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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de Vierde voortgangsrapportage van de Commissie Deskundigen 
Vliegtuiggeluid 2003. Hierin is verslag gedaan van de werkzaamheden van de 
commissie over de periode september 2004 tot mei 2005. Over de periode 
daaraan voorafgaand is gerapporteerd in de Eerste voortgangsrapportage van 9 
december 2003, in de Tweede voortgangsrapportage van 28 april 2004 en in de 
Derde voortgangsrapportage van 29 september 2004. 

Samengevat heeft de commissie de volgende opdrachten: 
a. In aanvulling op het LVB, voorstellen formuleren voor een handhavingsysteem 

in het zogenoemde “buitengebied”, dat wil zeggen het gebied buiten de ring van 
35 handhavingspunten in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB). 

b. Voorstellen formuleren voor geluidmetingen ten behoeve van handhaving. 
Dit luistert erg nauw, er gelden hoge technische eisen want de luchtvaartsector 
wordt op de resultaten van dit soort metingen afgerekend. 

c. Voorstellen formuleren voor geluidmetingen ten behoeve van informatie. 
Dit luistert minder nauw, er gelden minder hoge technische eisen, want 
niemand wordt er op afgerekend, de metingen dienen puur voor informatievoor-
ziening. Maar ook dan geldt “niet zomaar een meetpook in de lucht steken”, de 
informatie moet wel zinvol zijn. Het motto is niet “meten is weten” maar wel: 
“meten is weten, maar alléén als je weet waaróm je meet en wát je meet”. 

d. Ex post evaluatie uitvoeren van de overgang van Ke naar Lden en LAeq-nacht 
naar Lnight, op basis van de opgetreden geluidbelasting in de jaren 2000-2005. 
Dit onderdeel kan pas worden uitgevoerd ná 1 november 2005, omdat eerst 
dan de gegevens over gebruiksjaar 2005 beschikbaar zijn. 

e. Toets op de uitvoering van de motie Baarda. 
De opdrachten ad a, b en d zijn onderdeel van het oorspronkelijke instellingsbesluit 
van de commissie, onderdelen c en e zijn later toegevoegd. 

De Eerste voortgangsrapportage had een sterk oriënterend karakter. De Tweede 
ging voornamelijk over het handhavingsysteem in het buitengebied: een 
beschrijving van het huidige systeem in het LVB en van het ‘oude’ systeem in de 
PKB en Luchtvaartwet alsmede enkele eerste aanzetten voor een handhaving-
systeem in het buitengebied. De Derde voortgangsrapportage had vooral meten 
als onderwerp, zowel meten voor informatie als meten voor handhaving. 
De voorliggende Vierde voortgangsrapportage gaat weer voornamelijk over het 
handhavingsysteem in het buitengebied. De rapportage bevat vooral de afbake-
ning van “het speelveld” hiervoor, waaronder het toetsingskader en een overzicht 
van het onderzoek dat in dit verband wordt uitgevoerd. Daarnaast komt ook de 
stand van zaken van de andere onderdelen van de opdrachten kort aan de orde.  

De werkwijze van de commissie is kort samengevat als volgt. De CDV formuleert 
voor de onderdelen van de opdracht diverse mogelijkheden en beschrijft voor- en 
nadelen daarvan, het kabinet formuleert op basis daarvan een besluit dat aan het 
parlement wordt voorgelegd. Zoals ook is aangekondigd in de eerste voortgangs-
rapportage Evaluatie Schipholbeleid (31 maart 2005), worden de voorstellen van 
de CDV begin 2006 onderdeel van de eindrapportage Evaluatie Schipholbeleid. 

De commissie is voornemens eind 2005 adviezen over onderdelen van de 
opdracht uit te brengen, al moet ten aanzien van dit tijdstip wel een slag om de arm 
worden gehouden. Op dit moment lopen diverse onderzoeken. Indien de resultaten 
van die onderzoeken aanleiding geven tot verder onderzoek, kan het tijdstip dat de 
adviezen kunnen worden gegeven mogelijk ook later vallen. 
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2. Handhavingsysteem in het buitengebied 
 
In deze paragraaf wordt het speelveld voor het onderzoek naar een handhaving-
systeem in het buitengebied uitgezet. Beschreven is wat een handhavingsysteem 
is, welke vraagstukken bij het ontwerpen van een handhavingsysteem aan de orde 
zijn, hoe de commissie omgaat met de afbakening van het buitengebied, welke 
uitgangspunten de commissie hanteert en welke onderzoeken zij gaat verrichten. 
 
2.1 Een handhavingsysteem 
 
2.1.1 In grote lijnen 
 
Een handhavingsysteem voor vliegtuiggeluid rondom Schiphol heeft tot doel de 
hoeveelheid vliegtuiggeluid, waaraan omwonenden van Schiphol in hun 
woonomgeving worden blootgesteld, te begrenzen en bevat de volgende 
onderdelen: 
a. Vooraf en formeel vastgestelde waarden voor de maximaal toegelaten 

hoeveelheid geluid – “grenswaarden”. 
b. Controleren of door het vliegverkeer van en naar Schiphol de gestelde 

grenswaarden al dan niet zijn overschreden. 
c. Als een grenswaarde is overschreden, neemt de overheid maatregelen die 

ingrijpen op het vliegverkeer. 
 

Onderdeel a - “grenswaarden” - moet zo zijn uitgevoerd dat b - “controleren” - 
mogelijk is. Dit betekent dat: 
• een maat voor de hoeveelheid geluid moet worden gekozen, bijvoorbeeld de 

geluidbelasting in dB(A) Lden over een heel jaar, zie verder paragraaf 2.1.2; 
• grenswaarden moeten worden vastgesteld, die zijn uitgedrukt in de gekozen 

maat voor de hoeveelheid geluid, zie verder paragraaf 2.1.3; 
• gehandhaafd moet worden in afzonderlijke punten - al dan niet gerelateerd aan 

contouren - dat wil zeggen vaste punten in de omgeving van Schiphol waarin 
grenswaarden gelden; alleen dan is de handhaving praktisch uitvoerbaar, zie 
verder paragraaf 2.1.4.  

 

Derhalve: in afzonderlijke punten (“handhavingspunten”) gelden grenswaarden, in 
elk handhavingspunt wordt gecontroleerd of de opgetreden geluidbelasting al dan 
niet hoger is dan de grenswaarde in dát punt. In de volgende analogie is het 
handhavingsysteem zoals dat voor Schiphol geldt, toegelicht. 
Beschouw een handhavingspunt als een emmer. Hoe hoger de grenswaarde in dat 
punt is, hoe groter de emmer. Aan het begin van een jaar zijn alle emmers leeg. 
Elk vliegtuig dat vanaf het begin van het jaar in de buurt van een emmer vliegt, 
zorgt voor een druppel “geluidwater” in die emmer. Vliegtuigen die in dat punt 
weinig geluid maken een kleine druppel, vliegtuigen die in dat punt veel geluid 
maken een grote druppel. Aan het eind van het jaar mag de emmer helemaal vol 
zijn. Maar die emmer mag niet overlopen, want dan is de grenswaarde over-
schreden. Het is de taak van de luchtvaartsector het vliegverkeer zo te sturen, dat 
geen van de emmers overloopt. 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) controleert of een emmer wel of niet is 
overgelopen en gebruikt daarvoor gegevens en berekeningen van de luchtvaart-
sector. Welke gegevens, hoe die moeten worden bepaald en hoe moet worden 
gerekend, staat in de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI). 
Als een emmer wel overloopt, kan niet één bepaald vliegtuig hiervoor verantwoor-
delijk worden gesteld. Immers, alle vliegtuigen hebben bijgedragen aan het 
overlopen van die emmer, niet alleen het vliegtuig dat toevallig de laatste druppel 
heeft toegevoegd. Dat betekent ook, dat bij overschrijding van een grenswaarde 
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aan niemand een boete kan worden opgelegd, omdat niet één persoon of bedrijf, 
bijvoorbeeld een piloot of een luchtvaartmaatschappij, als “schuldige” is aan te 
wijzen. Ook kan het overstromen van de emmer niet worden teruggedraaid, die 
overstroming is een onomkeerbaar feit. Wel kunnen maatregelen worden genomen 
die ingrijpen op het vliegverkeer, deze worden voorgeschreven door de IVW. 
Bijvoorbeeld maatregelen om niet nog meer druppels “geluidwater” in die emmer te 
laten vallen en op die manier de emmer niet nog meer te laten overlopen. Dit zijn 
derhalve maatregelen die er toe leiden dat er geen vliegtuigen meer in de buurt 
van de emmer die is overgelopen - het handhavingspunt waar de grenswaarde is 
overschreden - vliegen. Of maatregelen om herhaling van overstroming in de 
toekomst te voorkomen.  
Aan het eind van het jaar worden alle emmers leeggegooid en begint het hele 
verhaal, met lege emmers, weer opnieuw. 
 
2.1.2  Maten voor de hoeveelheid geluid 
 
Zowel in het huidige systeem in het LVB als in het ‘oude’ systeem in de PKB 
Schiphol en omgeving, is als maat voor de hoeveelheid geluid de “geluidbelasting” 
gebruikt. Voor de geluidbelasting in een punt worden de geluidbijdragen in dat punt 
van alle vliegtuigen die gedurende een heel jaar van en naar Schiphol vliegen bij 
elkaar opgeteld. Hoe die optelling moet worden uitgevoerd is voorgeschreven door 
de formule voor die maat. In het LVB is de geluidbelasting uitgedrukt in dB(A) Lden 
voor het verkeer over het hele etmaal en in dB(A) Lnight voor alleen de nacht, die 
voor deze maat de periode 23-07 uur beslaat. In het oude stelsel waren de maten 
de Kosten-eenheid (Ke) voor het hele etmaal en LAeq-nacht voor alleen de nacht, 
in dit geval de periode 23-06 uur. 
 

Andere maten voor de hoeveelheid geluid zijn mogelijk. 
 

In de Derde voortgangsrapportage (hoofdstuk 5) is het gebruik van Lden voor een 
periode korter dan een jaar, te weten per periode van een maand, bekeken. Daar 
is geconcludeerd dat dan elke maand in elk handhavingspunt een andere grens-
waarde zal moeten gelden, hetgeen de transparantie en eenvoud van het stelsel 
niet ten goede komt. Voor de luchtvaartsector betekent het vaststellen van grens-
waarden per maand een extra probleem bij de “sturing” van het gebruik van het 
vliegveld om binnen die grenswaarden te blijven. Immers, waar bij grenswaarden 
over een heel jaar een voldoende lange periode beschikbaar is om die sturings-
maatregelen uit te voeren en er voldoende tijd is om ‘tegenvallers’ bij te sturen, is 
die periode bij ‘grenswaarden per maand’ veel korter. 
 

In de Derde voortgangsrapportage zijn ook enkele vingeroefeningen met de maten 
NA60 en NA70 beschreven, dat wil zeggen het aantal vliegtuigen dat een 
(piek)geluidniveau van 60 respectievelijk 70 dB(A) of hoger veroorzaakt. (NA 
betekent “number above” ofwel “aantal hoger dan”). In die rapportage zijn ook de 
voor- en nadelen van deze maten genoemd, die hierna kort zijn samengevat. 
Voordeel: 
De maten NA60 en NA70 zijn voor een leek beter te begrijpen dan Lden. Immers, 
wat is eenvoudiger dan te tellen hoe vaak een bepaald piekgeluidniveau wordt 
overschreden; er komen geen “ingewikkelde” formules aan te pas, zoals in Lden. 
De bijdragen van de afzonderlijke vliegtuigpassages worden “gewoon” (reken-
kundig) opgeteld. Als bijvoorbeeld het aantal vliegtuigen met 25% toeneemt - én 
het geluid van de afzonderlijke vliegtuigen niet verandert - nemen ook NA60 en 
NA70 met 25% toe. De geluidbelasting Lden neemt dan met ongeveer 1 dB(A) toe. 
Nadeel: 
Het belangrijkste nadeel van NA60 en NA70 is, dat zij erg weinig “informatie-
inhoud” hebben. Niet alle vliegtuigen tellen mee, waar dit in Lden wel het geval is. 
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Veel informatie die voor het “geluidsbeeld” van vliegtuigen wel relevant is, wordt 
niet meegenomen. Bijvoorbeeld: in NA60 en NA70 worden 1000 vliegtuigen met 
elk een geluidniveau van 71 dB(A) hetzelfde beoordeeld als 1000 vliegtuigen met 
elk een geluidniveau van 90 dB(A), te weten “1000 vliegtuigen met een geluid-
niveau van 60 dB(A) (respectievelijk 70 dB(A)) of hoger”. Het is uitermate 
onwaarschijnlijk dat beide situaties dezelfde overlast veroorzaken. In Lden werkt 
elke verhoging of verlaging van het geluidniveau van de vliegtuigen direct door, de 
tweede situatie zou dan ook een veel hogere waarde geven dan de eerste.  
 

De commissie ontraadt dan ook het gebruik van deze “andere maten” voor een 
handhavingsysteem. In het verdere onderzoek naar een handhavingsysteem in het 
buitengebied zal worden uitgegaan van het Lden over een heel jaar, dat ook in het 
LVB is gebruikt. 
 
2.1.3  Hoe grenswaarden bepalen 
 
Het vaststellen van de grenswaarden is het moeilijkste onderdeel van een 
handhavingsysteem.  
 

Het is, althans in theorie, mogelijk de grenswaarde per handhavingspunt te 
bepalen als resultaat van onderhandelingen, bijvoorbeeld tussen “de luchtvaart-
sector” en “de omwonenden van Schiphol” als meest betrokken partijen. In dit soort 
onderhandelingen zal - naar mag worden verwacht - de inzet van de luchtvaart-
sector zijn een zo hoog mogelijke grenswaarde want dat laat veel groei van het 
luchtverkeer toe. De inzet van de omwonenden zal een zo laag mogelijke grens-
waarde zijn, want hoe lager de grenswaarde hoe minder geluid de omwonenden 
over zich heen krijgen.  
De commissie is geen voorstander van deze aanpak, want naar de mening van de 
commissie dienen grenswaarden te worden bepaald met een vooraf vastgestelde 
objectieve methode, zoals dat ook is gebeurd in het LVB. 
 

In figuur 1 is schematisch weer-
gegeven welke elementen bijdragen 
aan de geluidbelasting in een bepaald 
punt. 
In het LVB is op basis van de 
overgangsartikelen in de Wet 
luchtvaart een zogenoemd “grens-
waardescenario” bepaald. Dit is een 
set gegevens voor het verkeer op 

Schiphol waarin een prognose is gemaakt voor de elementen die zijn opgenomen 
in figuur 1. Vervolgens is gecontroleerd of de met die gegevens berekende Ke 
contouren voldoen aan de overgangsbepalingen in de wet voor een gelijkwaardige 
overgang van de ‘oude’ PKB naar het huidige stelsel, waaronder “maximaal 10.000 
woningen binnen de 35 Ke-contour”. Tenslotte zijn met diezelfde gegevens de 
grenswaarden in dB(A) Lden in de 35 handhavingspunten in het LVB berekend. 
Het resultaat van die berekening - dus de hoogte van de grenswaarde (“de grootte 
van de emmer” in paragraaf 2.1.1) - is afhankelijk van de plaats waar het 
handhavingspunt ligt. 
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Figuur 1: Elementen van de geluidbelasting

 

In het verdere onderzoek naar een handhavingsysteem in het buitengebied zal de 
commissie uitgaan van het “grenswaardescenario” dat in het huidige LVB - dat wil 
zeggen na het herstel van de invoerfout - voor de bepaling van de grenswaarden in 
het LVB is gebruikt. 
 

Tenslotte nog dit. Het is voor een eerlijke handhaving - zowel richting luchtvaart-
sector als richting omwonenden van Schiphol - essentieel, dat bij het stellen van 

 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Vierde voortgangsrapportage 

4



grenswaarden en bij uitvoering van de handhaving dezelfde methodieken worden 
gebruikt. Als de handhaving op grond van de berekende geluidbelasting wordt 
uitgevoerd, dan moeten ook de grenswaarden op basis van berekeningen worden 
vastgesteld waarbij dan bovendien hetzelfde rekenmodel moet worden gebruikt. 
Als de handhaving op grond van geluidmetingen wordt uitgevoerd, moet daarmee 
ook bij het stellen van grenswaarden rekening worden gehouden. Er is nadrukkelijk 
geen sprake van eerlijke handhaving, als in de handhaving het gemeten geluid zou 
worden getoetst aan de huidige berekende grenswaarden in het LVB. 
 
2.1.4  Waarom handhaven in afzonderlijke punten 
 
In het ‘oude’ stelsel in de PKB Schiphol en omgeving werd gewerkt met 
“geluidbelastingscontouren”. Dit zijn lijnen op een landkaart voor een bepaalde 
geluidbelasting, zie de schematische weergave in figuur 2. 

In de PKB staat niets over hoe 
hoog de geluidbelasting in het 
buitengebied - het gebied buiten 
de 35 Ke zone - mag zijn. Wel 
wordt verwezen naar de 
toenmalige Luchtvaartwet. 
Daarin staat alleen dat de 
geluidbelasting in het 
buitengebied nergens hoger mag 

zijn dan 35 Ke. In de PKB staat ook niet hoe moet worden gehandhaafd, anders 
dan een verwijzing naar de Luchtvaartwet: “Overeenkomstig de Luchtvaartwet 
wordt de geluidbelasting door de luchtvaart op basis van de geluidzone gehand-
haafd”. Dus niets over de methode van handhaven, niets over handhavingspunten 
en derhalve - anders dan soms wordt beweerd - ook niets over het aantal 
handhavingspunten. 

VLIEGVELD

35 Ke zone contour

20 Ke contour

VLIEGVELD

35 Ke zone contour

20 Ke contour

Figuur 2: Geluidbelastingscontouren 

In eerste instantie werd destijds de volgende opzet voor de handhaving over-
wogen. Er is een landkaart met daarop de 35 Ke-zone. Bereken elk jaar de 
werkelijk opgetreden geluidbelasting, teken daarvoor de 35 Ke contour op 
transparant papier en leg die over de kaart met de formele zone. Kijk vervolgens 
of, en zo ja waar, de aldus berekende contour buiten de zone uitsteekt. Is dat het 
geval, dan is de zone overschreden. 

Het werd al snel duidelijk dat dit 
geen werkbare aanpak is. 
Daarom is de methode “handha-
ving in afzonderlijke punten”, 
kortweg “handhavingspunten” 
bedacht, zie figuur 3. Dus 
hoewel de formele grens een 
contour, een lijn op de landkaart, 
was, moest deze worden 

gehandhaafd in afzonderlijke punten om handhaving uitvoerbaar te maken. In elk 
handhavingspunt gold een grenswaarde, op die grenswaarden werd gehandhaafd. 
Dit is vastgelegd in het “Handhavingsvoorschrift Schiphol” op grond van de 
Luchtvaartwet. Omdat het om de handhaving van een zone als lijn op een kaart 
ging, zijn voor de 35 Ke-zone 250 handhavingspunten gebruikt die op een 
onderlinge afstand van 500 m rond die hele zone lagen. Die punten lagen soms 
wel maar meestal niet in woongebieden. 

35 Ke zone contour

VLIEGVELD

250 handhavingspunten
rond de 35 Ke zone 35 Ke zone contour

VLIEGVELD

35 Ke zone contour

VLIEGVELD

250 handhavingspunten
rond de 35 Ke zone

Figuur 3: Handhaving in het ‘oude’ stelsel 

 

In het huidige LVB-stelsel zijn contouren afgeschaft. Er zijn nu alleen nog maar 
handhavingspunten, de 35 handhavingspunten in het LVB met in elk punt 
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afzonderlijk een grenswaarde die bovendien van punt tot punt verschilt, hetgeen bij 
de gebruikte methode voor het bepalen van de grenswaarden onvermijdelijk is. 
Deze handhavingspunten - en ook de berekeningspunten die de commissie voor 
haar onderzoek in het buitengebied hanteert, zie paragraaf 2.3.6 - liggen bewust 
juist wel in woongebieden, omdat die moeten worden beschermd. Een interessante 
vraag is dan wel: als je handhaaft in dit soort handhavingspunten, in hoeverre 
beschermt zo’n punt het gebied in de omgeving van dat punt? De commissie zal 
trachten in het kader van het onderzoek dat is beschreven in paragraaf 2.3 
hierover uitspraken te doen. 
 
2.2 Het buitengebied 
 
In het instellingsbesluit van de commissie is het “buitengebied” gedefinieerd als het 
gebied tussen de 35 en 20 Ke contouren. De opdrachtgevers van de commissie 
hebben de commissie later op het hart gedrukt het buitengebied zo ruim mogelijk 
te interpreteren en hiervoor niet strak vast te houden aan het instellingsbesluit. 
 

In de Tweede voortgangsrapportage van de commissie is betoogd dat het 
buitengebeid begrensd door de 20 Ke-contour die in het instellingsbesluit is 
opgenomen, te krap is en dat het buitengebied bijvoorkeur zou moeten worden 
begrensd door een Lden contour, mede op basis van de dosis-effectrelatie tussen 
Lden en de ondervonden mate van hinder. In die rapportage is uitgegaan van de 
dosis-effectrelatie die de EU hanteert. Er is inmiddels op basis van onderzoek van 
het RIVM een recent gepubliceerde nieuwe dosis-effectrelatie beschikbaar, in 
figuur 4 zijn beide weergegeven. Deze geven aan hoeveel procent van de mensen 
die aan een bepaalde geluidbelasting worden blootgesteld, daarvan ernstige 
hinder ondervindt. De relatie die door de EU wordt gehanteerd is gebaseerd op 
onderzoek in de periode 1970-1990 en bevat gegevens van diverse landen maar 
geen gegevens rond Schiphol. Het RIVM onderzoek is uitgevoerd in 2002 en heeft 
juist alleen betrekking op Schiphol. Het RIVM-onderzoek geeft voor dezelfde 
waarde voor Lden een veel hoger percentage ernstig gehinderde mensen dan de 
EU-relatie. De oorzaak hiervan wordt door het RIVM nog onderzocht. 
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Bron: “Gezondheid en beleving van de omgevingskwaliteit in de regio Schiphol: 2002”; RIVM rapport 
630100001/2004, RIVM 2004, figuur 4. 

Figuur 4: Dosis-effectrelaties RIVM en EU 
 

In haar reactie op de Tweede voortgangsrapportage heeft de CROS als haar 
mening aangegeven dat het buitengebied grofweg het gebied omgrensd door de 
plaatsen Leiden, Alkmaar, Almere en Utrecht zou moeten omvatten. De CROS is 
geen voorstander van een begrenzing door een contour, omdat daarvan - ten 
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onrechte - de suggestie zou uitgaan dat buiten die contour geen hinder optreedt. 
 

In het verdere onderzoek naar een handhavingsysteem in het buitengebied 
hanteert de commissie de volgende uitgangspunten. 
a. Het buitengebied wordt niet ‘formeel’ begrensd door een contour of anderszins. 
b. Het buitengebied is in principe het hele gebied buiten de ring van 

handhavingspunten in het LVB.  
c. In het verdere onderzoek wordt om praktische redenen het onderzoeksgebied 

begrensd door Alkmaar in het noorden, Almere en Laren in het oosten, 
Woerden en Bodegraven in het zuiden en Voorschoten en Wassenaar in het 
zuidwesten, zie ook paragraaf 2.3.6. 

d. Onderdeel van het onderzoek is de vraag of zinvolle handhaving overal in dit 
gebied technisch mogelijk en wenselijk is.  

 
2.3 Handhavingsysteem in het buitengebied met handhavingspunten 
 
2.3.1  Verschil in wettelijke bescherming tussen het huidige en het oude stelsel 
 
In de Tweede voortgangsrapportage is een uitgebreide vergelijking gegeven van 
het huidige stelsel zoals dat op basis van de Wet luchtvaart in het LVB is 
opgenomen, met het ‘oude’ stelsel in de PKB en de Luchtvaartwet. Naast het 
afschaffen van de Kosten-eenheid (Ke) als maat voor de geluidbelasting en het 
introduceren van de EU-maat Lden daarvoor, is het belangrijkste verschil tussen 
beide stelsels de wettelijke bescherming van het buitengebied, zie figuren 5 en 6. 
 

VLIEGVELD
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VLIEGVELDVLIEGVELD
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"Buitengebied""Buitengebied"
"Binnengebied""Binnengebied"

Figuur 5: Het ‘oude’ PKB stelsel 
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Figuur 6: Het huidige LVB stelsel 

In het ‘oude’ PKB stelsel vormden 
contouren - lijnen op een landkaart - de 
formele grenzen voor het geluid dat het 
vliegverkeer van en naar Schiphol 
mocht maken. In de Luchtvaartwet was 
bepaald, dat buiten de 35 Ke zone, 
derhalve in het “buitengebied”, de door 
het vliegverkeer veroorzaakte geluid-
belasting nergens hoger mocht zijn dan 
35 Ke. Binnen de 35 Ke zone - in het 
“binnengebied” - gold geen enkele 
begrenzing van het geluid, dáár mocht 
de geluidbelasting onbeperkt hoog zijn.  
 
In het huidige LVB stelsel geldt een 
dergelijke bepaling voor het buiten-
gebied niet. Geluidbelastingscontouren 
hebben in dit stelsel geen enkele 
betekenis meer als grens voor de 
geluidbelasting1, ze zijn juist afgeschaft. 
Er is alleen wettelijke bescherming in de 
35 handhavingspunten en nergens 
anders.  
Derhalve, evenals in het oude stelsel, 
geen wettelijke bescherming in het 
binnengebied maar, anders dan in het 
oude stelsel, ook geen wettelijke 
bescherming in het buitengebied. 

                                                 
1 Wel in het kader van de Ruimtelijke Ordening, zoals vastgelegd in het Luchthavenindeling-
besluit, LIB 
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2.3.2  Het kader van de opdracht aan de commissie 
 
Het kader van de opdracht voor wat betreft het handhavingsysteem voor het 
buitengebied is vastgelegd in het instellingsbesluit van de commissie. De 
commissie heeft tot taak hiervoor voorstellen te formuleren en de voor- en nadelen 
daarvan te beschrijven, één en ander nadrukkelijk als aanvulling op het LVB en 
niet als een nieuw geluidstelsel in plaats van het LVB. Het LVB, de grenswaarden 
voor geluid daarin en de systematiek waarmee die - overeenkomstig de Wet 
luchtvaart - zijn bepaald, zijn daarbij derhalve een gegeven.  
 
Voorts is van belang, dat de commissie en de opdrachtgevers van de commissie 
blijkens de correspondentie over de Derde voortgangsrapportage2 op één lijn zitten 
voor wat betreft het algemene uitgangspunt van het handhavingsysteem in het 
buitengebied, te weten dat het gaat om “harde en handhaafbare grenswaarden die 
bescherming bieden aan omwonenden van Schiphol in hún woonomgeving”.  
 
2.3.3  Terugblik op de Tweede voortgangsrapportage 
 
In de Tweede voortgangsrapportage zijn de volgende mogelijkheden voor een 
handhavingsysteem in het buitengebied beschreven. 
a. Handhavingspunten in het buitengebied, waarin de grenswaarden worden 

bepaald met hetzelfde “grenswaardescenario” dat ook in het LVB is toegepast, 
al dan niet met een flexibiliteittoeslag. Deze mogelijkheid is in de volgende 
paragrafen nader uitgewerkt. 

b. Handhavingspunten in het buitengebied, waarin de grenswaarde gelijk is aan 
de grenswaarde in het dichtst bijgelegen handhavingspunt in het LVB. 
De achtergrond hiervan was het ‘oude’ PKB stelsel, waarin overal in het buiten-
gebied als grenswaarde de waarde op de grens van de geluidzone gold, te 
weten 35 Ke. Op voorstel van de commissie is deze mogelijkheid vervallen, 
omdat de grenswaarde in het buitengebied bij deze aanpak teveel van het 
“toeval” afhangt. De opdrachtgevers van de commissie hebben in reactie op de 
Tweede voortgangsrapportage met het vervallen van deze optie ingestemd. 

c. Geen handhavingspunten in het buitengebied, maar alleen een grens aan het 
totale volume van het geluid over het hele buitengebied. Ook deze mogelijkheid 
is door de opdrachtgevers van de commissie terecht afgewezen, omdat deze 
voor de omwonenden van Schiphol “geen aanvullende bescherming biedt en 
ook geen duidelijkheid geeft over hoeveel geluid zij individueel kunnen 
verwachten”. 

 
2.3.4  Het toetsingskader 
 
Bij de verdere uitwerking van het handhavingsysteem in het buitengebied, zal de 
commissie haar voorstellen beoordelen op de volgende vijf onderwerpen. 
 
a. Bescherming van de omwonenden van Schiphol tegen geluid, “wat levert het op 

voor de omwonenden van Schiphol”? 
Een handhavingsysteem biedt in ieder geval de garantie dat de hoeveelheid 
geluid nooit hoger mag zijn dan de vastgestelde grenswaarde. Dat is immers 
het doel van een handhavingsysteem. Als die grenswaarde wel is overschre-
den, worden maatregelen genomen, zie paragraaf 2.1.1.  
Verder zijn hierbij zaken aan de orde als: wat draagt het bij aan een verdere 

                                                 
2 Brief van V&W en VROM van 22 december 2004, antwoord daarop van de commissie van 
28 december 2004 en respons van V&W en VROM van 31 januari 2005, alle opgenomen op 
de website van de commissie; www. vliegtuiggeluid. nl.  
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beheersing van de overlast; wordt het stiller; ontstaat een andere verdeling van 
het geluid, zodat bijvoorbeeld woon-  gebieden meer vermeden kunnen worden 
door het vliegverkeer; ontstaat er meer duidelijkheid over wat zij kunnen 
verwachten, zoals: hoeveel verkeer kan ik maximaal verwachten en wanneer?3

 

b. Flexibiliteit voor de luchtvaartsector. 
Hier gaat het om de vraag hoe het handhavingsysteem in het buitengebied 
reageert op wijzigingen van het gebruik van Schiphol (andere vliegtuigen, 
andere routes en dergelijke, zie ook paragraaf 2.3.5) en op welke wijze het de 
mogelijkheden tot “sturing” van het verkeer door de sector om binnen de 
gestelde grenswaarden te blijven, beïnvloedt (sturing op de grenswaarden in 
het LVB respectievelijk op grenswaarden in het buitengebied en de interactie 
tussen beide). Daarbij hebben de opdrachtgevers van de commissie in hun 
reactie op de Derde voortgangsrapportage de mening geuit, dat in het belang 
van de mainport gedachte, het aanvullend systeem in het buitengebied niet leidt 
tot minder groeiruimte voor het vliegverkeer dan in de huidige regelgeving voor 
Schiphol. Voorts vragen zij aandacht voor mogelijkheden tot “optimale 
benutting” van de ruimte binnen de milieugrenzen door de sector. 

 

c. Flexibiliteit voor de CROS. 
Hiervoor zijn de onderwerpen aangedragen door de CROS, te weten: 
• het creëren van “CROS onderhandelingsruimte” die de CROS dan in relatie 

tot en in belang van de omgeving kan invullen; 
• de mogelijkheid om met aanpassingen van het gebruik van Schiphol gericht 

op een verbetering van de geluidssituatie “proef te draaien” om de effecten 
daarvan te onderzoeken, zonder dat men daardoor direct wordt afgestraft 
omdat overschrijding van de grenswaarde in enkele handhavingspunten 
optreedt; 

• het vereenvoudigen van de geluidsregelgeving en de daaraan gekoppelde 
wijzigingsprocedure. 

Hierbij zal de commissie ook kijken naar de vraag of dit in technische zin kan 
worden uitgewerkt of dat hiervoor juridisch-procedurele oplossingen (bijvoor-
beeld in de ontheffingsfeer) het meest voor de hand liggen. Overigens zal de 
commissie dergelijke juridisch-procedurele oplossingen niet zelf uitwerken. 

 

d. Transparantie en eenduidigheid van het systeem. 
 

e. Eenduidig te handhaven. 
 
2.3.5  Onderzoek naar de eigenschappen van het stelsel 
 
Het uit te voeren onderzoek betreft een handhavingsysteem met handhavings-
punten in het buitengebied en met grenswaarden die zijn gebaseerd op het 
“grenswaardescenario” in het LVB (zie ook paragraaf 2.3.3).  
Dit onderzoek heeft tot doel begrippen als “bescherming van de omwonenden” en 
“flexibiliteit” te concretiseren, te operationaliseren en objectief te kwantificeren, 
zodat ’de politiek’ op verantwoorde wijze een besluit kan nemen over de in het 
buitengebied geldende grenswaarden. Zoals al eerder is betoogd (paragraaf 
2.1.3), is dit het moeilijkste aspect van het ontwerpen van een handhavingsysteem. 
 

Dit onderzoek wordt in opdracht van de commissie uitgevoerd door het NLR, 
waarbij voorzover nodig gebruik wordt gemaakt van het aanbod van de 
luchtvaartsector haar expertise hierbij in te brengen. 
 

                                                 
3 Deze onderwerpen zijn genoemd in de brieven van de opdrachtgevers van de commissie 
over de Derde voortgangsrapportage. 
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Casus, zie figuur 7 
1. Er komen in aanvulling op de 35 Lden handhavingspunten in het LVB, ook 

handhavingspunten in het buitengebied. 
2. De grenswaarde in dB(A) Lden in elk handhavingspunt in het buitengebied 

wordt berekend met het ‘grenswaardescenario’ waarmee ook de grenswaarden 
in de handhavingspunten in het LVB zijn berekend, dit is “de onderste grens-
waarde”. Die mag - al dan niet onder voorwaarden - worden overschreden. 

3. Op de onderste grenswaarde komt een “flexibiliteittoeslag” van X dB(A) Lden. 
4. De “bovenste grenswaarde” is de onderste grenswaarde plus flexibiliteittoeslag, 

die mag nimmer worden overschreden, behoudens de toepassing van de 
‘buitengewone weersomstandigheden’ clausule (zie toelichting). 

 

In de besluitvorming gaat het om twee zaken: hoe groot is “X” en onder welke 
voorwaarden mag de ”onderste grenswaarde” worden overschreden. De 
‘vraagstelling’ van het onderzoek, zie hierna, is daarop afgestemd. 
 

Lage
geluid-
belasting

Hoge
geluid-
belasting Bovenste grenswaarde

Onderste grenswaarde, 
berekend met het 
‘grenswaardescenario’
waarmee ook de
grenswaarden in de
handhavingspunten in 
het LVB zijn berekend
(met meteotoeslag).

Flexibiliteittoeslag X “X”
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belasting
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geluid-
belasting Bovenste grenswaarde

Onderste grenswaarde, 
berekend met het 
‘grenswaardescenario’
waarmee ook de
grenswaarden in de
handhavingspunten in 
het LVB zijn berekend
(met meteotoeslag).
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Figuur 7: Grenswaarde in het buitengebied Figuur 8: Flexibiliteit en flexibiliteittoeslag 
 

Toelichting 
Het gaat om ‘onzekerheden’; vooraf is niet exact te bepalen hoe het vliegverkeer 
over de omgeving van Schiphol verdeeld zal zijn. 
Onzekerheden hierover die al zijn gedekt betreffen het weer. 
a. Veel voorkomende afwijkingen van het verwachte baangebruik door van het 

statistisch gemiddelde afwijkende weersomstandigheden zijn verdisconteerd in 
de “meteotoeslag” in de ‘onderste grenswaarde’ (de hoogte van de meteo-
toeslag verschilt per start- en landingsbaan, gemiddeld is de meteotoeslag circa 
20% van het aantal vliegtuigen in het grenswaardescenario). 

b. Met incidentele en grote afwijkingen van het verwachte baangebruik door sterk 
van het statistisch gemiddelde afwijkende weersomstandigheden is rekening 
gehouden door de “buitengewone weersomstandigheden” clausule (LVB artikel 
4.2.1 en 4.2.2, telkens vierde lid), waardoor elke grenswaarde met ten hoogste 
1 dB(A) Lden (dat wil zeggen circa 25% extra vliegtuigen) kan worden verhoogd 
als een overschrijding van een grenswaarde het gevolg is van ‘buitengewone 
weersomstandigheden’. 

Voorts kent de Wet luchtvaart in artikel 8.23 de mogelijkheid om tijdelijk ten 
hoogste voor een jaar andere grenswaarden voor geluid in handhavingspunten 
vast te stellen “indien ten gevolge van groot onderhoud van een baan of door een 
bijzonder voorval het normale gebruik van de luchthaven ernstig wordt 
belemmerd”. Van dit artikel is gebruik gemaakt in gebruiksjaar 2003. 
 

In figuur 8 is met de relatie tussen het aantal vliegtuigen en Lden de waarde van 
de flexibiliteittoeslag “X” uitgezet tegen de “flexibiliteit in procent”, dat wil zeggen 
het percentage extra vliegtuigen ten opzichte van het grenswaardescenario dat in 
de buurt van een handhavingspunt in het buitengebied kan vliegen (derhalve 
bovenop de eerder genoemde 20% in de meteotoeslag). 
 

 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Vierde voortgangsrapportage 

10



De afweging draait om de volgende aspecten. 
• Omwonenden van Schiphol hebben belang bij zo min mogelijk geluid in hun 

woonomgeving en daarom bij een zo laag mogelijke grens voor de 
geluidbelasting. Dus bij een zo klein mogelijke flexibiliteittoeslag, dat wil 
zeggen zoveel mogelijk links in figuur 8. 

• De luchtvaartsector heeft belang bij maximale flexibiliteit, dus een zo groot 
mogelijke flexibiliteittoeslag, dat wil zeggen zoveel mogelijk rechts in figuur 8. 
Dit resulteert in een hoge ’bovenste grenswaarde’ voor de geluidbelasting.  

 
Vraagstelling 
a. Hoe kunnen de begrippen “bescherming” en “flexibiliteit” worden 

geconcretiseerd, geoperationaliseerd en objectief worden gekwantificeerd, 
zodat ‘de politiek’ een verantwoord besluit kan nemen over de mate van 
flexibiliteit - of anders gezegd: over “hoever links of rechts” men in figuur 8 wil 
zitten - en daarmee over de waarde van de flexibiliteittoeslag “X” in de 
grenswaarden.  

b. Onder welke voorwaarden mag de ‘onderste grenswaarde’ in een handhavings-
punt in het buitengebied in een bepaald gebruiksjaar met ten hoogste X worden 
overschreden - dus: mag de bovenste grenswaarde worden opgevuld - met de 
volgende opties4: 
b1: geen voorwaarden, de ‘bovenste grenswaarde’ mag altijd worden 

opgevuld; 
b2: als in hetzelfde jaar in andere handhavingspunten in het buitengebied de 

onderste grenswaarde in die punten in bepaalde mate wordt 
onderschreden (‘saldering naar plaats’); 

b3: als in het volgende jaar in hetzelfde handhavingspunt in het buitengebied 
de onderste grenswaarde in bepaalde mate wordt onderschreden 
(‘saldering in tijd’). 

 

De uit dit onderzoek voortvloeiende alternatieven worden getoetst aan het 
toetsingskader dat in paragraaf 2.3.4 is beschreven. 
 

In het kader van het onderzoek wordt een aantal proefberekeningen uitgevoerd. 
Uitgaande van een referentiesituatie zal een aantal elementen van het gebruik van 
Schiphol worden gevarieerd om na te gaan hoe het systeem daarop reageert. De 
variaties betreffen5: 
• wijziging van de vlootsamenstelling (waaronder een stillere vloot); 
• wijziging van het aantal vliegtuigen; 
• wijziging van de verdeling van het verkeer over bestemmingen; 
• andere vliegroutes; 
• ander baangebruik. 
 
2.3.6  Berekeningspunten in het buitengebied 
 
Om proefberekeningen te kunnen uitvoeren, is een aantal berekeningspunten 
bepaald, zie figuur 9. Dit zijn: 
• de 35 handhavingspunten in het LVB, genummerd 1 tot en met 35; 
• 95 berekeningspunten in woongebieden in het buitengebied, genummerd 36 

tot en met 130. 
In bijlage 1 staan de coördinaten van deze punten en de naam van de plaats 
waarin ze liggen. 

                                                 
4 Deze opties stonden deels al in de Tweede voortgangsrapportage en zijn deels afkomstig 
uit de correspondentie met de opdrachtgevers van de commissie over deze rapportage. 
5 Ook deze variaties zijn deels aangedragen door de opdrachtgevers van de commissie in 
de correspondentie over Derde voortgangsrapportage. 
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Kaart vervaardigd door NLR. Topografische ondergrond © Topografische dienst Emmen, 2000 

 
Figuur 9: Berekeningspunten 

Voorts zijn in figuur 9 opgenomen de contouren voor een geluidbelasting van 
achtereenvolgens (van buiten naar binnen) 45, 50 en 55 dB(A) Lden. Deze 
contouren zijn berekend met het “grenswaardescenario van het LVB”, dat wil 
zeggen met dezelfde gegevens waarmee de grenswaarden in de handhavings-
punten in het huidige LVB – ná het herstel van de invoerfout – zijn bepaald6. 
 
De punten 1 tot en met 35 spreken voor zich, dit zijn de handhavingspunten in het 
LVB. De punten genummerd 36 tot en met 79 zijn afgestemd op de voormalige 
20 Ke-contour en bevatten mede de punten die in het MER Schiphol 2003 zijn 
aangeduid als ‘monitoringpunten’. De punten met nummers 80 tot en met 130 zijn 
vooral gebaseerd op de 45 dB(A) Lden contour. Terugkomend op het betoog over 
het buitengebied in paragraaf 2.2: punt 99 ligt in Alkmaar, punten 110 en 111 in 
Almere, punten 124 en 125 in Woerden en Bodegraven en punt 130 in 
Voorschoten. 
Let wel: deze “berekeningspunten” hebben geen enkele formele status. Het zijn 
géén formele handhavingspunten, ze worden slechts gebruikt om de berekeningen 

                                                 
6 De “rechte einden” van de 45 dB(A) Lden contour in het zuidoosten (bij punten 111 en 
118) en in het zuiden (bij punt 125) worden veroorzaakt doordat daar de grenzen liggen van 
het berekeningsgebied van de contouren dat is gebruikt bij berekeningen voor het MER. 
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te kunnen uitvoeren. De commissie doet met deze figuur dan ook geen enkele 
uitspraak over het aantal handhavingspunten in het buitengebied of de ligging van 
die punten.  
 
Tot dusverre zijn in deze 130 punten twee basisberekeningen uitgevoerd, te weten: 
• de geluidbelasting berekend met het “grenswaardescenario” (zonder 

“flexibiliteittoeslag X” genoemd in paragraaf 2.3.5, derhalve dezelfde gegevens 
waarmee de contouren in figuur 9 zijn berekend); 

• de werkelijk opgetreden geluidbelasting in het gebruiksjaar 2004 (1 november 
2003 tot en met 31 oktober 2004). 

De resultaten zijn in tabelvorm opgenomen in bijlage 2. 
 
Voor het grenswaardescenario is ook per punt de grootte van de in paragraaf 2.3.5 
genoemde “meteotoeslag” bepaald, zowel uitgedrukt in dB(A) Lden als in het 
percentage vliegtuigen. 
De berekende geluidbelasting in het gebruiksjaar 2004 is per punt vergeleken met 
de waarde volgens het grenswaardescenario. Tevens is voor deze berekening per 
punt het percentage van de bevolking dat ernstige hinder ondervindt weergegeven, 
overeenkomstig de dosis-effectrelatie die is bepaald door het RIVM en volgens de 
EU dosis-effectrelatie (zie paragraaf 2.2 en figuur 4). Zoals ook al blijkt uit figuur 4, 
zijn de gevonden verschillen tussen de met beide relaties berekende percentages 
groot, waarbij de RIVM-relatie een veel hoger percentage oplevert. Zoals al eerder 
is gememoreerd zal RIVM de oorzaken voor deze verschillen nader onderzoeken.  
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3. Andere mogelijkheden voor geluidbeleid 
 
3.1 Onderwerpen 
 
De opdrachtgevers van de commissie hebben ook gevraagd na te denken over 
andere mogelijkheden voor het geluidbeleid dan handhavingspunten in het 
buitengebied. Daarbij hebben zij zaken genoemd als7: 
• voor een ieder duidelijk maken hoeveel geluid zij in hun woonomgeving 

kunnen verwachten, duidelijker dan met handhavingspunten, bijvoorbeeld door 
gebieden aan te geven waarin een hoge, middelhoge of lage geluidbelasting 
kan worden verwacht; 

• mogelijkheden die beter aansluiten bij de ondervonden overlast; 
• een “eerlijke verdeling” van het geluid over de omgeving; “evenveel ten 

noorden als ten zuiden van Schiphol, evenveel ten oosten als ten westen van 
Schiphol”, volgens LVNL (in de brainstorm van de CROS van 1 april 2005, zie 
ook paragraaf 4 van deze rapportage) is het in ca. 20% van de tijd mogelijk het 
verkeer naar believen over de banen te verdelen; 

• voorspelbaarheid op korte termijn; “ik weet dat ik vandaag vliegtuigen over mij 
heen krijg, maar ik weet ook dat dat morgen niet het geval zal zijn”; 

• voorspelbaarheid door rustpauzes; “ik weet dat ik van vanochtend van 10 tot 
12 uur vliegtuigen over mij heen krijg, maar ik weet ook dat ik vanmiddag van 
12 tot 2 uur rust heb omdat er dan geen vliegtuigen over mij heen komen”; 

• verhoging van de voorspelbaarheid van het vliegverkeer bij bepaald weer, dat 
wil zeggen bij westenwind vliegt het verkeer altijd via die vliegroutes, er vinden 
niet diverse wisselingen van baangebruik plaats die voor omwonenden 
onvoorspelbaar en daarom hinderlijk zijn. 

De opdrachtgevers van de commissie willen van de commissie graag suggesties, 
zonder dit uit te werken als dat buiten de expertise van commissie valt. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat de commissie de (vele) verbetervoorstellen voor, 
bijvoorbeeld, aanpassingen van routes, vliegprocedures en dergelijke, ingediend in 
het kader van Evaluatie Schipholbeleid, gaat behandelen. 
 
De commissie zal proberen dit in een volgende rapportage nader uit te werken, de 
eerste twee onderwerpen zijn in de volgende paragrafen al aan de orde gesteld.  
 
Daarbij vooraf twee opmerkingen. 
 

Ten eerste: voor het concreet formuleren van zinvolle ideeën hierover - met 
uitzondering van de eerste twee onderwerpen - is specialistische kennis op het 
gebied van luchtverkeersleiding nodig. Die expertise is binnen de commissie niet 
beschikbaar, het zal in die gevallen dus moeten blijven bij suggesties of 
denkrichtingen, zoals de opdrachtgevers vragen. 
 

Ten tweede: in het algemeen - maar wellicht zijn er uitzonderingen denkbaar - zijn 
de bovengenoemde zaken niet te combineren met een handhavingsysteem waarin 
vaste grenzen voor de hoeveelheid geluid gelden, zoals in de vorige paragrafen is 
beschreven. Deze zaken vereisen een andere ‘sturing’ van het gebruik van 
Schiphol dan het sturen om binnen grenswaarden voor het geluid te blijven. Men 
zal dan moeten kiezen: óf een handhavingstelsel met grenswaarden, óf het gebruik 
van Schiphol afstemmen op zaken die hierboven zijn genoemd. Maar dan ook alle 
handhaving op geluidgrenzen in handhavingspunten, dus zowel de handhavings-
punten die nu al in het LVB staan als de mogelijkheden die de commissie in dit 
                                                 
7 Zie de correspondentie over de Tweede en Derde voortgangsrapportage. 
Voor de in dit kader ook genoemde mogelijkheden voor grenswaarden over een periode 
korter dan een jaar en andere maten voor de hoeveelheid geluid (NA60 en NA70), wordt 
verwezen naar paragraaf 2.1.2 en naar de Derde voortgangsrapportage. 
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kader voor het buitengebied zal ontwikkelen, laten vervallen en daarmee afzien 
van de door zo’n stelsel geboden garantie voor de maximale hoeveelheid geluid in 
die punten. 
 
3.2 Duidelijkheid over de te verwachten hoeveelheid geluid 
 
Handhavingspunten - zowel die in het LVB als in het buitengebied - zijn in zekere 
zin abstract, hoewel ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van handhaving, zie 
paragraaf 2.1.4. Immers, iemand die in het buitengebied woont kan met hand-
havingspunten niet zien waar hij of zij aan toe is, tenzij een handhavingspunt in de 
achtertuin ligt. Duidelijker wordt het, door gebieden aan te duiden op een manier 
die zichtbaar maakt hoeveel geluid er kan worden verwacht. Figuur 10 geeft 
hiervan een voorbeeld. 
Dit zijn de Lden-contouren voor het grenswaardescenario dat in het LVB is gebruikt 
om de grenswaarden in de 35 handhavingspunten te bepalen. Hiermee kan de 
omgeving van Schiphol worden ingedeeld in gebieden met verschillende hoeveel-
heden geluid en kan iemand die in een bepaald gebied woont, zien waar hij of zij 
(ongeveer) aan toe is. Het voordeel om hiervoor Lden contouren te gebruiken, is 
dat op basis daarvan ook inschattingen kunnen worden gemaakt over de hoeveel-
heid hinder die in een bepaald gebied kan worden verwacht. Hier is daarvoor de 
dosis-effectrelatie van het RIVM gebruikt (zie figuur 4). Van de mensen die in het 
oranje gebied (“45-50”) wonen, dat wil zeggen het gebied tussen de 45 en de 
50 dB(A) Lden contouren, ondervindt zo’n 8 tot 17% ernstige hinder, namelijk 8% 
aan de buitenkant van dit gebied (bij de 45 dB(A) Lden contour) en 17% aan de 
binnenkant van dit gebied (bij de 50 dB(A) Lden contour). In het groene gebied 
(“50-55”), het gebied tussen de 50 en 55 dB(A) Lden contouren, ondervindt 17 tot 
30% van de bevolking ernstige hinder. In het blauwe gebied zijn deze percentages 
30 tot 42%, in het rode gebied 42 tot 51% en in het grijze gebied meer dan 51%. 
Een grovere of fijnere indeling kan ook. Als men bijvoorbeeld wil weten waar het 
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Figuur 10: Hoeveel geluid in welk gebied 
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gebied ligt waar 10 tot 20% van de bevolking ernstige hinder ondervindt, dan kan 
dat door de contouren van 46 dB(A) en 51 dB(A) Lden te tekenen. In het gebied 
tussen die contouren ondervindt 10 tot 20 % van de bevolking ernstige hinder. Het 
gebied waarin 20 tot 30% van de bevolking ernstige hinder ondervindt ligt tussen 
de 51 en 55 dB(A) Lden contouren, 30 tot 40% tussen de 55 en 59 dB(A) Lden 
contouren, enzovoorts. 
 
3.3 Beter aansluiten bij de ondervonden overlast 
 
In discussies over Schiphol wordt soms gesteld dat maten voor de geluidbelasting 
over een heel jaar - zoals de ‘oude’ Ke of de huidige Lden - niet goed aansluiten bij 
de ondervonden overlast. En dat andere maten - zoals een geluidbelasting per 
maand of een maat als NA60 of NA70, dat wil zeggen het aantal malen dat een 
piekgeluidniveau van 60 dB(A) (respectievelijk 70 dB(A)) of hoger optreedt - dit 
beter doen. Voor handhaving zijn de genoemde “andere maten” echter niet 
geschikt, zie paragraaf 2.1.2, wellicht kunnen ze een rol spelen bij informatie-
voorziening, waarvoor NA60 en NA70 ook in Australië worden gebruikt. 
Het is ook mogelijk, dat niet de maten maar de consequenties van de wijze waarop 
Lden (en vroeger de Ke) in de handhaving wordt toegepast, het probleem is.  
 
Het fenomeen “geluidbelasting met vaste grenswaarden” in het huidige en het 
’oude’ stelsel, is onder andere geïntroduceerd om de sector te ‘belonen’ voor haar 
inspanningen om “stiller te vliegen”, dat wil zeggen het gebruik van stillere 
vliegtuigen en/of stillere vliegprocedures. Die ‘beloning’ bestaat er uit, dat er meer 
gevlogen mag worden naarmate de afzonderlijke vliegtuigen stiller zijn. Bijvoor-
beeld, als de afzonderlijke vliegtuigen gemiddeld 3 dB(A) stiller worden, mag bij 
dezelfde waarde voor Lden het aantal vliegtuigen verdubbelen. Of, anders gezegd, 
als de vliegtuigen gemiddeld 3 dB(A) stiller worden, passen binnen dezelfde 
grenswaarde voor Lden twee maal zoveel vliegtuigen. De winst van “stiller vliegen” 
komt daarmee geheel ten goede aan de luchtvaartsector. Dit is geen door de 
overheid bedachte regel maar het gevolg van de internationaal vastgestelde 
formule voor Lden. 
 
Als twee vliegtuigen na elkaar voorbij vliegen en de geluidniveaus van die 
vliegtuigen verschillen minder dan 2 á 3 dB(A) van elkaar, dan hoort “een mens” 
nauwelijks of geen verschil. Als alle vliegtuigen 3 dB(A) stiller worden, mag het 
aantal vliegtuigen verdubbelen. En dat merken de mensen wel degelijk. Dus: 
hoewel “de mensen” niet of nauwelijks merken dat de vliegtuigen afzonderlijk stiller 
zijn geworden, krijgen ze wel twee maal zoveel vliegtuigen over zich heen. De 
vraag is dan: wat zijn de gevolgen daarvan voor de ondervonden overlast?8  
 
Het hanteren van vaste grenswaarden uitgedrukt in Lden, kan ook een rol spelen 
bij het effect van “verbetervoorstellen” die in het kader van de Evaluatie 
Schipholbeleid zijn of nog worden ingediend (zie www. evaluatieschiphol. nl) en die 
tot doel hebben het geluid van afzonderlijke vliegtuigen dat in een woongebied 
optreedt te verminderen. Bijvoorbeeld door het verleggen van vliegroutes of hoger 
te vliegen. Als dit inderdaad tot minder geluid op de grond leidt - dus een 
verbetering voor de omwonenden van Schiphol - mag die verbetering door de 
luchtvaartsector “worden opgesoupeerd” door meer te vliegen. Immers, het gaat er 
uiteindelijk alleen om, dat de Lden grenswaarden in de handhavingspunten niet 
worden overschreden. Dáár wordt de sector op afgerekend. 

                                                 
8 Zie ook de opmerking daarover in de Tweede voortgangsrapportage, blz. 15. 
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4. Geluidmetingen voor handhaving 
 
4.1 Vergelijking meten-rekenen 
 
In de Derde voortgangsrapportage is een vergelijking gepubliceerd van door 
NOMOS gemeten geluidniveaus en berekende geluidniveaus. Dit onderzoek is 
uitgevoerd voor alle 21 NOMOS meetposten en voor alle vliegtuigen die in het jaar 
2002 op Schiphol zijn gestart en geland. Het resultaat was dat de gemeten 
waarden vrijwel altijd hoger zijn dan de berekende waarden. Dit betekent 
nadrukkelijk niet dat uit deze vergelijking de conclusie kan worden getrokken dat er 
meer of lawaaiiger op Schiphol is gevlogen dan is toegestaan.  
In die rapportage is onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van de gesigna-
leerde verschillen. Dit onderzoek loopt, de commissie verwacht in een volgende 
rapportage de resultaten hiervan te kunnen publiceren.  
Vanuit de meetkant worden daarbij ook betrokken de Luistervink meetposten van 
Omegam terwijl de commissie aan TNO opdracht heeft gegeven om enkele 
steekproefmetingen uit te voeren. Die metingen zijn uitgevoerd op 26 januari in 
Rijsenhout en op 25 en 26 mei in Heemskerk. Dit zijn bemande metingen, dat wil 
zeggen dat er mensen bij de meetpost stonden die zien wat er gebeurt. De 
NOMOS en Luistervink metingen zijn onbemande metingen, er staat niemand bij. 
Wel worden, bijvoorbeeld met radar, nadere gegevens over de gemeten 
vliegtuigen bepaald. Bemande metingen zijn voor onderzoeksdoeleinden beter dan 
onbemande metingen, men “ziet wat men meet” en stoorgeluiden kunnen worden 
geëlimineerd door niet te meten als die stoorgeluiden optreden. Anderzijds gaat 
het dan om een korte meetperiode, één dag, en om metingen in één locatie. Met 
de NOMOS- en Luistervinkmeetposten zijn gegevens voor verschillende gebieden 
en over een heel jaar beschikbaar. 
Vanuit de rekenkant wordt naast het Nederlandse handhavingsrekenmodel - dat is 
gebruikt in de Derde voortgangsrapportage - ook het INM (Integrated Noise Model) 
dat in sommige andere landen wordt toegepast, gebruikt. 
 
4.2 Handhaving op gemeten geluidniveaus van individuele vliegtuigen 
 
In hun reactie op de Derde voortgangsrapportage hebben de opdrachtgevers van 
de commissie gevraagd na te gaan wat de mogelijkheden zijn van handhaving op 
gemeten geluidsniveaus van individuele vliegtuigen. Het doel van een dergelijke 
aanpak is het stellen van een plafond aan het geluid per vliegtuig, dat wordt 
gehandhaafd met behulp van geluidmetingen in een aantal vaste meetposten. 
 
Het gaat om handhaving. Dit betekent dat in elke meetpost vooraf één (of meer, 
zie hieronder) grenswaarde voor het geluidniveau van individuele vliegtuigen 
vastgesteld moet worden. Met geluidmetingen wordt bepaald of die grenswaarde al 
dan niet is overschreden. Indien de grenswaarde is overschreden, moet eenduidig 
en onomstotelijk worden vastgesteld welk vliegtuig de grenswaarde heeft 
overschreden en volgt een sanctie, bijvoorbeeld een boete aan de overtreder9. De 
grenswaarde en de sanctie moeten juridisch verankerd worden. 
 
De geluidmetingen moeten voldoen aan “handhavingskwaliteit”, dat wil zeggen een 
hogere kwaliteit dan metingen ten behoeve van “informatievoorziening”. Immers, 
de luchtvaartsector wordt op de resultaten van deze metingen afgerekend. Het te 

                                                 
9 Anders dan bij een grenswaarde voor alle vliegtuigen gezamenlijk, zoals in de 
geluidbelasting Lden (zie de “emmertjes analogie” in paragraaf 2.1.1) is hier wél één 
vliegtuig aan te wijzen als “schuldige” voor het overschrijden van de grenswaarde.  
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meten geluidniveau is het maximum geluidniveau van elke vliegtuigpassage 
LAmax, desgewenst kan daarnaast ook het geluidexpositieniveau van elke 
vliegtuigpassage LAX worden gemeten (zie Derde voortgangsrapportage bijlage 1 
voor een nadere beschrijving van deze beide maten). Naast het geluidniveau dat 
een vliegtuig veroorzaakt, moet ook bepaald worden welk vliegtuig dat 
geluidniveau heeft veroorzaakt. 
 
De locaties van de meetposten zijn vrij te kiezen. Wel moet het geluid van 
vliegtuigen goed kunnen worden onderscheiden van het geluid van andere 
geluidbronnen. 
 
De grenswaarde voor LAmax (en/of LAX) moet voor elke meetpost afzonderlijk 
worden vastgesteld. De grenswaarde in een bepaalde meetpost is in ieder geval 
afhankelijk van de locatie van die meetpost; “ver weg” van Schiphol dient een 
lagere grenswaarde te gelden dan “dicht bij” Schiphol. Vliegtuigen vliegen hoger 
naarmate ze verder van Schiphol vliegen, waardoor de geluidniveaus “ver weg” 
van nature lager zijn dan “dicht bij” Schiphol. Het is niet mogelijk grenswaarden op 
basis van “gelijkwaardigheid met de PKB” te bepalen, zoals dat via de Wet 
luchtvaart wel is gebeurd voor de grenswaarden voor de geluidbelastingsmaten 
Lden en Lnight in het LVB. Noch de PKB noch de Wet luchtvaart doen uitspraken 
over de geluidniveaus van afzonderlijke vliegtuigen. 
Er zijn twee mogelijkheden: één of meer grenswaarden per meetpost. 
a. Eén grenswaarde per meetpost. 

Deze grenswaarde geldt voor alle vliegtuigen. Een mogelijke nuance is één 
grenswaarde voor overdag en één (lagere) grenswaarde voor de nacht. 
Voordeel: helder en simpel. 
Nadeel: omdat deze grenswaarde geldt voor alle vliegtuigen, zal het 
onvermijdelijk een hoge grenswaarde moeten zijn, zie ad b. 

b. Meerdere grenswaarden per meetpost. 
Er wordt onderscheid gemaakt naar verschillende categorieën vliegtuigen, voor 
elke categorie geldt een afzonderlijke grenswaarde in een meetpost. Sommige 
vliegtuigen maken nu eenmaal onvermijdelijk meer geluid dan andere, 
bijvoorbeeld een B747 is nu eenmaal lawaaiiger dan een Fokker 70. Het 
gemeten geluidniveau wordt getoetst aan de grenswaarde die geldt voor de 
categorie waartoe het vliegtuig behoort. 
Voordeel: is eerlijker dan a. 
Nadeel: minder overzichtelijk, zowel richting omwonenden van Schiphol als qua 
uitvoering. 

Het vaststellen van de grenswaarde(n) per meetpost kan uitermate complex zijn, 
vooral als voor de eerlijker optie b wordt gekozen en in alle gevallen is het 
vaststellen van de grenswaarde(n) in hoge mate arbitrair; er bestaat geen kant en 
klare methode voor. 
 
Omwonenden worden bij deze aanpak in enige mate beschermd tegen geluid van 
afzonderlijke vliegtuigen. Hoe goed die bescherming is, hangt mede af van de 
hoogte van de te stellen grenswaarden; hoe lager de grenswaarde, hoe beter de 
bescherming. 
Belangrijk nadeel van deze aanpak - naast de geschetste problematiek van het 
bepalen van grenswaarden - is, dat het aantal vliegtuigen dat over een bepaald 
gebied vliegt geen enkele rol speelt; het aantal vliegtuigen waarvan het 
geluidniveau net onder de grenswaarde ligt, kan onbeperkt hoog zijn. In de 
discussies over het geluid dat de vliegtuigen veroorzaken komt steeds naar voren 
dat het aantal vliegtuigen een grote rol speelt. In de geluidbelastingsmaten Lden 
en Lnight, die gelden voor het totale verkeer over een heel jaar, zijn zowel het 
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geluidniveau van de afzonderlijke vliegtuigen als het aantal vliegtuigen 
verdisconteerd. 
De commissie ontraadt daarom deze aanpak. 
 
Het is in het kader van het beperken van geluid van afzonderlijke vliegtuigen wel 
aan te bevelen na te gaan welke mogelijkheden er zijn om in bepaalde perioden 
het gebruik van Schiphol voor te behouden aan “heel erg stille” vliegtuigtypen. 
Bijvoorbeeld gedurende de nacht en/of in het weekend. 
Zo zijn voor de nacht op basis van de geluidcertificatiegegevens (het zogenaamde 
geluid-quota-count-systeem) bepaalde vliegtuigen, ook modernere typen, 's nachts 
op het vliegveld Zaventem niet toegelaten. Iets dergelijks bestaat voor de nacht 
ook op Heathrow. Het gaat hierbij om meer dan alleen het uitbannen van de 
zogenoemde “onderkant hoofdstuk 3 vliegtuigen” of “marginaal conforme 
vliegtuigen”. Dit zijn vliegtuigen waarvan de som van de geluidniveaus uit de 
geluidcertificatie minder dan 5 dB onder de som van de grenswaarden daarvoor 
ligt, zoals bedoeld in de EU-richtlijn van 26 maart 2002, betreffende “de vaststelling 
van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde 
exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap”.  
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5. Geluidmetingen ten behoeve van informatievoorziening 
 
Gebleken is dat omwonenden van Schiphol behoefte hebben aan meten voor 
informatievoorziening. Dit onderdeel is daarom toegevoegd aan de opdracht aan 
commissie. Dergelijke metingen hoeven niet te voldoen aan de hoge eisen die voor 
metingen ten behoeve van handhaving gelden. Niemand wordt er op afgerekend, 
ze dienen puur ter informatie. Maar ook voor dit soort metingen volstaat het niet 
“zomaar een meetpook in de lucht steken”, de informatie moet wel zinvol zijn. Het 
motto is niet “meten is weten” maar wel “meten is weten, maar alléén als je weet 
waaróm je meet en wát je meet”. 
 
In de Derde voortgangsrapportage staan technische aanbevelingen voor de 
uitvoering van deze metingen en mogelijkheden om resultaten van dit soort 
metingen te presenteren. Tevens is daar het advies gegeven de meetgegevens zo 
kort mogelijk na de meting, en bijvoorkeur op het moment dat ze worden gemeten 
(“real time”), op het internet weer te gegeven. En dan bij voorkeur op een zodanige 
wijze dat de gebruiker zelf kan kiezen welke informatie hij of zij wil zien. Naar 
verwachting zal AAS de NOMOS-meetresultaten vanaf medio 2005 via het internet 
publiceren (“NOMOS Online”).  
 
Onlangs heeft de commissie haar brochure “Meten voor informatie” op haar 
website, www. vliegtuiggeluid. nl, gepubliceerd. 
 
In hun reactie op de Derde voortgangsrapportage hebben de opdrachtgevers van 
de commissie gevraagd onderzoek te laten uitvoeren naar de vraag “wat willen de 
omwonenden van Schiphol weten als het gaat om meten voor informatievoor-
ziening”. De commissie werkt hierbij nauw samen met de CROS. Zo was de 
commissie bijna voltallig aanwezig bij de door de CROS georganiseerde 
“brainstorm” over dit onderwerp op 1 april 2005. Daar kwamen zaken naar voren 
als “transparante en eerlijke informatievoorziening”, “iets doen met de informatie” 
en informatie “die leidt tot erkenning en herkenning van geluidhinder”. De 
commissie is inmiddels in overleg met deskundigen op dit gebied ter voorbereiding 
van een extern op te dragen onderzoek hierover. 
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6. Motie Baarda 
 
In het kader van de Evaluatie Schipholbeleid hebben de opdrachtgevers van de 
commissie de commissie gevraagd de uitvoering van de “motie Baarda” te toetsen 
aan de motie. Hiertoe is het instellingsbesluit van de commissie op 28 januari 2005 
aangepast (zie Staatscourant 10 februari 2005). 
 

In de brief van 1 maart 2005 heeft de commissie haar oordeel gegeven over de 
opdracht die door het ministerie van V&W is verstrekt aan het onderzoeksbureau 
dat de motie uitvoert. In de brief van 10 maart 2005 staat het oordeel van de 
commissie over de tussenrapportage inzake de motie, die is opgesteld door het 
onderzoeksbureau en het jaar 2004 als onderwerp heeft. Beide brieven zijn te 
vinden op de website van de commissie (www. vliegtuiggeluid. nl). Begin 2006 
wordt de eindrapportage van het onderzoeksbureau verwacht, die dan zowel over 
2004 als 2005 gaat. Ook daarover zal de commissie een oordeel geven. 
 

De commissie heeft de opdracht aan het onderzoeksbureau getoetst aan de tekst 
van de motie Baarda. Deze opdracht gaf geen aanleiding tot opmerkingen. 
De tussenrapportage is vervolgens getoetst aan de opdracht die aan het 
onderzoeksbureau is gegeven, omdat daarin is vastgelegd wat van dit bureau 
wordt verwacht. Het spreekt daarbij vanzelf dat de commissie “de gemaakte 
sommen” niet zelf heeft nagerekend, doch zich beperkt heeft tot een oordeel over 
de gebruikte methodieken. Daarbij doet de commissie geen uitspraak over de 
kwaliteit van deze methodieken, doch toetst alleen of de voorgeschreven 
methodieken ook daadwerkelijk zijn toegepast. 
 

De beoordeling van de tussenrapportage in de brief van 10 maart is, samengevat, 
dat de motie Baarda in de tussenrapportage goed is uitgevoerd. Wel heeft de 
commissie hierbij de aanbeveling gedaan om naast de voor geluid uitgevoerde 
berekening zonder meteotoeslag, die berekening ook uit te voeren met die toeslag 
en die te bepalen met dezelfde formule die daarvoor in de PKB is gebruikt. Zulks 
om geheel te voldoen aan de opdracht die aan het onderzoeksbureau is verstrekt 
en een geheel zuivere vergelijking met het criterium in de PKB “maximaal 10.000 
woningen binnen de 35 Ke- contour” - ook gebaseerd op een berekening met 
meteotoeslag - te maken. Blijkens de eerste voortgangsrapportage Evaluatie 
Schipholbeleid van V&W en VROM, die op 31 maart j.l aan de Tweede Kamer is 
gestuurd, is deze aanbeveling niet overgenomen. 
 

De commissie constateert dat in het kader van de motie Baarda - en dan met 
name over de interpretatie daarvan - een discussie over de (gelijkwaardige) 
bescherming van het “buitengebied” wordt gevoerd. Die discussie moet uiteraard 
gevoerd worden. Maar naar de mening van de commissie niet in het kader van de 
motie Baarda maar in het kader van de voorstellen die de commissie over het 
handhavingsysteem in het buitengebied zal doen. Dat handhavingsysteem heeft 
immers als doel het buitengebied te beschermen. Blijkens de brief van 4 mei 2005 
van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Eerste Kamer over de 
motie Baarda, deelt zij dit standpunt. Daarin staat: 
“Voorts wil ik in dit verband nog het volgende onder uw aandacht brengen. Uit uw 
brief begrijp ik, dat uw zorgen zich vooral richten op de bescherming van het 
zogenoemde ‘buitengebied’ tegen geluid. Eén van de opdrachten aan de CDV is 
om, in aanvulling op het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, voorstellen te doen 
voor een handhavingsysteem in dat buitengebied, dat wil zeggen in het gebied 
buiten de ring van handhavingspunten in het Luchthavenverkeersbesluit. In dat 
kader zal vanzelfsprekend ook aandacht worden geschonken aan de bescherming 
van het buitengebied die een dergelijk systeem biedt.”  
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7. Communicatie en externe contacten 
 
In het werkplan van de commissie staat al vermeld dat heldere communicatie 
onmisbaar is voor het uitvoeren van haar opdracht. Het handhaven van 
vliegtuiggeluid is een lastig onderwerp dat zeer technisch is, maar ook emotioneel 
sterk beladen.  
 
De technische complexiteit leidt tot misverstanden, wat bij een emotioneel beladen 
onderwerp de discussie makkelijk hoog doet oplopen. Doelstelling bij de 
communicatie is dan ook het helder weergeven van de feiten, zodat voor alle 
partijen duidelijk is waar de discussie over gaat en wat de commissie doet. 
Hiermee is weliswaar de emotionele beladenheid van het onderwerp niet weg te 
nemen, maar worden onduidelijkheden zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Website 
Op de website www. vliegtuiggeluid. nl kunnen geïnteresseerden de 
ontwikkelingen van de commissie volgen. Hierop staan de voortgangsrapportages 
en belangrijke correspondentie met de opdrachtgevers, bewonersplatforms, de 
CROS en de luchtvaartsector. De website geeft ook objectieve achtergrond-
informatie over de problematiek, een toegankelijke omschrijving van de 
belangrijkste terminologie en een aantal links naar andere websites over het 
onderwerp. 
De website dient ook als ‘frontoffice’ van de commissie. Via de website kunnen 
vragen worden gesteld of suggesties worden gedaan aan de commissie, voorzover 
die passen binnen het werkterrein van de commissie. 
 
Contacten met betrokkenen 
De commissie moet als onafhankelijke partij manoeuvreren tussen de 
verschillende betrokkenen. Zowel de luchtvaartsector als de omwonenden - de 
belangrijkste betrokkenen - zullen de eigen belangen meer op de voorgrond willen 
stellen. Omdat de commissie voor haar informatie mede afhankelijk is van deze 
partijen, wordt intensief contact onderhouden. Door zich breed te informeren 
voorkomt de CDV dat haar onderzoek wordt gekleurd door één van de partijen. 
Door bijeenkomsten bij te wonen, suggesties te beluisteren, de mening en reactie 
te vragen op de voortgangsrapportages, zorgt de commissie dat zij de 
verschillende zienswijzen van de betrokkenen scherp in beeld houdt. De 
commissie heeft gemerkt dat de betrokken partijen het zeer op prijs stellen mee te 
kunnen werken in het proces. 
 
Publiciteit 
Tot op heden heeft de commissie niet intensief de publiciteit gezocht. De 
commissie wil niet voor haar beurt spreken zolang delen van het onderzoek nog 
niet zijn afgerond. Dit zou leiden tot speculaties die verkeerde verwachtingen 
kunnen scheppen. Tussentijdse resultaten worden wel bekend gemaakt. 
De commissie wil zich ook niet laten verleiden om uitspraken te doen buiten haar 
werkterrein zoals vastgelegd in de opdrachten. Hoewel de problematiek van, 
bijvoorbeeld, grondlawaai en geluidsisolatie ook de commissie bekend is, heeft zij 
hierover geen zeggenschap en houdt ze zich dan ook buiten de discussie. 
Er wordt wel contact onderhouden met journalisten om hen te voorzien van 
achtergrondinformatie, eventuele onduidelijkheden weg te nemen en te voorkomen 
dat op basis van foutieve berichtgeving in de media verkeerde verwachtingen 
worden gewekt. 
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Bijlage 1: Coördinaten van de punten gebruikt in de berekeningen 

 

Nummers 1-35: Handhavingspunten in het LVB (X en Y: RD-coördinatenstelsel) 
Nr. X Y Nr. X Y 
1 97.325 470.400 19 113.625 482.275 
2 100.475 472.525 20 116.175 481.925 
3 104.150 474.925 21 119.050 481.900 
4 106.325 477.125 22 122.025 481.450 
5 108.875 478.725 23 118.800 481.050 
6 109.675 481.125 24 114.525 476.925 
7 107.625 486.025 25 116.100 474.050 
8 107.725 489.075 26 113.575 472.550 
9 107.725 492.100 27 112.500 468.500 

10 108.525 495.350 28 112.600 472.325 
11 109.175 498.100 29 112.525 475.400 
12 109.550 500.725 30 110.475 475.250 
13 110.250 503.025 31 108.600 475.075 
14 110.775 500.550 32 110.150 471.075 
15 110.575 496.725 33 106.800 471.150 
16 111.750 491.425 34 103.400 472.225 
17 111.825 487.425 35 98.400 470.300 
18 111.950 485.275    

Nummers 36-130: Berekeningspunten in het buitengebied (X en Y: RD-coördinatenstelsel) 
Nr. Plaats X Y Nr. Plaats X Y Enkele punten 
36 Oegstgeest zuid 92.425 465.650 84 Noordwijk binnen 91.520 472.850 vallen samen 
37 Sassenheim 96.500 471.825 85 Noordwijkerhout 93.360 475.490 met NOMOS 
38 Lisse 98.600 474.700 86 Nieuw Vennep zuid  102.960 474.925 meetposten. 
39 Noordwijkerhout  95.050 476.200 87 De Zilk 97.100 480.150 Hieronder de 
40 Nieuw Vennep noord 104.125 476.225 88 Hillegom 101.370 478.630 nummers. 
41 Hoofddorp west 104.350 480.825 89 Hoofddorp Zuid  107.650 478.700 Nr. NOMOS 
42 Hoofddorp zuid 105.650 477.725 90 Heemstede zuid 102.550 483.160 43 17 
43 Hoofddorp noord  107.050 481.000 91 Heemstede 102.020 486.300 44 18 
44 Haarlem oost  105.300 485.670 92 Zandvoort zuid 96.510 486.830 52 21 
45 Santpoort-Noord 104.600 494.600 93 Haarlem noord 105.450 491.150 59 3 
46 Velsen zuid 103.825 497.475 94 IJmuiden zuid 100.620 495.710 64 20 
47 Wijk aan Zee 101.600 500.975 95 Heemskerk 106.130 502.290 66 7 
48 Velsen noord 104.475 499.750 96 Castricum  106.484 507.119 68 10 
49 Uitgeest 109.675 504.850 97 Heiloo zuid 108.380 511.890 70 8 
50 Akersloot 110.375 507.775 98 Egmond aan Zee 103.330 514.340 79 4 
51 Krommenie noord 111.575 503.475 99 Alkmaar zuid 111.770 514.190 86 15 
52 Assendelft 111.924 498.244 100 De Rijp 117.720 507.950 89 16 
53 Wormerveer zuid 115.300 500.025 101 Midden Beemster 123.080 506.550 96 22 
54 Koog aan de Zaan 114.000 498.000 102 Krommenie 113.610 501.580 126 11 
55 Westzaan 112.850 497.400 103 Purmerend zuid 125.630 500.090 127 13 
56 Zaandam oost 118.000 495.000 104 Monnickendam 130.590 495.740 
57 A’dam Westhaven  116.125 492.475 105 Tuindorp Oostzaan 121.430 491.740 
58 A’dam Geuzenveld  114.775 487.675 106 A’dam Bos en Lommer 117.970 488.380 
59 A’dam Osdorp 114.140 485.875 107 A’dam Zuid 120.000 485.310 
60 A’dam O’toomse veld 117.625 484.600 108 Diemen 125.950 483.470 
61 Duivendrecht 124.150 482.300 109 A’dam IJburg 129.960 485.490 
62 A’dam Zuidoost 127.050 481.975 110 Almere Stad 141.370 486.050 
63 A’dam Zuidoost 127.000 479.000 111 Almere Haven 142.270 483.320 
64 A’dam Zuidoost 125.200 481.700 112 Muiderberg 136.190 482.050 
65 A’dam Buitenveldert 120.250 481.500 113 Weesp 131.740 480.280 
66 Amstelveen-noord  117.970 479.350 114 Ouderkerk a.d. Amstel 121.990 478.880 
67 Amstelveen zuid 116.775 475.950 115 Abcoude 127.220 475.590 
68 Aalsmeer 113.100 475.250 116 Bussum west 138.500 476.420 
69 Nes a.d Amstel 119.750 474.775 117 Laren 143.520 473.290 
70 Uithoorn 116.850 473.150 118 Hilversum 139.840 470.740 
71 Uithoorn west 115.425 472.250 119 ‘s Graveland 136.130 471.920 
72 De Hoef 115.875 468.125 120 Loenen 129.930 468.780 
73 Noordse buurt 118.050 465.175 121 Wilnis 120.560 467.700 
74 Zevenhoven 113.175 466.350 122 Breukelen 128.280 465.370 
75 Nieuwkoop 112.400 462.325 123 Maarssen 129.340 461.830 
76 Zwammerdam 109.725 457.625 124 Woerden 119.650 456.180 
77 Langeraar 109.500 468.025 125 Bodegraven 110.770 454.560 
78 Alphen a.d. Rijn 105.400 462.250 126 Aalsmeer noord  111.270 475.800 
79 Leiden Noord  95.380 466.020 127 Leimuiden  105.880 471.040 
80 Leiden zuidwest 91.120 463.510 128 Roelofarendsveen 103.140 468.230 
81 Wassenaar 88.000 463.070 129 Leiderdorp 96.190 462.420 
82 Katwijk 89.500 468.780 130 Voorschoten 91.090 460.090 

 
Punten in het 
buitengebied in 
MER Schiphol 
2003, figuur 7.1 
blz 148 (daar 
‘monitoringpun-
ten’ genoemd) 
zijn hierin 
opgenomen.  

83 Voorhout 93.110 471.300       
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Figuur B1.1: Ligging van de berekeningspunten 
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Bijlage 2: Eerste resultaten berekeningen 

 
Handhavingspunten in het LVB, nrs. 1-35 

Grenswaardescenario LVB Gebruiksjaar 2004 

Geluid- 
belasting 

Meteotoeslag in het 
grenswaardescenario 

Opgetreden 
geluidbelasting 

Verschil met 
grenswaarde-

scenario 

Percentage van de 
bevolking ernstige hinder Nr. 

dB(A) Lden dB(A) Lden % vliegtuigen dB(A) Lden dB(A) Lden RIVM EU 
1 57,60 0,75 18,8% 54,44 -3,16 28% 10% 
2 58,19 0,76 19,1% 56,59 -1,60 34% 12% 
3 58,25 0,76 19,0% 56,99 -1,26 35% 13% 
4 57,82 0,78 19,7% 57,13 -0,69 35% 13% 
5 57,71 0,78 19,7% 57,31 -0,40 35% 13% 
6 59,03 2,88 94,2% 50,11 -8,91 17% 5% 
7 57,28 0,81 20,4% 54,70 -2,58 29% 10% 
8 57,98 0,74 18,7% 56,38 -1,60 33% 12% 
9 56,54 0,73 18,2% 56,20 -0,34 33% 12% 
10 58,96 0,72 18,1% 56,57 -2,39 34% 12% 
11 58,57 0,71 17,8% 57,13 -1,44 35% 13% 
12 58,29 0,70 17,6% 57,03 -1,26 35% 13% 
13 57,81 0,71 17,7% 55,93 -1,87 32% 11% 
14 57,56 0,72 17,9% 55,25 -2,31 30% 11% 
15 58,37 0,73 18,3% 56,32 -2,05 33% 12% 
16 58,05 0,85 21,6% 55,18 -2,86 30% 10% 
17 58,33 0,88 22,6% 55,30 -3,03 30% 11% 
18 58,78 0,88 22,4% 55,95 -2,83 32% 12% 
19 51,89 1,35 36,3% 51,91 0,02 22% 7% 
20 57,57 3,04 101,5% 56,03 -1,54 32% 12% 
21 55,81 1,49 41,0% 55,64 -0,17 31% 11% 
22 55,71 1,38 37,4% 55,58 -0,13 31% 11% 
23 56,03 1,49 40,8% 55,11 -0,92 30% 10% 
24 56,96 0,84 21,3% 56,70 -0,26 34% 13% 
25 57,21 0,86 21,8% 56,17 -1,04 33% 12% 
26 55,64 0,88 22,4% 53,92 -1,72 27% 9% 
27 57,57 0,82 20,8% 55,96 -1,61 32% 12% 
28 55,94 0,92 23,5% 53,43 -2,51 25% 8% 
29 56,93 0,85 21,7% 55,26 -1,67 30% 11% 
30 56,87 1,61 45,0% 54,53 -2,34 28% 10% 
31 59,54 0,79 19,9% 59,20 -0,34 40% 16% 
32 57,62 0,98 25,3% 56,97 -0,65 35% 13% 
33 57,45 0,73 18,3% 56,18 -1,27 33% 12% 
34 58,53 0,75 19,0% 56,56 -1,97 34% 12% 
35 57,85 0,75 18,8% 55,59 -2,25 31% 11% 

 

Toelichting 
Van links naar rechts achtereenvolgens: 
• “Nr.”: het nummer van het punt 
Grenswaardescenario LVB (na herstel van de invoerfout) 
• “Geluidbelasting dB(A) Lden”: de geluidbelasting volgens het grenswaardescenario uitgedrukt in dB(A) Lden. 
Meteotoeslag in het grenswaardescenario 
• “dB(A) Lden”: de meteotoeslag die in het grenswaardesecnario is opgenomen, uitgedrukt in dB(A) Lden. 
• “% vliegtuigen”: idem, maar nu uitgedrukt in het percentage vliegtuigen dat door de meteotoeslag extra in de 

buurt van dat punt mag vliegen. 
Gebruiksjaar 2004 
• “Opgetreden geluidbelasting dB(A) Lden”: de geluidbelasting berekend met het werkelijke gebruik van 

Schiphol in het gebruiksjaar 2004 (1 november 2003-31 oktober 2004), uitgedrukt in dB(A) Lden. 
• “Verschil met grenswaardescenario dB(A) Lden”: de geluidbelasting in 2004 min de waarde volgens het 

grenswaardescenario. Het teken “- “ betekent dat de opgetreden geluidbelasting lager was dan volgens het 
grenswaardescenario, geen teken (dus “+“) betekent dat de opgetreden geluidbelasting hoger was dan 
volgens het grenswaardescenario.  

• Percentage  van de bevolking ernstige hinder 
”RIVM”: het percentage mensen dat bij de opgetreden geluidbelasting in 2004 ernstige hinder ondervindt, 
bepaald volgens de dosis-effectrelatie van het RIVM (zie figuur 4). 
”EU”: idem, volgens de dosis-effectrelatie die de EU hanteert (zie figuur 4). 
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Berekeningspunten in het buitengebied, nrs. 36 - 90 
Grenswaardescenario LVB Gebruiksjaar 2004 

Geluid- 
belasting 

Meteotoeslag in het 
grenswaardescenario 

Opgetreden 
geluidbelasting 

Verschil met 
grenswaarde-

scenario 

Percentage van de 
bevolking ernstige hinder Nr. 

dB(A) Lden dB(A) Lden % vliegtuigen dB(A) Lden dB(A) Lden RIVM EU 
36 51,72 0,73 18,4% 44,37 -7,35 8% 1% 
37 53,37 0,77 19,4% 51,60 -1,78 21% 6% 
38 48,90 0,81 20,5% 47,97 -0,94 13% 3% 
39 51,32 0,79 20,0% 48,60 -2,72 14% 4% 
40 53,26 0,79 19,9% 52,56 -0,70 23% 7% 
41 50,20 1,38 37,3% 47,80 -2,40 13% 3% 
42 53,31 0,81 20,6% 52,54 -0,77 23% 7% 
43 49,26 2,60 81,8% 45,71 -3,55 9% 2% 
44 47,01 0,97 24,9% 45,43 -1,58 9% 1% 
45 47,99 0,76 19,2% 47,19 -0,80 11% 3% 
46 51,97 0,74 18,5% 48,91 -3,06 15% 4% 
47 50,15 0,74 18,5% 48,54 -1,61 14% 4% 
48 53,39 0,74 18,7% 48,95 -4,44 15% 4% 
49 55,77 0,71 17,7% 53,68 -2,09 26% 9% 
50 54,58 0,70 17,6% 50,20 -4,38 18% 5% 
51 54,95 0,75 18,8% 52,11 -2,85 22% 7% 
52 54,96 0,79 19,9% 53,19 -1,77 25% 8% 
53 50,93 0,79 19,9% 48,96 -1,97 15% 4% 
54 52,00 0,79 20,0% 50,22 -1,78 18% 5% 
55 53,94 0,80 20,1% 51,92 -2,02 22% 7% 
56 47,41 0,84 21,4% 44,84 -2,58 8% 1% 
57 53,24 0,82 20,9% 48,53 -4,71 14% 4% 
58 54,17 1,01 26,2% 49,15 -5,02 15% 4% 
59 51,96 0,97 25,0% 47,47 -4,50 12% 3% 
60 51,07 1,69 47,5% 47,22 -3,85 12% 3% 
61 51,20 1,35 36,5% 51,25 0,06 20% 6% 
62 52,21 1,29 34,5% 52,36 0,15 23% 7% 
63 45,36 1,32 35,5% 46,14 0,78 10% 2% 
64 53,42 1,31 35,3% 52,92 -0,49 24% 8% 
65 58,16 1,40 38,0% 58,42 0,26 38% 15% 
66 52,58 2,80 90,4% 47,97 -4,62 13% 3% 
67 53,54 1,22 32,4% 52,05 -1,50 22% 7% 
68 63,26 0,90 22,9% 60,48 -2,79 43% 18% 
69 55,04 0,97 25,2% 53,66 -1,38 26% 9% 
70 53,48 0,94 24,2% 52,88 -0,60 24% 8% 
71 53,81 0,84 21,4% 53,38 -0,43 25% 8% 
72 54,52 0,80 20,2% 54,09 -0,43 27% 9% 
73 52,72 0,80 20,3% 51,69 -1,03 21% 6% 
74 54,60 0,84 21,3% 52,22 -2,37 22% 7% 
75 52,73 0,90 22,9% 49,18 -3,55 15% 4% 
76 49,79 1,32 35,4% 44,09 -5,70 7% 1% 
77 55,10 0,88 22,3% 53,18 -1,92 25% 8% 
78 44,00 0,85 21,7% 41,86 -2,15 6% 0% 
79 49,11 0,75 18,8% 46,23 -2,87 10% 2% 
80 47,27 0,74 18,7% 40,99 -6,28 7% 0% 
81 44,99 0,74 18,7% 39,54 -5,45 7% 0% 
82 47,83 0,76 19,2% 47,10 -0,74 11% 3% 
83 48,36 0,77 19,5% 48,00 -0,36 13% 3% 
84 45,14 0,79 19,9% 45,99 0,86 10% 2% 
85 48,12 0,81 20,5% 47,65 -0,47 12% 3% 
86 53,06 0,78 19,7% 52,20 -0,86 22% 7% 
87 45,16 1,36 36,7% 43,48 -1,68 7% 1% 
88 45,13 0,87 22,1% 45,11 -0,02 9% 1% 
89 53,34 0,79 20,0% 53,26 -0,08 25% 8% 
90 47,45 1,77 50,3% 45,36 -2,09 9% 1% 
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Berekeningspunten in het buitengebied, nrs. 91 - 130 
Grenswaardescenario LVB Gebruiksjaar 2004 

Geluid- 
belasting 

Meteotoeslag in het 
grenswaardescenario 

Opgetreden 
geluidbelasting 

Verschil met 
grenswaarde-

scenario 

Percentage van de 
bevolking ernstige hinder Nr. 

dB(A) Lden dB(A) Lden % vliegtuigen dB(A) Lden dB(A) Lden RIVM EU 
91 41,62 0,93 23,9% 41,74 0,12 6% 0% 
92 41,87 0,88 22,5% 42,22 0,35 7% 0% 
93 45,72 0,80 20,2% 45,97 0,25 10% 2% 
94 45,96 0,77 19,4% 45,09 -0,87 8% 1% 
95 48,92 0,79 20,1% 47,55 -1,37 12% 3% 
96 48,37 0,74 18,7% 47,44 -0,93 12% 3% 
97 45,97 0,72 18,1% 42,69 -3,28 7% 0% 
98 40,70 0,78 19,6% 39,57 -1,13 7% 0% 
99 42,57 0,70 17,6% 39,12 -3,45 8% 0% 

100 49,17 0,75 19,0% 45,82 -3,35 9% 2% 
101 46,85 0,77 19,5% 44,13 -2,72 8% 1% 
102 50,24 0,79 19,8% 48,79 -1,45 14% 4% 
103 45,42 0,73 18,3% 44,18 -1,24 8% 1% 
104 43,80 0,99 25,5% 42,85 -0,96 7% 0% 
105 49,45 0,86 21,9% 44,92 -4,53 8% 1% 
106 49,43 0,91 23,3% 46,77 -2,67 11% 2% 
107 46,10 1,27 33,8% 44,87 -1,23 8% 1% 
108 44,90 1,30 34,9% 45,21 0,31 9% 1% 
109 45,68 0,89 22,8% 43,87 -1,81 7% 1% 
110 42,21 1,00 26,0% 43,70 1,48 7% 1% 
111 43,38 1,09 28,6% 44,07 0,69 7% 1% 
112 49,62 1,15 30,3% 48,31 -1,31 14% 3% 
113 46,21 1,01 26,0% 45,69 -0,52 9% 2% 
114 46,91 1,73 49,0% 45,77 -1,15 9% 2% 
115 49,38 0,94 24,2% 48,03 -1,36 13% 3% 
116 44,28 0,92 23,6% 44,61 0,34 8% 1% 
117 43,62 0,76 19,0% 46,39 2,77 10% 2% 
118 47,01 0,78 19,8% 46,73 -0,28 11% 2% 
119 48,35 0,88 22,5% 47,12 -1,23 11% 3% 
120 49,31 0,96 24,9% 47,91 -1,40 13% 3% 
121 50,25 0,94 24,2% 49,63 -0,62 16% 4% 
122 47,31 0,95 24,6% 46,91 -0,40 11% 2% 
123 40,74 0,89 22,9% 42,05 1,32 6% 0% 
124 40,27 0,87 22,2% 39,86 -0,41 7% 0% 
125 46,81 1,10 28,8% 43,91 -2,90 7% 1% 
126 52,84 1,13 29,7% 52,34 -0,50 23% 7% 
127 54,55 0,75 18,8% 53,37 -1,18 25% 8% 
128 46,80 0,81 20,4% 44,66 -2,15 8% 1% 
129 45,14 0,78 19,6% 40,70 -4,44 7% 0% 
130 41,32 0,78 19,7% 38,66 -2,66 8% 0% 
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