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1. INLEIDING 

1.1 130 handhavingpunten 

In haar vierde voortgangsrapportage beschrijft Uw commissie de geluidsbelasting in 130 
punten, in dB(A) Lden en gemiddeld over het gebruiksjaar 2004. Van die 130 punten zijn 
er 35 (50,11 - 59,20 dB(A) Lden) identiek met de huidige 35 handhavingpunten langs de in 
het Luchthavenindelingbesluit (LIB) vastgestelde 35 Ke contour; 54 ervan (39,54 - 60,48 
dB(A) Lden) liggen op de buitencontour van de in hetzelfde LIB gedefinieerde buitenge-
bied (de 20 Ke zone) en 40 punten (38,66 - 53,37 dB(A) Lden) liggen daar buiten op ‘de’ 45 
dB(A) Lden contour. Verder onderzoek van de Commissie zal uitgaan naar de mogelijkheid 
van een handhavingsysteem in het ‘buitengebied’ gebaseerd op Lden over een geheel jaar, 
en, zoals in de 35 bekende handhavingpunten, afgeleid van het ‘grenswaardenscenario’ 
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, en eventueel te vermeerderen met een flexi-
biliteitstoeslag onder nader vast te stellen condities. 

Voor de omwonenden is het verblijdend dat Uw commissie hiermee een weg zoekt naar 
een betere bescherming. Met het nieuwe stelsel werd immers toegezegd dat meer en beter 
rekening zou worden gehouden met de overlast die de bevolking van de Randstad van het 
sterk toegenomen vliegverkeer ondervindt. 

1.2 Handhaven als doel 

De 95 nieuwe waarnemingspunten hebben overigens geen formele status. Ze zijn, zegt de 
commissie “alleen maar bedoeld om het de commissie mogelijk te maken berekeningen uit 
te voeren”. Maar vervolgens lost de commissie een schot voor de boeg. Naar aanleiding 
van wat zij aanduidt als de vraag naar “sturing van Schiphol” op grond van iets anders dan 
handhaven met vaste grenswaarden, specificeert de CDV als het ware: U mag wel denken 
aan vervangen van handhaven door sturen, “maar dan ook alle handhaving op geluids-
grenzen in handhavingpunten, dus zowel de handhavingpunten die nu al in het LVB staan 
als de mogelijkheden die de commissie in dit 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.”  

Dat wil dus zeggen dat zij hiermee de mogelijkheid lijkt uit te sluiten van een bescherming 
die onderscheid maakt tussen handhaving op de punten langs de LIB contour, uitgaande 
van jaarlijkse Lden-gemiddelden en sturen op grond van metingen in het door luchtver-
keer buiten Schiphol bestreken gebied met het doel dit luchtverkeer door de luchtverkeers-
leiding te laten aanpassen aan actuele behoeften van omwonenden. Dit dan proefondervin-
delijk en in samenspraak met deskundigen in een kenniscentrum van een permanent 
Luchtruimschap, zoals wordt voorgestaan in het hierbij als bijlage toegevoegde Verbeter-
voorstel “Aansprakelijk en Verantwoordelijk”. 

1.3 Proefberekeningen 

De conclusie die we uit deze woorden trekken is misschien te definitief, maar waarschijnlijk 
niet. De commissie is namelijk van plan een aantal proefberekeningen uit te voeren waar-
in, uitgaande van een referentiesituatie een aantal elementen van het gebruik van Schiphol 
zal worden gevarieerd om te zien hoe het systeem daarop reageert. De variaties betreffen:  
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• 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.  

Deze variaties zijn ook elementen die ten grondslag moeten liggen aan de sturing zoals het 
hierboven genoemde en bijgevoegde verbetervoorstel is bedoeld.  Met dat verschil: dat de 
commissie CDV de effecten uitsluitend zal meten per jaar en uitdrukken als jaargemiddel-
den, en wel in Lden dB(A). In het commentaar dat nu voor U ligt zal worden betwijfeld of 
dat laatste passend is en of de representativiteit van de informatievoorziening zo niet in het 
gedrang komt. Het gaat immers met name om vragen rond handhavingkwaliteit. 

1.4 Vragen rond Handhavingkwaliteit 

• Is de jaargemiddelde Lden in gelijke mate representatief voor de actuele geluidbelasting 
in de directe omgeving van Schiphol, waar deze belasting inderdaad voornamelijk rond 
een gemiddelde lijkt te variëren en de actuele geluidbelasting in de door luchtverkeer bui-
ten Schiphol bestreken gebieden waar heden ten dage zoveel klachten uit afkomstig is en 
de hinder een sterk ‘aan’ en ‘uit;’ karakter heeft? Zo niet dan is de bescherming die beper-
king van Lden in de laatste gebieden zal geven slechts imaginair.  

• Is het ‘Percentage bevolking ernstige hinder’ bij gelijkblijvende geluidbelasting Lden 
dB(A) gevoelig voor wijziging van het aantal vliegtuigen? De invloed van dat laatste op de 
Lden is slechts proportioneel met aan de logaritme van het aantal, terwijl de invloed op 
overlast direct evenredig is aan de aantallen en, wanner ze optreedt, een relatief groot deel 
van een maar beperkt aanwezige geluidruimte consumeert. 

• Uw rapport vraagt aandacht voor de ‘handhavingkwaliteit’ van ‘andere’ metingen en 
maakt zich zorgen over het al of niet meetellen van de geluidsterkte bij tellingen NAxx. 
Daar staat tegenover dat het juist daar de Lden is die verstek kan laten gaan. Wanneer de 
passages van een Fokker 70 en een B747 worden opgeteld, zal, wanneer het verschil tussen 
beide meer is dan 10 dB(A) geen verschil waarneembaar zijn, terwijl, zeker bij passage van 
een langzame Fokker na een B747 de totale passagetijd en hinderduur meer dan verdub-
beld wordt. 

• De term ‘eerlijke’ wordt meermalen gebruikt. Met name als het er om gaat is of bij verge-
lijkingen consistent gewerkt is. Het is slechts ten dele waar dat consistente methodiek altijd 
eerlijke resultaten geeft. Indien, zoals bij tellingen van aan overmaat geluid blootgestelde 
woningen in het 20 Ke gebied gewezen wordt op daling met 60% tussen 1992 en 1999, dan 
maakt het voor de interpretatie van dat gegeven heel wat uit of het verband tussen geluid-
belasting Lden dB(A) en ‘Percentage bevolking ernstige hinder’ in die periode gewijzigd is 
of niet. 

 

2. PROBLEEMSTELLING  

2.1  De noodzaak voor het handhaven op grond van Lden in de 35 handhavingpunten 

rond Schiphol staat vast 

Welnu, de stelling dat alle handhaving altijd dient te geschieden op geluidgrenzen, of dat 
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men anders voor alle punten  moet afzien van de  garantie voor de maximale hoeveelheid 
geluid in die punten, is merkwaardig. De stelling gaat voorbij aan een desbetreffende af-
spraak, die niet alleen de wetgever, maar die zelfs internationaal is gemaakt. Harmonisatie 
op Europees niveau betekent dat men de planologische, dat is geografisch bepaalde, ruim-
telijke verantwoordelijkheden van overheid en sector voor de kwaliteit van de omgeving 
van de luchthaven uniform vastlegt in relatie tot het reeds aanwezige vliegtuiggeluid, en 
wel in termen van Lden dB(A). Daar zijn de contourenlandschappen en de definitie van 
buitengebied voor bedoeld. Dit geldt voor alle Luchthavens en hun nabije omgeving. Deze 
verantwoordelijkheid wordt ten onzent voor Schiphol nader omschreven in het LIB. Gezien 
de krappe ruimtelijke mogelijkheden in de Randstad wordt in Nederland dan bovendien 
nog gestreefd naar handhaven van de bestaande situatie. Dat is redelijk uniek voor ons 
land. De 35 handhavingpunten op de 35 Ke contour zijn daar voor bedoeld.  

We hebben het hier dus over handhaven en stellen van heldere grenzen voor de sector met 
het doel te zorgen dat zowel Schiphol als de omgeving voor eens en voor altijd weten waar 
ze aan toe zijn.  

2.2  Beschermen van mensen tegen overlast is een ánder probleem dan handhaven van 

een maximale geluidbelasting door de sector 

Het voorafgaande planologische gegeven kan en moet worden onderscheiden van de 
verantwoordelijkheid voor het beschermen van individuele mensen tegen overlast 
veroorzaakt door het vliegverkeer buiten Schiphol. Dat laatste wordt niet behandeld in het 
LIB, maar het LVB. In dit laatste gaat het dan niet meer om planologische aansprakelijkheid 
voor voorbije geluidproductie, maar verantwoordelijkheid voor het beschermen van de 
burger tegen mogelijke geluidoverlast. Ook geluidoverlast is als begrip internationaal; het 
wordt aangeduid als ‘annoyance’. Het verband tussen overlast en blootstelling aan 
vliegtuiggeluid blijkt in de loop van de laatste jaren erg veranderd te zijn (zie Uw figuur 4 
op pagina 6 van Uw rapport). Het is goed mogelijk dat door het enorme toenemen van de 
frequentie van vliegtuigpassages de door de sector geclaimde winst ten aanzien van het 
onderdrukken van vliegtuiggeluid volledig te niet is gedaan. Recent onderzoek van het 
NLR en Schiphol  onderstreept het belang voor het begrijpen van die overlast van de 
aantallen vliegtuigpassages. die niet eens een zo hoge geluidsintensiteit behoeven te 
hebben. (Balke P, Veerbeek HW, Nijmeijer J and Galis SP: The relation between Na70 and 
Community Complaints during the Introduction of the Fifth Runway at Amsterdam Airport 
Schiphol. Amsteradm 2004. Balke P, de Jong R: Alternatieven voor Lden grenswaarden, de 
NAxx methodiek, NLR-CR-2004-350). 

2.3  De vraagstelling beperkt zich ten onrechte tot al of niet handhaven in buitengebied 

De vraagstelling aan Uw commissie beperkt zich ten onrechte tot het al of niet handhaven 
in buitengebied. De werkelijke vraag is namelijk of Handhaven op grond van Lden in de 
35 Ke zone wel voldoende is. Het is de vraag of de aan vliegverkeer blootgestelde bevol-
king geen additionele maatregelen behoeft en wel waar, hoe en waarom. Dat is een vraag 
naar additionele handhaving, maar zou even goed een vraag kunnen zijn naar additionele 
sturing. Uw commissie noemt de vraag naar sturing wel, maar wuift die weg. Uit de voor-
afgaande samenvatting van Uw rapport volgt namelijk, dat U wel degelijk nu al een beslis-
sing hebt genomen aanzien van twee kernpunten in het conflict tussen de belangen van 
Schiphol en de bescherming van de bevolking. Het eerste is dat U definitief kiest voor 
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Lden ten nadele van ‘andere’ maten van vliegtuiggeluid (paragraaf 2.1.2). Het tweede, het 
verband tussen vliegtuiggeluid en omgevingskwaliteit (paragraaf 2.2). Op geen van deze 
twee vragen geeft Uw rapport een echt onderbouwd antwoord.  

• Als antwoord op de eerste vraag, die U in paragraaf 2.1.2 kort behandeld, volgt een ad-
vies tegen ‘andere geluidsmaten”. Dit advies wordt onderbouwd met een korte bewering 
waarin ik de gebruikelijke zorgvuldigheid en eerlijkheid van uw commissie niet meer te-
rugvind. U begrijpt ook wel dat ik dit met spijt en tegenzin zo formuleer. Inhoudelijk kom 
ik op het door U genoemde probleem terug.  

• Wat het tweede probleem aangaat: waarom de overlast zo is toegenomen, terwijl de ge-
luidsbelasting door stil vliegen is afgenomen,  daar wacht Uw commissie op de resultaten 
van een onderzoek door deskundigen van het RIVM. Wel is dit een periode waarin het 
aantal vliegtuigpassages enorm is gegroeid. U vermijdt zelfs maar aan geven in welke rich-
ting haar eigen gedachten gaan. Niettemin gaat het hier om de kern van de zaak. Hoe be-
langrijk is de Lden voor het begrijpen van de geluidoverlast onder de bevolking. Het gaat 
toch om overlast, niet om het geluid als zodanig? Het gaat er niet om het wel vaststaat of er 
een relatie is tussen geluid en overlast. Zowel in het EU onderzoek als in het RIVM onder-
zoek staat dat vast. Het probleem is de veranderlijkheid van die relatie. Wat is er de oorzaak 
van dat een bepaalde jaarlijks geluidsbelasting de ene keer meer en de andere minder 
overlast veroorzaakt?  

2.4  De relatie tussen geluidbelasting en overlast door geluid is veranderlijk 

Men heeft dus niet alleen ervaren, maar ook vastgesteld is dus dat geluidoverlast kan toe-
nemen, terwijl geluidbelasting uitgedrukt als gemiddelde, en berekend over een gebruik-
jaar, afneemt.  Er zijn een aantal mogelijke verklaringen geopperd: 

• Het kan dat de bevolking ‘overmatig’ reageert op confrontatie met een probleem dat ze, 
vooraf aan het openen van de Polderbaan en het verleggen van het vliegverkeer niet ken-
den. Ook geeft men wel aan het dat maatschappelijke acties een rol kunnen hebben ge-
speeld. 

• Het kan dat de relatie zoals weergegeven in de EU curve berust op gemeten waarden, 
terwijl die rond Schiphol berust op berekende waarden (die te laag zouden zijn).    

• Hierboven heb ik gesuggereerd dat de verandering in de relatie berust op het toene-
mend bijdrage aan de overlast van frequente vliegtuigpassages. Die laatste tellen niet loga-
ritmisch mee, maar tellen op.. 

• Er zijn nog andere mogelijkheden. Volgens Uw rapport zou rond punt 96 (Castricum) al-
leen maar 3% en volgens het RIVM alleen maar 12% ernstig gehinderden mogen voorko-
men. Een onafhankelijk onderzoek van de gemeente gaf voor dezelfde periode aan dat 30% 
van de bevolking meldde ernstig gehinderd te zijn. De grote bijdrage van inwoners van 
Castricum aan de bij in 2004 aan het IKB gemelde klachten is ook iedereen bekend. Hoe 
kan dat? Dat kan wanneer de jaargemiddelde Lden dB(A) waarde op afstand van Schiphol 
en in een regio waar de hinder een sterk ‘aan’ tegenover ‘uit’ karakter heeft, niet represen-
tatief is voor de werkelijke geluidbelasting, zoals die in de perioden van overlast optreedt. 
Dat buiten die perioden van overlast niet wordt geklaagd is evident omdat het IKB geen 
meldingen accepteert die niet verifieervaar met vliegtuigpassages samenhangen.  

De ferme keuze van Uw commissie voor Lden en niets dan Lden zou kunnen worden ge-
rechtvaardigd met de opmerking dat “andere maten” mogelijk best goed zijn en aantrekke-
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lijk om uit te leggen wat er gebeurt. Maar, zult U zeggen, de Lden doet zijn werk goed en 
“never change your winning team”. In dat geval zou de voorafgaande kritiek niet terecht 
zijn. Bovenstaand gegeven doet aan dat soort uitleg twijfelen. Ik kom daar op terug. 

We komen hiermee toe aan de door U helder geformuleerde opmerking:  “meten is pas 
weten als je weet waarom je meet en wat je meet”. Er is gewoon behoefte aan een kritische 
bepreking van de betekenis van de Lden. We komen hier toe aan de enige vraag die in 
Uw vierde voortgangsrapport niet duidelijk wordt gesteld: In welk opzicht is de bruikbaar-
heid van Lden als beschrijvende maat voor geluidoverlast en dus als criterium voor effec-
tieve bescherming beperkt? Ik ondersteun wat in mijn reactie daarover zal worden gezegd 
met ene litteratuur opgave aan het eind van mijn commentaar. 

 

3. OP AFSTAND GEEFT LDEN GEEN INFORMATIE OVER GELUIDKLIMAAT  

3.1 Het geluidklimaat in de directe omgeving van Schiphol 

De kracht van Lden dB(A) als grootheid ligt in het vermogen van gemiddelden in het al-
gemeen om het ‘geluidsklimaat’ dat op een bepaalde plaats heerst te karakteriseren. “Het 
klimaat was pakweg zo en zo.” Hoewel vliegtuigen altijd na elkaar aankomen en vertrek-
ken, wordt we per handhavingpunt teruggezien over het in een jaar verzamelde geluid 
wordt daaruit een conclusie over het ‘geluidklimaat’ ter plaatse.  We kijken als het ware 
door de oogharen naar de skyline van een stad in de verte. In plaatsen dichtbij Schiphol is 
vrijwel steeds een continu achtergrondgeluid aanwezig. de skyline is een constante. Zelden 
zijn de dagen dat de gemeenschap daar vrij is van hinder. Het is daar dat Lden als gemid-
delde redelijk representatief beeld kan geven, dat corrigeert voor uitschieters naar boven 
en beneden en tengevolge van seizoens- en weerinvloeden; de werkelijkheid is daar rela-
tief monotoon en het vermogen van handhaven om overschrijden van de norm te voorko-
men dus navenant groot. Mits natuurlijk voldaan wordt aan de verwachting, dat enige ze-
kerheid aanwezig is de mate van ernstige hinder die kan worden verwacht en waarvan het 
aannemelijk is dat deze, gezien de woonkeuze in de omgeving van de luchthaven, voor 
bewoners als redelijk en aanvaardbaar wordt ervaren. 

In America is het gebruik van Lden voor gebruik van land in deze omgeving gedefinieerd 
in een nationale standaard , ANSI S12.9 Part 5 Sound Level. Maar let wel op dat het in de 
VS gaat om ruimtelijke planning bij een bestaande blootstelling aan geluid en niet om het 
evalueren van de invloed van geluid op reeds bestaande bebouwing! Wanneer het accent 
blijft liggen op de mogelijkheid te karakteriseren wat je bij exploitatie van gebieden mag 
verwachten op grond van bestaande overlast, en men redelijk dicht rond Schiphol blijft, is 
voldaan aan de verwachtingen van de ontwerper van dit systeem in 1978, Ted Schultz. Het 
is met name de reproduceerbaarheid van de relatie voor hinder, zeker daar waar geluid-
bronnen relatief monotoon zijn, zoals weg- en treinverkeer, die er voor hebben gezorgd dat 
de basis van de maat Lden - met latere aanpassingen een status heeft kunnen krijgen bij de 
harmonisaties van handelen rond vliegverkeer.   

Met toepassing in omgekeerde zin, zoals in Nederland, is nog weinig ervaring. Zeker is 
dat het onverstandig zou zijn de maat blindelings toe te passen, dat is zonder proefonder-
vindelijke correctie en op geleide van de resultaten. Veel beter is een situatie als zou ont-
staan bij de aanwezigheid van een deskundig luchtvaartschap, omdat dit tevens de be-
schikking heeft over gegevens rond vliegverkeer, een goed net van klachtenregistratie en 
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een gemotiveerde bevolking.  

Daar waar gerede twijfel bestaat over de reproduceerbaarheid van de relatie tussen overlast 
en Lden mag je er zeker voor oppassen het systeem niet te overvragen. De neiging daartoe 
is wel erg groot geweest en heeft sterk bijgedragen tot het wantrouwen dat in Nederland 
ten aanzien van de sector is ontstaan. Het lijkt me dat juist permanente aanwezigheid van 
een luchtvaartschap met kenniscentrum condities zal kunnen bieden voor het beter defi-
niëren van voor deze techniek geschikte randvoorwaarden.  

Daarnaast is het aangewezen met grote zorg om te gaan met omstandigheden waar niet 
wordt voldaan aan de basisvoorwaarden van gelijkmatigheid en reproduceerbaarheid. Dus, 
bijvoorbeeld in gebieden met een zeer wisselend exploitatiepatroon zoals in het verlengde 
van de grote aan en uitvliegbanen, waar het gebruik als landingsbaan zo sterk van meteo-
rologische omstandigheden afhankelijk is dat het een sterk ‘aan’ - ‘uit’ karakter krijgt. Het-
zelfde geldt voor situaties waarin het tegenstroominritsvliegen vigeert, zoals in Noord Ken-
nemerland. Daar ontstaan in combinatie met laag vliegen bijzondere belastingen met hoog-
frequente passages van vliegtuigen die van richting veranderen. Hetzelfde geldt voor toe-
passing onder geheel nieuw ontworpen vliegpatronen, zoals bij CDA-ILS vliegen, geken-
merk door langdurig monotoon op dezelfde route herbelasten van dezelfde woningen. Ze-
ker daar zou het onverstandig zijn de Lden anders dan voor wetenschappelijke doeleinden 
toe te passen. Bewoners zijn nu eenmaal geen proefkonijnen van de luchtvaart. Ik kom 
daarmee vanzelf bij het volgende: 

3.2 Op afstand van Schiphol is Lden niet representatief voor het geluidsklimaat 

In ver van Schiphol verwijderde regionen en juist daar waar bovendien de spreiding van 
individuele vliegbewegingen het grootst is, dus bij landend verkeer, is het jaargemiddelde 
of dit nu rekenkundig is of anderszins, dus de Lden, zonder meer representatief voor niets. 
De overlast en de geluidbelasting zijn niet monotoon. De langere uit- perioden worden af-
gewisseld door kortere ‘aan’ perioden waarin de achterstand ten aanzien van de Lden 
wordt inge4haald door langdurig uiterst frequente aan- of afvoer. Verdubbeling of halve-
ring van geluidsintensiteit zal daar van geval naar geval nauwelijks worden waargenomen 
(3 dB(A) verschil tussen uiteen liggende gebeurtenissen wordt niet gehoord), maar verdub-
beling van de duur van hoogfrequente passages wordt beleefd als onaanvaardbare aanslag 
op de kwaliteit van leven.  Binnen de aan-perioden wordt de geluidsruimte niet belast door 
de intensiteit van geluid maar wel geheel opgesoupeerd door het aantal vliegtuig passages 
- zelfs in de nacht. In dit soort situaties ontstaat sterke behoefte aan intelligent sturen, zoda-
nig dat bewust vermeden wordt het onmogelijke te vragen van bepaalde populaties men-
sen. Hier gaat het niet meer om beperken van vliegtuigen maar om de kunst van sturen 
door verkeersleiding. Je hebt er dus eigenlijk niets aan Lden; methoden als NAxx kunnen 
licht veel meer bruikbare informatie geven voor het reactief aanpassen van vliegverkeer. 
Zie paragraaf 2.1.2 van Uw rapport, maar vooral ook de aan dit commentaar toegevoegde 
literatuurverwijzingen. Hier is dan ook bij U aanleiding om te spreken over ‘andere ma-
ten’. 

3.3 Lden is ongeschikt om intermitterende geluidbelasting weer te geven 

Een ander punt is in dit verband de enorme variëteit in types van hinder die optreedt tus-
sen locaties die aan vliegverkeer zijn blootgesteld en op afstand van de luchthaven liggen. 
Het maakt verschil, of mensen wonen onder de nauwelijks een Km brede footprint van 
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Continuous Descent Aproaches. Of mensen wonen op de locaties rond Castricum waar 
vliegtuigen overdag accelereren of decelereren tijdens het maken van bochten. Of mensen 
wonen binnen de weidegebieden rond de Schermer waar ze afwisselend worden blootge-
steld aan startend of een landend verkeer.  

Ik wil hier ook graag benadrukken dat het bij wisselend luchtverkeer op afstand van 
Schiphol niet zinvol is te spreken van contouren. Contouren horen bij het LIB. Ook al wordt 
gehandhaafd in 35 toegangspoorten, die poorten bepalen dat wat daar binnen treedt op die 
plaats niet meer dan een bepaalde geluidbelasting mee mag dragen.  Waar het vaststellen 
van een bepaald percentage gehinderden in het LVB-gebied of een bepaalde gemiddelde 
geluidneerslag in een enkel waarnemingspunt op moet slaan is een raadsel. Ook wat het 
verbeteren moet. Ik denk dat de terugkeer van de term buitengebied en het spreken over 
contouren een overblijfsel is van de neiging van de opdrachtgever handhaven in het LIB en 
handhaven in het LVB door elkaar te halen. De suggestie dat de buitenwereld wordt omslo-
ten door een 45 dB(A) contour is gevaarlijk, want de betekenis van dergelijke iso-lijnen is, 
dat ze gebieden omsluiten waar de geluidneerslag per definitie hoger mag zijn dan aange-
geven.  

 

4.  BETER AANSLUITEN BIJ DE ONDERVONDEN OVERLAST 

4.1  Is sturen onverenigbaar met handhaven en omgekeerd? 

Uw commissie en haar opdrachtgevers zijn zich bewust van de vraag van de bevolking 
naar een effectievere handhaving van de omgevingskwaliteit in vlieggebieden dan tot nu 
het geval is. Er is behoefte aan een benadering die beter aansluit bij de ervaren overlast. U 
noemt zelf een aantal mogelijkheden, maar zegt daarvan dat deze niet te combineren zijn 
met een handhavingsysteem waarin vaste grenzen voor de hoeveelheid geluid gelden, zo-
als in hiervoor is beschreven in relatie tot de 35 Ke zone . 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 handhavingpunten, dus zowel de handha-
vingpunten die nu al in het LVB staan als de mogelijkheden die de commissie in dit 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.  

Ook wij hebben net als U de behoefte aan een ‘sturing’ gezien en hebben in het bijge-
voegde document aangegeven op welke wijze wij ons dit voorstellen. Wat wij niet begrij-
pen is Uw opmerking waarom deze zaken niet te combineren zijn met een handhaving in 
de 35 Ke zone. Hoewel er meer zaken zijn die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 
van geluidoverlast is het zonder meer duidelijk dat ontbreken van beperkingen ten aan-
zien van vliegbewegingen in de toekomst alleen maar meer problemen zal geven. Uw 
opmerking komt over als de opmerking dat je, wanneer je politieagenten aanstelt om ver-
keer te regelen, dan maar meteen alle algemene verkeersregels kunt laten vallen. Vanzelf-
sprekend is dit niet zo. 

4.2  De sector heeft behoefte aan bescherming tegen aansprakelijkheid 

U gaf al eerder aan dat de opdrachtgever uw speelruimte beperkte. Die beperking lag 
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vooral al in de verwarring tussen twee zaken. (1) Bescherming van Schiphol tegen aan-
sprakelijkheid in het LIB en (2) verantwoordelijkheid jegens de omwonenden in het LVB. 
Het Verbetervoorstel “Aansprakelijk en Verantwoordelijk” (zie bijlage) herinnert aan die 
door de Stelselwijziging middels twee besluiten beoogde differentiëring (LIB en LVB). Het 
eerste, het LIB, betreft de Inrichting en de Bescherming van Schiphol en directe omgeving. 
Zoals op vele plaatsen in de wereld en in Europa wordt Lden gebruikt als een soort natio-
nale standaard volgens welke de verantwoordelijkheden van sector en overheid worden 
beschreven in relatie tot een bestaande blootstelling aan geluid. Vandaar ook bijvoorbeeld 
de relatie tussen Progris en het buitengebied. De respectievelijke verantwoordelijkheden 
(‘des Rijks’ en ‘van de sector’ en ‘wat je moet verwachten als je accepteert daar te wonen’) 
zijn fraai beschreven door Prof. Stallen.  Hier hebben we dan het antwoord op de vraag 
waarvoor meting dient. De Lden dB(A) is ontworpen om te laten zien  hoe ongezond of on-
aangenaam het voor mensen is ergens te gaan wonen. Het heeft dus niets te maken met 
preventie van geluidoverlast voor het individu, maar met risico’s voor Schiphol of voor 
bouwheren in de omgeving.  Het heeft alles te maken met het voorkomen van aansprake-
lijkheid. Zoals ik al eerder heb betoogd en zoals je ook kunt zien in de wetgeving: de Lden 
is bedoeld, niet voor het LVB, het Verkeersbesluit, maar voor VROM, voor het LIB, het In-
richtingsbesluit. 

4.3 De bevolking heeft behoefte aan verkeersregeling en Gezond Verstand 

Wij pleiten dus om naast en in aansluiting van handhaving een soort permanente commis-
sie die samen met de verkeersleiding zodanig zorg draagt voor de sturing van het verkeer 
boven de woonomgeving dat de kwaliteit daarvan gehandhaafd blijft.  

Dat NA60 en NA70, zoals U zegt alleen gevoelig zijn voor hoeveel vliegtuigen er vliegen, 
maar niet voor hoe luid, is onjuist. De bedoeling is dat je op gegeven plaatsen ( de 95 
nieuwe punten) arrays, reeksen, van NA60, 70, 80, 90 berekent, in al die punten die U bui-
ten Schiphol wilt opstellen. De computer berekent kosteloos, als je maar hier en daar ijkt.  
Het gaat om verkeer, niet om contouren. Overal waar verkeer (te) laag vliegt moet worden 
gemeten en gerekend.  

Wij ondersteunen Uw conclusie dat er meetpunten en rekenpunten moeten zijn in relatie tot 
de kans dat ergens overbelasting ontstaat. Ook zijn wij voorstander rekenen en meten en 
zelf in den beginne, ook in het verkeersgebied als Lden. Geen enkele wetenschapper zal 
niet zijn methoden diversifiëren. Op deze wijze zal het kunnen komen tot een proefonder-
vindelijke karakterisering en sturing van vlieggedrag in relatie tot ervaren hinder, tenmin-
ste wanneer ook op oordeelkundige wijze van het IKB gebruik wordt gemaakt. 

De vraag kan worden gesteld of Lden berekenen niet het voordeel heeft over meten met 
andere methoden, omdat niet alle punten in het verkeersgebied dag en nacht kunnen wor-
den bemand. Het antwoord is dat ook voor de maten voor ‘sturing’ geen continue beman-
ning zullen behoeven. Er zal door midden van incidentele ijking voldoende expertise ont-
staan om als regel ook met rekenen alleen te volstaan. Daarnaast is het mogelijk om in de 
praktijk waarnemingen te beperken tot de tijdstippen en trajecten waar werkelijk wordt ge-
vlogen.   

Het gaat dus niet om een actie tegen Lden of voor andere maten. Het is ons te doen om het 
van meet af aan ontwikkelen van gedetailleerde en ter zake adequate kennis. Ook in ons 
voorstel is ook sprake van operationele flexibiliteit. Daar wordt handhaven in de 35 Ke zo-
ne niet alleenzaligmakend. Er wordt voorgesteld geïntegreerde kennis en gezond verstand 
maatgevend te laten zijn voor eventuele flexibiliteit en aanpassing van de handhaving in 
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het LIB.  

Ik geloof dus  dat we die 35 handhavingpunten, de stads poorten van het Schipholterrein 
daar moeten laten staan en hard moeten vasthouden aan onveranderlijke waarden, tenzij …  

Daar gaat dan het profijtbeginsel waar U van spreekt werken. De omwonenden willen dat 
op grond van metingen zo wordt gevlogen dat dezelfde hoeveelheid energie zo min moge-
lijk overlast geeft.  Het kan niet waar zijn dat een gunstige herfst en winter met winden die 
een baan voor landen onbruikbaar maakt omstandigheden schept, tijdens de overgebleven 
zomer maanden niet allen wordt ‘ingehaald’, maar dat zelfs via enkele eenheden dB(A), 
grote aantallen toestellen, extra worden toegelaten. Hier komt het overleg met het door ons 
voorgestelde kenniscentrum in het geding. Operationele flexibiliteit is de kunst van geven 
en nemen. 

4.4  Onderzoek over de relatie tussen overlast en geluidbelasting 

Op deze plaats wil ik U tenslotte een concreet onderzoeksvoorstel doen. De grote winst aan 
stillere vliegtuigen na de jaren 90 heeft er toe geleid dat stiller wordt gevlogen. Overheid 
noch sector lieten na de geluidwinst te benadrukken te benadrukken. Toch waren de aan-
tallen vliegtuigen vooral de laatste decennia aanzienlijk toegenomen. Minder geluid, maar 
meer passages - en een meetsysteem dat door zijn logaritmische structuurongevoeliger is 
voor passages dan de menselijke beleving. Is dit niet de verklaring voor de verschuiving in 
Uw figuur 4, waar wij U in ons commentaar Wikken en Wegen op hebben gewezen? Het is 
niet waarschijnlijk dat dat het gevolg is van een rekenafwijking - de fout zou een tiental 
dB(A) moeten bedragen.  

Veel waarschijnlijker is het dat het enorme toenemen van vliegtuigpassages verantwoorde-
lijk is voor die gekke verschuiving is de RIVM figuur (Figuur 4, pagina 6) die zo werkelijk 
maar zo onverklaarbaar is. Het is een suggestie die goed onderzoekbaar is, en een welko-
me verbetering van inzicht geeft in geluidshinder. Het lijkt ons dat de onderzoekers van 
het NLR die indertijd zulk boeiende informatie hebben geleverd ten aanzien van de bete-
kenis van NAxx, degenen zouden kunnen zijn die deze opdracht vruchtbaar zouden kun-
nen uitvoeren. Indien het lukt een drievoudige relatie Lden, ernstig hinder en passagefre-
quentie te formaliseren, zouden we weer een stap op weg zijn naar een beter inzicht in het 
probleem. Mits men open ogen blijft houden voor vernieuwingen in de toekomst.  

SAMENVATTING 
Samenvattend. Wij hebben aandacht gevraagd voor de tweeledigheid van het probleem 
rond de luchthaven. Hoewel de overheid dit al vroeg waar nam, gezien het onderscheid 
dat zij maakte tussen de twee daartoe strekkende verkeersbesluiten, is nagelaten daar de 
consequenties uit te trekken. Nabij Schiphol vraagt men om handhaven, vooral planolo-
gisch gemotiveerd. Dit behoeft om relatief eenvoudige beslissingen met langdurige impact. 
Op afstand van de luchthaven is de situatie geheel anders. Daar blijkt behoefte te zijn aan 
verantwoord en geïnformeerd sturen op basis van voortgaande analyse van de grote diver-
siteit in ruimte en tijd en aard van de overlast. Er moet juist plaats zijn voor beide, voor 
helder en strikt handhaven in de handhavingpunten rond Schiphol (LIB-gebied), naast ‘stu-
ren’ in het luchtverkeergebied (LVB-gebied). Wanneer er een goede totaalervaring ontstaat 
in het kader van een luchtvaartschap cum kenniscentrum zal dit onschatbaar waardevolle 
informatie genereren ten behoeve van toekomstplanning. Uiteraard is luchtvaart niet meer 
weg te denken. Het bezit van op gecontroleerde ervaring berustende kennis van zaken 
kan helpen de toekomst onder ogen te zien. Zoals U zelf en wij ook hebben ervaren is de 



12 
 

behoefte daaraan groot. Hoe veel werk had dit bespaard.  

Ik hoop U hiermede voldoende argumenten te hebben gegeven om onze vraag te recht-
vaardigen om bij de planning van Uw commissie rond handhaven meer plaats in te voor 
de behoefte aan ‘zorgzaam sturen’, ondersteund door een permanent kenniscentrum, waar 
de bewoners al in de reactie op Uw eerste rapportage blijk van gaven.  

Met vriendelijke groet,        Prof dr Olav Bijvoet
  

Castricum, 23 juni 2005 
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