 

______________________________________________________________ 
 
De berekeningen van de geluidsbelasting voor het vaststellen van de 
geluidcontouren en aantallen geluidbelaste woningen, conform de EU richtlijn 
Omgevingslawaai, zijn uitgevoerd met het formele Nederlandse rekenmodel.  
Het meten in plaats van berekenen van geluid valt buiten de scope. Ik heb de 
Tweede Kamer onlangs geïnformeerd dat ik aan het bekijken ben wat potentieel 
kansrijke toepassingen zijn ten aanzien van het meten van vliegtuiggeluid en de 
conclusies die ik hieraan verbind. 
__________________________________________________________________ 
 

- Het ontwerp van het actieplan is gebaseerd op grenswaarden van de 
gelijkwaardigheidscriteria voor geluid. De gelijkwaardigheidscriteria zijn 
gebaseerd op geluidbelastingberekeningen die met het Nederlands Rekenmodel 
zijn uitgevoerd, terwijl de milieu effecten van het NNHHS zou moeten worden 
beoordeeld met het Europese Doc 29 rekenmodel. Beter zou zijn de actuele 
geluidsmeeting ook te gebruiken. 

 
___________________________________________________________________ 
In dit actieplan Schiphol is voor het referentiejaar 2016 gebruik gemaakt van het 
bestaande Nederlandse Rekenmodel (NRM). Voor de volgende karteringsronde zal 
conform de inmiddels gewijzigde EU richtlijn omgevingslawaai, voor het 
referentiejaar 2021, gebruik worden gemaakt van het nieuwe rekenmodel Doc29.  
In het MER voor nieuwe stelsel, welke de basis zal vormen voor de implementatie 
van het nieuwe stelsel in het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, wordt al wel 
gebruik gemaakt van het nieuwe rekenmodel Doc29.  
Wat betreft het gebruik van metingen, zie de reactie op de voorgaande zienswijze. 
___________________________________________________________________ 
 

- Ik woon in Baarn, een rustig dorp in een landelijke omgeving en 32 km van 
Schiphol verwijderd. Daar op geen enkele kaart staat dat hier vliegtuiglawaai 
heerst, heeft de provincie Utrecht in de Eempolder een stilte gebied ingericht 
voor vogels en natuurlijk om je te ontspannen. De provincie wil in stilte 
gebieden een geluidsbelasting van niet meer dan 35 dB. 32% van de van 
Schiphol vertrekkende vliegtuigen veroorzaken bij Baarn en het stiltegebied een 
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geluidsbelasting van LDEN 54 dB. Zie bijlage. Over dit gebied wordt niet 
gerapporteerd, noch enige activiteit ontplooid om het lawaai te verminderen of 
te voorkomen. 

- Het lawaai zou verminderd kunnen worden door zoals in Duitsland (Berlijn en 
Düsseldorf) waar de vliegtuigen na 8km al op 6000 foot vliegen. Bij Baarn 
zouden ze dan 4 maal zo hoog kunnen vliegen, wat ca 12 dB minder lawaai zou 
kunnen geven. 

 
________________________________________________________________ 
In de geluidkaarten van het actieplan Schiphol zijn de Lden en Lnight contouren 
opgenomen als voorgeschreven in de EU richtlijn omgevingslawaai. Voor het etmaal 
vanaf de 55 dBLden en voor de nacht vanaf de 50 dBLnight. Zie verder ook de 
algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Het aanpassen van beleid of nemen van alternatieve 
maatregelen valt buiten de scope.  
  
Voor de voor u relevante lagere Lden waarden verwijs ik u naar het MER nieuwe 
stelsel, dat nog wordt uitgebracht. Daarin worden onder meer de voor het nieuwe 
stelsel relevante 48 dBLden en 40 dBLnight contouren berekend. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Meten van geluid (zienswijzen 56312784g, 56322605) 
 
- Dit actieplan is gebaseerd op geluidberekeningen in plaats van metingen. 
- baseer de normering en beoordeling van geluidniveaus alsmede de controle op 

de naleving van de geluidnormen op feitelijke geluidmetingen in plaats van 
theoretische berekeningen 

- Daarnaast is het noodzakelijk om geluid daadwerkelijk te meten, maandelijks te 
beoordelen en bij overtreding van de limiet onmiddellijk actie te ondernemen. 
Ook is het noodzakelijk om bij herhaald overtreden van de geluidslimiet zodanig 
hoge boetes op te leggen aan de luchtvaartsector dat er verlies wordt geleden 
om dit in de toekomst te voorkomen. Gezien het belang van de slaap op de 
gezondheid van mensen zijn nachtvluchten uit den boze. 
 

__________________________________________________________________ 
Zie de algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht is 
op het verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en 
daarbij vastgestelde maatregelen. Het aanpassen van beleid of nemen van 
alternatieve maatregelen valt buiten de scope.  
Het biedt niet de mogelijkheid om het reeds vastgestelde beleidskader te wijzigen. 
Het meten in plaats van berekenen van geluid valt buiten de scope. Ik heb de 
Tweede Kamer onlangs geïnformeerd dat ik aan het bekijken ben wat potentieel 
kansrijke toepassingen zijn ten aanzien van het meten van vliegtuiggeluid en de 
conclusies die ik hieraan verbind. 
_________________________________________________________________ 
 
 
Cumulatie (zienswijzen 56312784g, 56323049, 56296613)  

- in het ontwerp van het actieplan blijft cumulatie van geluid buiten beschowuing 
- besteed in het definitieve actieplan wel aandacht aan de cumulatieve effecten 

van geluid afkomstig van verschillende bronnen 
- Over inleiding (1.1): In Badhoevedorp  is de nieuwe situatie na het omleggen 

van de A9: 20 (!) rijbanen, industrielawaai, treinverkeer (4 sporen) en 
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helicopterlawaai, grondgeluid, parallel uitvliegen, verdwijnen van groen en talud 
inclusief geluidsscherm van 10 meter hoog.  Badhoevedorp  blijft een witte plek 
op uw kaart. 
 
 

__________________________________________________________________ 
Zie de algemene opmerking over de scope van dit actieplan. In dit actieplan wordt 
conform de implementatie van de EU richtlijn omgevingslawaai in de Wet Luchtvaart 
en de Regeling omgevingslawaai luchtvaart de geluidbelasting van het vliegverkeer 
op Schiphol beschreven. Omdat er geen nationaal beleid is voor cumulatie van 
geluid van meerdere bronnen met geluid van vliegtuigen blijft in dit actieplan het 
geluid van andere geluidsbronnen dan vliegtuigen, al dan niet in combinatie met 
vliegtuiggeluid  buiten beschouwing. Dit is toegelicht in paragraaf 1.2 van het 
actieplan. 
___________________________________________________________________ 
 
- “Om de totale geluidsbelasting voor de omgeving te begrenzen, wordt jaarlijks 

een norm voor de Maximale Hoeveelheid Geluid vastgesteld”. Als grondgeluid en 
cumulatie uit verschillende bronnen niet wordt opgenomen kan ook geen reeële 
verdeling of maximum worden vastgesteld. 

 
_________________________________________________________________ 
Voor grondgeluid en cumulatie van geluid van andere bronnen in combinatie met 
vliegtuiggeluid zijn geen normen of wettelijke grenzen opgenomen in het vigerende 
en in het nieuwe normen en handhavingsstelsel. Dit heeft te maken met enerzijds 
het beperkte aandeel en anderzijds de complexiteit van eventuele normstelling. Er is 
op dit moment ook geen verplichting vanuit de EU richtlijn omgevingslawaai om dit 
te doen voor grote luchthavens als Schiphol. Grondgeluid van vliegtuigen en 
cumulatie van geluid blijft daarom buiten beschouwing in dit actieplan.  
 
Dit neemt niet weg dat deze onderwerpen wel de aandacht hebben. In het actieplan 
wordt in hoofdstuk 4 ‘Maatregelen’ verwezen naar de verschillende Schiphol 
convenanten, waarin maatregelen zijn opgenomen ter beperking van grondgeluid. 
___________________________________________________________________ 
 
 
- Over blz 8, alinea 2 (uitsluiten van cumulatieve geluidseffecten): - Als dit het 

geval is – en zie de voorafgaande passage – en derhalve grote hoeveelheden 
geluid niet worden gekwalificeerd, gekwantificeerd of gecumuleerd – wat is dan 
de waarde van dit rapport??? 

 
 
___________________________________________________________________ 
Met de actieplannen wordt invulling gegeven aan informatieverplichtingen die de EU 
oplegt aan EU lidstaten om belanghebbenden te informeren over omgevingslawaai 
van bepaalde bronnen. Het voorliggende actieplan voor Schiphol geeft daarom 
informatie over het huidige en voorgenomen beleid en afgesproken maatregelen ter 
beheersing en beperking van de geluidbelasting van het vliegverkeer van Schiphol. 
Het bieden van informatie over cumulatieve geluidseffecten met vliegverkeer van 
Schiphol valt hier niet onder.  
__________________________________________________________________ 
 
 
- Cumulatief geluid: U vraagt om een zienswijze waarin alvast rekening wordt 

gehouden met een mogelijk toekomstig landelijk beleid. Met het steeds voller 
wordende luchtruim is het bittere noodzaak dat het Rijk nu echt naar cumulatief 
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geluid van al het vliegverkeer gaat kijken. Een illustratie daarvan zijn de huidige 
ontwikkelingen rond Lelystad Airport, waarbij lang laag gevlogen zal worden in 
het lage luchtruim (volgens de Luchtvaartvisie 2012 in het lage luchtruim van 
het TMA Holland Regional, waarin de afhandeling van alle Lelystad-, Eindhoven-, 
Rotterdam- en Eelde-verkeer plaats moet gaan vinden). Vliegroutes lopen van 
en naar de verschillende vliegvelden meer en meer onder en door elkaar, 
waardoor het op de grond ervaren geluid een cumulatie is van al het 
vliegverkeer tezamen. Het is daarom niet correct om geluidskaarten te 
presenteren voor slechts vliegveld Schiphol, terwijl wat verder van Schiphol ook 
vliegverkeer van en naar met name Rotterdam-Den Haag, Eindhoven en straks 
Lelystad liggen. Hoe gaat het Rijk om met de cumulatie van vliegverkeer in alle 
vanaf heden te nemen Luchthavenbesluiten? 

 
___________________________________________________________________ 
Zie de algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Dit biedt niet de 
gelegenheid om voorstellen voor nieuw beleid of normstelling te bespreken of in te 
voeren. Cumulatie is geen onderdeel van het huidige noch voorgenomen nieuwe 
stelsel. Er is daarom in dit actieplan geen informatie opgenomen over de cumulatie 
van geluid van verschillende bronnen.  
___________________________________________________________________ 
 
 

Geluidskaart (zienswijzen 56323049) 

- De geluidsbelasting in Badhoevedorp is (logischerwijs) toegenomen, maar dit is 
niet te zien op de kaart 

 
_________________________________________________________________ 
De geluidkaarten geven de geluidbelasting weer voor twee referentiejaren, 2011 en 
2016. Dat de geluidbelasting vanwege toenemend verkeersvolume gemiddeld is 
toegenomen over de jaren wordt niet weerspiegeld in deze twee referentiejaren. 
Immers omstandigheden, zoals groot onderhoud van een baan en verschillende 
weersomstandigheden, kunnen afwijken van het gemiddelde en beïnvloeden het 
beeld dat met specifiek deze jaren wordt gegeven. Voor Badhoevedorp blijkt uit de 
berekeningen van 2011 en 2016 dat er voor een deel van de gemeente sprake is 
geweest van een toename en voor een ander deel een afname van de 
geluidsbelasting. Zie de verschilkaarten in dB van de Lden en Lnight contouren in de 
bijlage van het actieplan. 

_________________________________________________________________ 
 

Grondgeluid (zienswijzen 56323049)  

- Grondgeluid is niet genormeerd dwz er zijn geen afspraken over meetmethoden, 
geluidsbelasting laagfrequent geluid wordt niet meegenomen 

- In 2008 is grondgeluid in Badhoevedorp als aanwezig vastgesteld, niet 
gekwalificeerd; latere onderzoeken (2011) hadden als uitkomstmaat “hinder 
overdag”, wat niet alleen een maat is die niet in de hindersystematiek past maar 
ook de hinder niet meet op de momenten dat zij optreedt namelijk in de randen 
van de nacht. Bevindingen uit het GGDonderzoekj zijn derhalve een nieuw 
gegeven 

- Hoe kan op hinderbeperking worden gefocust als veel geluidsonderlast buiten 
beschouwing wordt gelaten, waaronder grondgeluid? Stillere vliegtuigen leiden 
niet tot minder grondgeluid – aldus de NLR 
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- Wat is de waarde van etmaalkwalificatie en in het bijzonder over de nacht als de 
geluidsbelasting niet zorgvuldig en compleet wordt vastgelegd. Bij grondgeluid 
gaat het om piekbelastingen, die leiden tot ernstige slaapstoornissen 
 

__________________________________________________________________ 
Voor grondgeluid of laagfrequent geluid van vliegtuigen is geen norm of 
grenswaarde wettelijke grens gesteld in het vigerende en nieuwe normen en 
handhavingsstelsel. Dit heeft enerzijds te maken met de complexiteit van deze 
hinderbron en anderzijds met het relatief beperkte aandeel op de totale 
geluidsbelasting. Er is op dit moment geen verplichting vanuit de EU richtlijn 
omgevingslawaai om hier invulling aan te geven voor grote luchthavens als 
Schiphol. Grondgeluid blijft daarom buiten beschouwing in dit actieplan.  

Dit neemt niet weg dat dit onderwerp niet de aandacht heeft van betrokken partijen. 
In het actieplan wordt in hoofdstuk 4 ‘Maatregelen’ verwezen naar de verschillende 
Schiphol convenanten, waarin ook maatregelen zijn opgenomen ter beperking van 
grondgeluid. 

___________________________________________________________________ 
 

Vliegprocedures  (zienswijzen 56312784g, 56069673) 

- Dat de NADP-2 vertrek procedure een veel grotere geluidsvoet print heeft, 
vanwege de verschillende type vliegtuigen. Ook nog dat de omschreven 
procedure nog veel meer ruimte toe laat dan nu gebruikt wordt, ( De ICAO 
procedure NADP-2 begint met acceleratie hoogte van 800ft). Intussen zijn er 
meerdere vliegmaatschappijen die dit volgens de regels uitvoeren. Het resultaat 
is dat het beoogde effect pas op veel grotere afstand van de luchthaven 
Schiphol plaats vindt. Het komt nu regelmatig voor dat het acceleratie segment 
pas verder dan 20 mijl voltooid is, waarbij over vele bewoonde gebieden 
gevlogen wordt terwijl de hoogte winst, de 3000ft nog niet gehaald is. Dit geeft 
over een groot uitvlieggebied een ultra fijnstof toename op leefniveau. Tevens is 
er over een onnodige lange afstand, een te grote toename van geluids overlast. 

- Ook worden onjuiste argumenten gebruikt om geen uitbreiding van de aantal 
CDA naderingen te faciliteren, deze methode is een milieu vriendelijke nadering 
en dient aangeboden te worden op de luchthaven Schiphol. Ieder nieuw 
gebruikersjaar dient er een forse toename te worden gefaciliteerd. Vliegtuigen 
""best equiped must be best served"". 

- Dit plan bouwt voort op afspraken over Continuous Descent and Approach 
(CDA), terwijl het uitvoeren van CDA naderingen de afgelopen 7 jaar slechts 
met 3,5% toegenomen, en in nachtregime al helemaal niet, terwijl dit wel was 
afgesproken 

 
__________________________________________________________________ 
Zie de algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Het actieplan geef de 
huidige stand van zaken weer over de invoering van CDA’s in de nacht en op de 
dag. Daarover zijn in eerste instantie in het convenant maatregelen opgenomen, 
maar is later geconstateerd dat invoering van CDA’s op de dag niet zonder meer 
mogelijk is. Dit heeft geleid tot compenserende maatregelen welke zijn besproken in 
de Omgevingsraad Schiphol.  

___________________________________________________________________ 
 

- dit plan bouwt voort op de afspraken over Continous Descent Approaches (CDA) 
- dit plan baseren op feitlijk plaats vindende vlieprofielen 
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___________________________________________________________________ 
Dit actieplan informeert over de stand van zaken in het huidige en voorgenomen 
beleid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geluidberekeningen met het (oude) NRM 
rekenmodel voor het werkelijke baangebruik in de referentiejaren 2011 en 2016. 
Voor het volgende acteplan Schiphol van 2023 schrijft de gewijzigde richtlijn 
omgevingslawaai voor dat gebruik dient te worden gemaakt van het nieuwe 
rekenmodel Doc29. In de berekeningen met dat model voor realisaties van 
gebruiksjaren wordt naast radartracks ook gebruik gemaakt van prestatieprofielen 
die beter aansluiten op de werkelijke vliegprofielen. 
_________________________________________________________________ 

 

- dit actieplan gaat uit van afspraken over vliegprocedures die leiden tot meer 
geluidsoverlast in gebieden waarvoor hinderbeperkingen (geluidnormen) gelden 

- schaf de voorkeur voor de NADP2 procedure af 
 

___________________________________________________________________ 
Als opgemerkt in andere reacties, biedt de scope van dit actieplan geen basis voor 
wijziging van het beleid. 

Met betrekking tot uw voorstel valt wel te melden dat naar aanleiding van een 
advies van de Commissie voor de MER over de modellering van NADP2 en CDA de 
vorige Staatsecretaris heeft besloten dat in het MER NNHS voor het nieuwe stelsel 
de geluidbelasting moet worden berekend met het nieuwe internationaal 
geharmoniseerde Doc29 rekenmodel. Met dit nieuwe model worden de effecten van 
onder meer de NADP2 procedure nauwkeuriger bepaald. 
___________________________________________________________________ 

 

Woningbestand (zienswijzen 56069673) 

- Dit plan is gebaseerd op een evaluatie die uitgaat van hetzelfde aantal woningen 
in 2011 en 2016 zoals opgegeven door het RIVM. Helaas, niet gebaseerd op de 
evaluatie van actuele en accurate gegevens van het kadaster. 

___________________________________________________________________ 
Dit actieplan informeert over het beleid en de kaders in het huidige en voorgenomen 
beleid. Daarbij geldt dat vanwege de handhaving gebruik wordt gemaakt van een 
vast woningbestand.  

In het MER voor het nieuwe stelsel worden echter wel tellingen opgenomen met een 
actueel woningbestand.   

___________________________________________________________________ 
 

 

Thema 6 Algemeen, klimaatverandering, stiltegebieden, ultrafijnstof, 
veiligheid, overige milieu-effecten en luchtruim 

 

Algemeen (zienswijzen 56323049, 56313538, 56302962, 55585568, 55943257) 

- Iedere verwijzing naar geluidsadaptief bouwen of geluidsadaptief inrichten van 
de openbare ruimte ontbreekt. In plaats daarvan wordt met alle mogelijke 
restricties en definities aangetoond dat  te tonen de omvang van de hinder 
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zodanig is dat groei mogelijk is.  Het actieplan zou zich erop moeten richten dat 
alle maatregelen gericht op perceptie, verstrooiing, absorptie en kaatsen van 
geluid in de omgeving van Schiphol ingezet worden daar wat dat kan. Iedere 
wijziging in de ruimtelijke ordening in de omgeving van Schiphol zou getoetst 
moeten worden op geluidreducerende waarde!  

- In het actieplan zouden de criteria daartoe moeten worden opgenomen. 
 
___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, die alleen gericht is op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. In de hierin opgenomen normen en grenswaarden 
worden mogelijke effecten van geluidsadaptief bouwen of geluidsadaptief inrichten 
van de openbare ruimte niet meegenomen. Dit leidt dus niet tot aanpassing van het 
actieplan.  
_________________________________________________________________ 

 
 

- Wij hebben met enige verbazing kennis genomen van de geringe ambities die 
het Rijk in dit Actieplan etaleert. Wij constateren dat voor de komende 5 jaar 
slechts 2 hinder beperkende maatregelen worden voorzien (H. 4.3): een lange 
termijn maatregel betreffende Air Traffic Management (met ongewisse effecten), 
en een reeds in gang gezette maatregel (microklimaat Leimuiden). 

- Van een Actieplan mag verwacht worden dat ambitieuzere doelstellingen en 
concrete acties geformuleerd worden om te komen tot een reductie van 
geluidhinder voor de omwonenden in de regio. Naar onze mening voldoet het 
plan hiermee niet aan de randvoorwaarden zoals die door de EU zijn 
geformuleerd. Ook voldoet het Actieplan niet aan de ROL, omdat geen planning 
van maatregelen is opgenomen, evenmin als verwachte resultaten. 

 
__________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen zoals bekend bij het vaststellen van het ontwerp actieplan 
begin 2018. 

Voor actuele ontwikkelingen en discussies over beleidsregels en -maatregelen wordt 
verwezen naar het MER voor het nieuwe stelsel dat nog uitgebracht moet worden, 
dat de basis zal vormen van een nieuwe Luchthavenindelingbesluit Schiphol en 
Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, alsook naar de adviezen van de 
Omgevingsraad Schiphol over de middellangetermijnontwikkeling Schiphol en 
wonen-vliegen, die nog worden verwacht.  
___________________________________________________________________ 

 

- Gesteld wordt dat de verwachte hinderreductie richting 2020 nog verder zal 
verbeteren. De jongste analyses, in de evaluatie Gebruiksprognose 2017 laten 
juist zien dat de geluidhinder meer toeneemt dan verwacht volgens de 
modellen, onder andere door {noodzakelijk) meer toepassing van secundaire 
banen  
 

___________________________________________________________________ 
Het actieplan over hinderreductie heeft betrekking op de periode van meer dan 10 
jaar, tot en met 2020, waarin onder meer de regels voor het nieuwe stelsel en de 
maatregelen van het convenant Hinderbeperking zijn ingevoerd. Dit betreft dus een 



 

 

Pagina 65 van 69 

Actieplan Schiphol 2018-2023 

 

 

andere vergelijking dan die van de evaluatie van de Gebruiksprognose 2017.  
___________________________________________________________________ 

 

- Wij zijn niet tégen Schiphol maar vóór zorgvuldige belangenafweging bij de 
besluitvorming over verdere sterke groei van Schiphol. Daar maken dan in onze 
beleving ook meer Rijksambities in voorliggend actieplan 2018-2023 deel van 
uit. Wij willen het Groene Hart leefbaar houden voor onze inwoners. Wij 
verwijzen in deze dan ook naar onze brief van augustus 2017 aan toenmalig 
staatssecretaris van ministerie Infrastructuur en Milieu mevrouw S.A.M. Dijksma 
met als onderwerp Schiphol en regeerakkoord ( brief met kenmerk 17.16857 is 
als bijlage toegevoegd). 

- Wij vragen u bovengenoemde nieuwe inzichten mee te nemen in de 
hinderprognose en meer Rijksambities op te nemen in voorliggend actieplan. 

 
_________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
reeds vastgestelde maatregelen zoals bekend bij publicatie van het ontwerp 
actieplan begin 2018. 

Uw inzichten kunnen meegenomen worden als punt van aandacht bij de uitwerking 
van de nieuwe luchtvaartnota. In de luchtvaartnota 2020-2050 wordt de 
kabinetsvisie op de toekomst van de luchtvaart opgenomen.  
__________________________________________________________________ 

 

- De GGD’en in Nederland hebben onderzoek gedaan naar de ervaren 
geluidhinder van vliegverkeer, als onderdeel van de gezondheidsmonitor 
volwassenen en ouderen in 2016. Men heeft gevraagd naar geluidhinder met de 
ISO standaard. Daarnaast heeft GGD Kennemerland ook gevraagd naar de 
slaapverstoring. Uit dit onderzoek blijkt dat: 

- Ook buiten de 48 dB contour sprake is van ernstige hinder (van 4 tot 12 
%) 

- De ernstige slaapverstoring ongeveer de helft is van de ernstige 
geluidhinder 

- In specifieke gebieden de ervaren ernstige geluidhinder niet 
overeenkomt met de berekende geluidhinder op grond van de contour. 

- OMGEVINGSDIENST IJMOND 3 
- Uit het onderzoek blijkt ook dat slaapverstoring , naast de nacht, vooral 

plaatsvindt tussen 22:00 en 24:00, en van 5:00 tot 7:00 (bron: 
https://www.ggdkennemerland.nl/professionals/onderzoek/overig-
onderzoek 

 
________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en de 
daarbij reeds vastgestelde maatregelen als bekend bij publicatie van het ontwerp 
actieplan begin 2018.  

Daarbij geldt dat de geluidscontouren waarvoor informatie dient te worden 
opgevoerd voor het etmaal niet verder gaan dan de gebieden begrensd door de met 
het Nederlandse rekenmodel NRM berekende 55 dBLden contour en voor de nacht 
niet verder dan de 50 dBLnight contour. Deze liggen ruim binnen de door u 
aangehaalde 48 dBLden contour  
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Bekend is dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een nieuwe richtlijn met 
advieswaarden voor hinderbeleving en slaapverstoring door vliegverkeer gaat 
uitbrengen. Hier zal te zijner tijd een kabinetsstandpunt over worden ingenomen.  
_________________________________________________________________ 

 
 

- In het actieplan omgevingslawaai schiphol, mis ik de regio alkmaar/ 
heerhugowaard, aangezien daar de vliegtuigen ook regelmatig lager dan 1.000 
meter vliegen en een flinke dosis geluidsoverlast geeft. Vaak in de ochtenden 
vroeg, vanaf 6 uur  dan wel 7 uur en in de avond. Op basis van het bouwbesluit, 
is 30db maximaalmtoegestane geluid van buuten naar binnen qua autos. Er 
staat niets over hoe dit lawaai door langdurige laagvliegende vliegtuigen, in de 
verdere omgeving van schiphol wordt beperkt dan wel maatregelen genomen 
worden om de hinder te beperken, door strengere geluidseisen bij de bouw 
onder de aanvliegroutes onder schiphol, ook verder weg, ivm laag vliegende 
vliegtuigen, waarbij ook vaak bochten gemaakt, de draaibgemaakt wordt om in 
de routing van de polderbaan en zwanenburgbaan te  

- Om vertrouwen te scheppen, zou ook dit aspect opgenomen moeten worden, 
immers de polderbaan heeft meer impact gehad voor de verdere omgeving, 
noord holland regio alkmaar dan van te voren bedacht, ook is deze regio te kort 
betrokken geweest bij de besluitvorming. Nu vliegen vliegtuigen onnodig 
kilometers om waarbij geen aandacht gegegeven is aan de bewoners verder 
weg. 
 

__________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
reeds vastgestelde maatregelen zoals bekend bij publicatie van het ontwerp 
actieplan begin 2018. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de voor de referentiejaren 
2011 en 2016 berekende geluidskaarten. Deze zijn beperkt tot 55 dBLden voor het 
etmaal en 50 dBLnight voor de nacht. Dat gaat minder ver dan de in het 
Nederlandse beleid, waarin de aantallen gehinderden en slaapverstoorden worden 
gemonitord tot aan respectievelijk de 48dBLden en 40 dBLnight. In het MER voor 
het nieuwe stelsel zal dit inzichtelijk worden gemaakt.  
___________________________________________________________________ 

 

- De Nederlandse wet voldoet niet aan de richtlijn nr. 2002/49/EG, gaat uit van 
wereldvreemde denkbeelden en daar betaalt de burger voor met 
gezondheidsschade. Daarom is het essentieel dat er voor reizen binnen Europa 
ingezet wordt op het spoor. 

- Het volgende moet worden ingevoerd: 
o Van alle vliegverkeer, van de start- landings- baan tot en met de 

sectoren, moet de geluidbelasting worden gemeten, 
o Van alle gebieden zoals in de richtlijn genoemd, moet de geluidbelasting 

in kaart worden gebracht geen witte vlekken, 
o De 40 dB contour moet op de geluidbelastingkaart van Schiphol komen, 
o Alle gemeentes binnen de 40 dB contour moeten rekening houden met 

deze extra geluidsbelasting en een geluidbelastingkaart opstellen, 
o vliegtuigen moeten sneller en hoger stijgen zoals in Duitsland wordt 

gedaan, 
o regelgeving en handhaving om gezondheidsschade te vermijden, te 

voorkomen of te verminderen. 
___________________________________________________________________
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, Die is alleen gericht is op 



 

 

Pagina 67 van 69 

Actieplan Schiphol 2018-2023 

 

 

het verstrekken van informatie over het reeds vastgestelde huidige en voorgenomen 
geluidbeleid en maatregelen. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van de 
geluidkaarten van de referentiejaren 2011 en 2016 waarin geluidcontouren zijn 
opgenomen voor het etmaal (vanaf 55 dBLden) en de nacht (vanaf 50 dBLnight). Er 
is hierbij geen ruimte voor bespreking, aanpassing of invoering van nieuw of 
alternatief beleid cq maatregelen.  
_________________________________________________________________ 
 

Klimaatverandering (zienswijzen 56069673) en overige milieueffecten (zienswijzen 
56312784g) 

- Het ontwerp van het actieplan houdt geen rekening met de milieu effecten van 
het huidige en toekomstige gebruik van de luchthaven inclusief het vliegverkeer, 
waarbij de toename van het aantal vliegbewegingen op Schiphol het onmogelijk 
maakt om de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2 graden Celcius, 
zoals is afgesproken in het verdrag van Parijs 

- In het ontwerp van het actieplan worden andere milieuaspecten dan 
geluidhinder, zoals externe veiligheid, luchtverontreiniging van het vliegverkeer 
en klimaatverandering, niet behandeld 

- neem andere milieuaspecten wel mee in dit actieplan 
 
___________________________________________________________________ 
Het actieplan geeft inderdaad geen informatie geeft over andere milieu aspecten 
dan geluid. Zie hiertoe de algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die 
is alleen gericht op het verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen 
geluidbeleid en daarbij vastgestelde maatregelen. Effecten van andere milieu-
aspecten zijn conform de EU richtlijn omgevingslawaai niet aan de orde. 

Over de samenhang met andere milieuparameters en effecten wordt gerapporteerd 
in het MER nieuwe stelsel, dat nog moet worden uitgebracht. 
___________________________________________________________________ 

 

Stiltegebieden (zienswijzen 56313538) 

- Wij vragen ook ambities op te nemen voor stiltegebieden in de landelijke 
gebieden. Een groot deel van het gebied rond Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop 
en de Ronde Venen is nota bene een formeel vastgesteld Stiltegebied met 
Natura 2000 gebieden. Dat betekent ons inziens dat de overheid hier ook zijn 
verantwoordelijkheid dient te nemen om de stilte te handhaven.  

 
___________________________________________________________________ 
Het actieplan informeert alleen over het huidige en voorgenomen beleid en 
maatregelen op het moment van publicatie van het ontwerp actieplan Schiphol. Dit 
omvat geen informatie over ambities over de door u genoemde Stiltegebieden.  

In het MER voor het nieuwe stelsel, dat nog uitgebracht moet worden, wordt 
informatie opgenomen over de consequenties van het vliegen volgens de regels van 
het nieuwe stelsel voor stiltegebieden.  
___________________________________________________________________ 

 

Ultrafijnstof (zienswijzen 56069673) 

- Ook kan de het voordeel van minder CO2 uitstoot bij NADP -2 vertrek weg 
geschrapt tegen de toename van ultra fijnstof in groter gebied, ultra fijnstof is 
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veel gevaarlijker voor de volksgezondheid. Het vliegtuig is nu langer (in tijd) en 
afstand onder de 3000ft, te danken aan deze NADP-2 vertrek procedure. Ter 
info: alleen bij de Europa vloot kan het positief zijn, maar voor alle 
Intercontinentale vluchten en Heavy vliegtuigen zouden de restrictie moeten 
krijgen voor deze NADP-2 methode. 

 
___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Die is alleen gericht op het 
verstrekken van informatie over het huidige en voorgenomen geluidbeleid en daarbij 
vastgestelde maatregelen. Ultra fijnstof wordt dan ook niet aan de orde gesteld in 
dit actieplan. 

Dat neemt niet weg dat dit onderwerp wel de aandacht heeft. Daarom heeft het 
ministerie van IenW aan het RIVM opdracht gegeven om een langjarig 
onderzoekprogramma uit te voeren naar de mogelijke gezondheidseffecten van 
ultrafijn stof uit de luchtvaart. De resultaten van dat onderzoek komen medio 2012 
beschikbaar. Zie ook 
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof/Ultrafijn_stof/Onderzoek_Gezondheid
srisicos_Schiphol .  
___________________________________________________________________ 

 

Veiligheid (zienswijzen 56313538, 56069673) 

- In dit Actieplan wordt maar weinig aandacht besteed aan de rapportages over 
Veiligheid, terwijl die vergaande consequenties hebben voor baangebruik en dus 
de spreiding van geluidhinder. 

- Wij verzoeken u hier voldoende aandacht aan te besteden in het Actieplan. 
- Er is totaal geen enkele rekening gehouden met de aanbevelingen van het OVV, 

onderzoek voor de veiligheid. Bij invoeringen hiervan zal het preferente 
baangebruik ernstig worden beperkt. Tevens zullen de aantallen baanwissels 
(heden 16 per dag) zeer beperkt worden. Geluidpreferent baangebruik is strijdig 
met streven naar verminderen veiligheidsrisico’s (zie integrale 
veiligheidsanalyse NLR). Overigens is groei van de luchtvaart derhalve niet 
mogelijk (dit staat letterlijk in het OVV rapport)  

- Het ontwerp van het actieplan Schiphol stelt geen grenzen aan de groei van 
Schiphol, terwijl de veiligheidssituatie op Schiphol geen verdere groei van het 
aantal vliegbewegingen toe laat. (bron: OVV rapport veiligheidssituatie 
Schiphol) 

- Dit actieplan is gebaseerd op het geluidpreferent baangebruik, terwijl de 
aanbevelingen van het OVV rapport, deze gebruiks-methode als zeer gevaarlijk 
beschouwd moet worden, en hopelijk ook zo snel mogelijk zal verdwijnen. 

 
___________________________________________________________________ 
Zie algemene opmerking over de scope van dit actieplan, Die is alleen gericht is op 
het verstrekken van informatie over het reeds vastgestelde huidige en voorgenomen 
geluidbeleid en maatregelen.  

Overigens is de wijze waarop het ministerie omgaat met de aanbevelingen van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) beschreven in de brief van 11 oktober 2017 
(bijlage bij Kamerstuk 29665, nr. 242). In dit kader is door het ministerie aan het 
NLR opdracht gegeven voor een integrale analyse van de effecten van groei op 
veiligheid. In de integrale veiligheidsanalyse is bezien of een beperkte groei na 2020 
op Schiphol binnen het huidige operationele concept verantwoord kan worden 
gerealiseerd. Dit rapport is 20 februari 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden 
(bijlage bij Kamerstuk 29665, nr. 261).  
_________________________________________________________________ 
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Luchtruim (zienswijzen 56312784g) 

- uitwerking van Europese regels m.b.t. het Single European Sky ATM Research 
(SESAR) programma hebben plaatsgevonden in Europese verordeningen die 
moeten worden doorvertraald in nationake wet- en regelgeving. In Nederland 
wordt de voorbereiding op de invoering van dit nieuwe operationele 
luchtverkeersleidingsconcept aan de sector overgelaten. 

- Actualiseer de Luchtruimvisie en de Beleidsagenda Luchtruim en breng deze 
voorafgaand aan de herindeling van het luchtruim in overeenstemming met de 
Europese verordeningen die betrekking hebben op het SESAR programma 
 

_________________________________________________________________  
Zie de algemene opmerking over de scope van dit actieplan. Dit voorstel valt buiten 
het kader van de informatieverplichtingen en biedt dus niet de gelegenheid om deze 
te bespreken of door te voeren. 
Ik neem dit mee in de besluitvorming rond de luchtruimherziening die in de 
komende periode gaat plaatsvinden.  
__________________________________________________________________ 

 

Tekstuele wijzigingen actieplan (zienswijzen 56312784g) 

- in de laatste alinea op pagina 24 van het ontwerp actieplan staat een zin die 
eindigt met twee overbodige woorden: "mogelijk is" 

- schrap de woorden "mogelijk is" uit het eind van deze alinea alvorens deze op te 
nemen in de definitieve versie van het actieplan 

 
___________________________________________________________________ 
Deze twee woorden aan het einde van de alinea zijn inderdaad overbodig en worden 
geschrapt. 
___________________________________________________________________ 


