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De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 
t.a.v. Drs. H.Eversdijk, voorzitter 
Postbus 90771 
2509LT Den Haag 
 
 
Castricum, 26 augustus 2005 
 
Betreft:  reactie op de 4de voortgangsrapportage  
 
 
 
 
Geachte heer Eversdijk, 
 
 
Met waardering hebben wij kennisgenomen van de vierde voortgangsrapportage van uw 
commissie. Uw commissie is er in geslaagd op heldere wijze het speelveld af te bakenen en de tot 
dusver aangedragen zaken van noodzakelijk commentaar te voorzien en indien mogelijk haar 
voorkeur daaromtrent uit te spreken. 
Wij van onze kant willen graag een aantal van de door uw commissie aangereikte zaken de revue 
laten passeren en  enkele suggesties doen voor mogelijke verdere verbeteringen. 
Onder het punt “communicatie en externe contacten” merkt uw commissie op dat zij zich niet wil 
laten verleiden om uitspraken te doen buiten haar werkterrein, zoals vastgelegd in de formele 
opdrachten. Het spreekt vanzelf dat wij dit gegeven respecteren. Wellicht zullen wij zaken 
aanroeren die niet geheel tot uw opdrachten behoren. Wij doen dit voor een beter begrip voor 
onszelf en mogelijk ook voor anderen. Het staat uw commissie natuurlijk vrij om daarover wel of 
geen reactie te geven. In ons commentaar zullen wij zoveel mogelijk de rode lijn in uw rapport 
volgen en daarbij paragraaftitels hanteren overeenkomstig uw rapportage. 

 

Ad 2. Handhavingsysteem in het buitengebied 
 
Als platforms zijn wij voor een strakke handhaving. De belangen van de luchtvaartsector en de 
belangen van de omwonenden van Schiphol lopen vaak niet parallel. Groei betekent meer 
overlast, dat is in de afgelopen tijd meer dan duidelijk geworden. Ook de verlegging van het 
verkeer naar het noorden heeft niet het beoogde gunstige effect gehad. Wij zijn dan ook tegen het 
systeem van zelfregulatie door de sector. We hebben moeten constateren dat goede bedoelingen, 
stillere vliegtuigen, stillere vliegprocedures, door welke oorzaak dan ook, niet zijn uitgekomen. 
Dat alles heeft nagenoeg altijd sterk in het nadeel van de omwonenden gewerkt. De wettelijke 
ruimte bleek daarvoor aanwezig. De dubbeldoelstelling heeft als zodanig niet gewerkt. 
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Een voorbeeld: In het onlangs uitgekomen rapport van het Natuurplanbureau “Het milieu rond 
Schiphol 1990-2010” staat aangegeven dat er 330.000 mensen zijn met ernstige geluidhinder en 
140.000 mensen met ernstige slaapverstoring. Dat is vele malen meer dan de in de wet genoemde 
aantallen van respectievelijk 45.000 en 39.000. Deze laatste aantallen behoren bij het binnen- en 
het (oude) buitengebied, het gebied binnen de 20Ke contour resp. de 20dB(A)LAeq contour. Buiten 
alle regels vallen nu dus tenminste 285.000 mensen met ernstige hinder en 101.000 mensen met 
ernstige slaapverstoring.  
 
Dat is voor ons onacceptabel. Wat wel een oplossing is, en daar hebben wij als platforms ook 
voor gepleit, is om vanuit een goed werkend handhavingsysteem als bewonersplatforms samen 
met de sector te komen tot verbeteringen van het systeem. Voorwaarde hiervoor is dat er eerst 
een beter werkend en breed geaccepteerd handhavingsysteem zal moeten zijn. Het werk van uw 
commissie zien wij als essentieel daarvoor. Vanuit haar onafhankelijke positie achten wij uw 
commissie namelijk in staat om de noodzakelijke bouwstenen voor verbeteringen aan te dragen. 
Bij het wetgevend overleg voorafgaand aan de totstandkoming van de nieuwe Wet Luchtvaart 
werd voor de beeldvorming zwaar geleund op de zogeheten “schaduwwerking”  en het bestaan 
van een 20 Ke contour. Dat vanwege de gedachte dat de daaruit volgende c.q. daarmee 
samenhangende bescherming logischerwijze tot stand komt.  
In de wetgeving is daarover echter niets opgenomen. Deze omissie in het huidige wettelijk stelsel 
heeft de sector de ruimte geboden om een voor hen gunstig systeem van nadering naar Schiphol 
te ontwerpen zonder zich te hoeven storen aan de nadelige hinderaspecten daarvan. Dit kan 
onmogelijk de bedoeling van de wetgever zijn geweest.   
Wij vinden het dan ook van essentieel belang dat uw commissie in haar rapportage expliciet heeft 
aangegeven dat bij de stelselwisseling de buitengebieden buiten de wettelijke bescherming zijn 
gevallen. Terwijl deze bescherming bij de PKB wel werd geboden en door de huidige 
staatssecretaris op 1 april 2003 in de Eerste Kamer nog eens duidelijk werd toegezegd.  
Een voornaam punt van kritiek vanuit de platforms is dan ook dat het (wankele) evenwicht dat er 
was onder het regime van de PKB is komen te vervallen ten gunste van de sector. 
Daar komt bij dat wij, zoals altijd, de beweging bij de sector zien om het eenmaal veroverde 
terrein niet meer prijs te geven. 
 
De vraag dient zich aan of het uitgangspunt van uw opdrachtgevers, dat het aanvullend systeem 
voor handhaving in het buitengebied niet mag leiden tot minder groeiruimte voor het 
vliegverkeer dan in de huidige regelgeving voor Schiphol is voorzien, wel stand kan houden.  
Een blik op een gedetailleerde kaart van West Nederland leert dat de ring van handhavingpunten  
is getrokken om een relatief dunbevolkt gebied. Echter, bijna overal liggen direct daaraan 
grenzend woongebieden. Deze zijn niet te definiëren als relatief dun bevolkt gebied. Wij volgen 
u dan ook in uw uitgangspunt dat het onderzoeksgebied tenminste moet lopen van Alkmaar in het 
noorden, Almere en Laren in het oosten, Woerden en Bodegraven in het zuiden  en Voorschoten 
en Wassenaar in het zuidwesten.  
Wat ons betreft zal dit onderzoeksgebied straks worden aangewezen als het gebied waarvoor een 
wettelijk beschermingsregime gaat gelden. Mocht uit het onderzoek blijken dat het gebied niet 
helemaal goed is gekozen, dan gaan wij ervan uit dat de beschermde zone ook zodanig wordt 
aangepast dat overal een deugdelijke bescherming wordt geboden. 
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Ad 2.1.2. Maten voor de hoeveelheid geluid 
 
Als platforms hebben wij in ons gezamenlijk verbetervoorstel een vraagteken gezet bij het 
instrumentarium dat gebruikt wordt bij de handhaving. In onze waarneming is Lden op jaarbasis  
geen goede maat voor de overlast. Gemiddelde overlast bestaat namelijk niet. Wij willen u als 
voorbeeld in dit verband wijzen op de resultaten van de Omegam meetpost in Velsen Zuid: 
terwijl de meetpost net binnen de 20 Ke contour ligt, werd daar over de maand januari 2005 een 
gemiddeld niveau van 35 Ke gemeten, met zelfs 51 Ke over één etmaal.  
Overlast heeft een sterk aan-uit karakter. De Lden is juist ontwikkeld voor een min of meer 
continue geluidsbelasting. Lden  is dus speciaal voor de buitengebieden met hun intermitterende 
geluidsbelasting géén goede maat. Maar ook uit de door Npb geconstateerde grootschalige 
slaapverstoring blijkt dat ook alleen Lnight als handhavingsmaat niet deugt. De jaarrapportages 
van het handhavingsysteem  geven mede om deze reden dan ook geen goed beeld van de 
werkelijke, bovenmatige, slaapverstoring. Als oplossing zien wij een combinatie van systemen 
met een verschillende tijdschaal. 
 
Wij willen wijzen op een tweetal voorbeelden ter illustratie van het feit dat ook in het huidige 
maatschappelijk verkeer voorzieningen zijn getroffen vanwege de bezwaren tegen een 
gemiddelde: 
Verkeerslawaai moet onder een gemiddelde jaarnorm blijven. Echter op grond van een ander 
wetsartikel is de politie in staat een bekeuring uit te delen aan een bromfietsrijder die met een 
open knalpijp rijdt. Toch zal het geluid van die brommer de jaarnorm niet doen overschrijden. 
Op eenzelfde manier zijn er ook bij de industrie twee soorten overtredingen mogelijk tegen de 
geluidswetgeving. Eén op basis van jaarnorm en één op basis van overtreding van een extra 
voorwaarde, bijvoorbeeld niet mogen lossen voor een bepaald tijdstip en/of op een bepaalde 
plaats. 
 
In uw opsomming worden een aantal mogelijke instrumenten tegen het licht gehouden. U kiest 
ervoor het bestaande systeem met Lden op jaarbasis niet te vervangen door een nieuw.  
Wij willen u daarin volgen, mits het bestaande systeem op de bovengenoemde wijze wordt 
aangevuld: 

• uitbreiding van het bestaande handhavingsysteem met handhaving in het buitengebied. 
• Daarbovenop een lik op stuk systeem voor incidentele bovenmatige slaapverstoring en 

bovenmatige hinder. 
 
Het lik op stuk systeem ziet er voor ons als volgt uit: 

• Voor wat betreft slaapverstoring:  
Uit gehouden slaapverstorings- en ook uit ander onderzoek is te achterhalen wat de specifieke  
oorzaken zijn van slaapverstoring door vliegtuiglawaai. Daarop zouden de verbodsbepalingen 
moeten worden gericht. Gebruikmakend van de huidige stand van de techniek is het uitstekend 
mogelijk de“dader” direct aan te wijzen en te beboeten. Net als bij de open knalpijp van de 
brommer. Het systeem zal in afwijking van de gang van zaken bij de brommer een continu 
automatisch werkend systeem moeten zijn.  

• Voor wat betreft hinder: 
Voor de dagsituatie zou het instrumentarium ook moeten worden uitgebreid. Wij denken hierbij 
bijvoorbeeld aan de NA 60 op uurbasis. Onderzoek geeft aan dat er een verband lijkt te zijn 
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tussen het aantal klachten en de NA 60. Nader onderzoek zou de gewenste verfijning voor de 
dagsituatie moeten leveren. Middels een systeem van “strafpunten” en de daarbij horende 
sancties zal de sector geprikkeld moeten worden te komen tot verbeteringen. 
 
Door de sector is in het verleden opgemerkt dat aanvullende maatregelen de sturing voor de 
sector onmogelijk zouden maken. Wij betwijfelen dat. Mocht dit werkelijk te “moeilijk” zijn 
voor de sector, dan zou misschien weer moeten worden teruggevallen op een maximum van 44 
miljoen passagiers en het maximum aantal tonnen vracht van 3.3 miljoen of 440.000 
vliegbewegingen per jaar (cijfers die overigens groei toelaten, en dus niet strijdig zijn met de 
opdracht aan uw commissie). 
 
Tot slot willen wij u het volgende meegeven.  
De Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid maakt ons inziens een punt als zij zich in haar 
tweede advies bij wijze van voorbeeld afvraagt of de nieuwe geluidsoverlast voor honderd 
inwoners van Castricum, waar men voordien kon genieten van een landelijke rust, te vergelijken 
is met de vroegere geluidsoverlast van Schiphol aan honderd Amsterdammers die gewend zijn te 
leven in een lawaaiige stad. Vanzelfsprekend dient deze overweging niet beperkt te worden tot 
Castricum alleen, zij is van toepassing op alle niet grootstedelijke woongebieden rond Schiphol.  

 

Ad 2.3.4. Het toetsingskader 
 
Naar aanleiding van de vraag van uw opdrachtgevers voor optimale benutting van de ruimte 
binnen de milieugrenzen, vragen wij op onze beurt aandacht voor de noodzaak om binnen de 
milieugrenzen voldoende bufferruimte te behouden. Regelsystemen die zwaarbelast zijn kunnen 
geen verstoringen aan en worden inflexibel. Schiphol heeft thans binnen de milieugrenzen een 
vrije ruimte van ongeveer 25% (uitgaande van 410.000 vliegbewegingen in 2004, bij een 
maximum van 517.000 volgens de MER 2004). Dit is de minimaal noodzakelijke bufferruimte 
die nodig is om in de praktijk met voldoende flexibiliteit te kunnen opereren. Wij vestigen er 
overigens nadrukkelijk de aandacht op dat bewaakt zal moeten worden dat de luchtvaartsector 
deze ruimte niet zal gaan “vol vliegen”. Het is immers een noodzakelijk element van het 
regelsysteem. Bovendien zou volvliegen ten onrechte zijn, want ruimte voor groei voor de sector 
zou moeten komen uit stillere vliegtuigen en stillere vliegprocedures. 
Overigens is de genoemde minimale bufferruimte van 25% niet alleen nodig voor de goede 
operationele werking van het stelsel, het is bovendien het “speelterrein”  om in overleg met de 
sector nieuwe ideeën in de praktijk te kunnen uitproberen. In aanvulling daarop zou  bovendien 
nog (een deel van) de ruimte uit de meteotoeslag gebruikt kunnen worden, die ook nog eens 20% 
bedraagt.  

Ad 2.3.5. Onderzoek naar de eigenschappen van het stelsel. 
 
Wij spreken onze teleurstelling uit over het feit dat  wij als bewonersplatforms niet zijn 
betrokken bij dit onderzoek terwijl wij, als ervaringsdeskundigen bij uitstek, een wezenlijke 
bijdrage denken te kunnen leveren. Wij willen u hierbij graag wijzen op opmerkingen gemaakt 
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door de Procescommissie Evaluatie  Schipholbeleid in haar vierde verslag over het nut om in een 
onderzoekstraject de verschillende visies van stakeholders aandacht te geven. 
Verder zouden wij het nachtregime graag meer herkenbaar in het onderzoek opgenomen willen 
zien. Slaapverstoring is een van de grootste problemen bij geluidsoverlast. De noodzaak van 
nader onderzoek naar handhaving in het buitengebied gedurende de nacht dient zich aan door de 
reeds in gang gezette verplaatsing van bijvoorbeeld vrachtvluchten, charters en low-cost vluchten 
naar de nacht. Daardoor kan nu al de verwachting worden uitgesproken dat de bestaande overlast 
in het buitengebied zeker in de nacht nog aanzienlijk groter zal worden.  
Verder spreken wij er onze bezorgdheid over uit over de nu gepresenteerde “vingeroefeningen”.  
In de eerste plaats zijn wij ervoor beducht dat met de gevolgde aanpak de huidige overlast zal 
worden gesanctioneerd. De huidige stand van zaken is echter niet acceptabel. Deze is immers 
aanleiding tot een geweldig groot aantal geluidsklachten, en onverwacht hoge aantallen 
slaapverstoorden. Bovendien blijkt het extern risico tweemaal zo groot als bedoeld was. 
Duidelijk is inmiddels dat dit ontstaan is door een gebrek aan kennis en ervaring bij de ontwerp 
van het huidige systeem. In het door uw commissie te ontwikkelen aanvullende 
handhavingsysteem zou dan ook lering moeten worden getrokken uit het recente verleden. 
Feitelijk zou het te ontwikkelen systeem van de grond af aan moeten worden opgebouwd vanuit 
de indicatieve contouren van de PKB95.  
In de tweede plaats achten wij het aantal berekeningspunten aan de magere kant. Voor een goede 
handhaving denken wij dat aanzienlijk méér handhavingspunten noodzakelijk zullen zijn. Zo 
waren alleen al om de 35 Ke contour goed te benaderen 250 handhavingspunten vereist, en het 
gaat hier om een aanzienlijk groter gebied. Daarbij is ons uit eigen onderzoek gebleken dat 
geringe verschillen in afstand van de gevlogen trajecten, (onverwacht) grote verschillen in 
geluidshinder kunnen betekenen. Dat vraagt derhalve om een zeer fijnmazig netwerk van 
handhavingspunten. 

 

Ad 3. Andere mogelijkheden voor geluidbeleid 
 
Van groot belang achten wij het dat er een discussie op gang is gebracht door de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat over de keuze tussen spreiding en concentratie. Door de keuze in onze 
nota Wikken en Wegen voor operationele flexibiliteit hebben wij ons feitelijk uitgesproken voor 
het spreidingsmodel. Zoals wij reeds eerder betoogden, is voor operationele flexibiliteit een 
adequate vrije ruimte in het systeem (“bufferruimte”) essentieel. 
Ten aanzien van de informatieve beheerssystemen willen wij het volgende opmerken. De sector 
heeft plannen voor bijna ongebreidelde groei (800.000 vliegbewegingen). Momenteel is reeds 
waarneembaar dat men alles doet om het wettelijk handhavingsysteem maximaal opgerekt te 
krijgen en iedere kans tot verdere uitbreiding benut. Het ligt daarmee in de lijn der verwachting 
dat wanneer de handhaving zou vervallen ten faveure van een informatief beheerssysteem (zoals 
door uw commissie is genoemd) de sector dan de volle vrijheid krijgt om onbelemmerd verder te 
groeien. De geest is dan definitief uit de fles en een weg terug naar een handhavingsysteem zal in 
de praktijk niet meer mogelijk zijn. Vandaar dat wij ons als gezamenlijke platforms uitspreken 
vóór een model gebaseerd op handhaving. Informatie kan behulpzaam zijn bij verdere 
systeemontwikkeling, maar kan een wettelijk handhavingsysteem niet vervangen. 
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Ad 3.3. Beter aansluiten bij de ondervonden hinder 
 
Tegenover het gestelde dat de winst van stillere vliegtuigen en van stillere vliegprocedures 
geheel ten goede zou komen van de luchtvaartsector, wijzen wij op de dubbeldoelstelling die 
zowel groei voor Schiphol beoogt als verbetering van het leefmilieu van de omwonenden. In dat 
licht bezien is het allerminst evident dat iedere winst voor de volle 100% aan de luchtvaartsector 
toevalt. Eerder zou een verdeling van 50-50 te verdedigen zijn. Dit laatste is dan ook de 
ondergrens van de inzet van de platforms.  
Verder wijzen wij er op dat deze (ongewenste) wijze van “belonen” van de luchtvaartsector niet 
het gevolg is van de formule voor Lden, maar van de keuze van onze regering om Lden als maat bij 
de handhaving toe te passen. Dáár schuilt de fout en niet in de definitie. Daarin schuilt bovendien 
de noodzaak om het handhavinginstrumentarium uit te breiden, want het is volstrekt onacceptabel 
wanneer alle goede verbetervoorstellen vanuit de burgerij ertoe zouden leiden dat alléén de sector 
daarvan profiteert. 

 

Ad 4, Geluidmetingen voor handhaving 
 
Wij zijn vóór geluidsmetingen voor handhaving. Mits goed uitgevoerd lijkt ons dat de beste weg 
om tegemoet te komen aan het gerechtvaardige verlangen van omwonenden naar bescherming 
tegen de overlast van vliegtuiglawaai. 
We willen graag beginnen met een algemene technische opmerking. Meten van vliegtuiggeluid 
staat aan de basis van ieder goed beheerssysteem. Berekening is een modelmatige bezigheid die 
gebruik maakt van meetgegevens. Deze meetgegevens worden verkregen in een 
gestandaardiseerde omgeving en onder gestandaardiseerde omstandigheden. Een 
berekeningsmodel bootst zo goed mogelijk de werkelijkheid na. Daarbij dient altijd gewaakt te 
worden voor modelmatige fouten. Deze dienen opgespoord te worden door middel van 
meetprogramma’s en het model dient overeenkomstig aangepast te worden. Dat is de theorie. 
Bij de platforms bestaat de indruk dat bij de casus Schiphol er in het verleden met een zekere 
krampachtigheid is omgegaan met verschillen tussen meten en rekenen. Onderzoekers leken een 
omgekeerde redenatie te volgen door de verschillen eerder te zoeken in fouten in de meting of de 
meetmethode dan in onvolkomenheden van het berekeningsmodel.  
In uw voortgangsrapportage merkt u op dat het onderzoek naar de verschillen tussen meten en 
rekenen nog loopt. Wij kijken met een zekere spanning uit naar de resultaten van dat onderzoek. 
Wat wij u al wel mee willen geven is dat wij natuurlijk ook weten dat er meetfouten kunnen 
optreden. Dat zit in de aard van het systeem. Dat kunnen methodische fouten zijn, maar ook 
afwijkingen in de meetapparatuur. Als de fouttolerantie van het totaal echter binnen de 
geaccepteerde internationale norm blijft is er ons inziens geen enkel probleem met toepassing van 
metingen voor handhaving.  
Als uit uw onderzoek bijvoorbeeld zou blijken dat de marge tussen meten en berekenen voor het 
overgrote deel aan onvolkomenheden in het rekenmodel toegeschreven moet worden, dan zult u 
waarschijnlijk alleen al daarom met ons van mening zijn dat meten voor handhaving in dat geval 
de voorkeur verdient.  
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Wij gaan ervan uit dat een handhavingsysteem  gebaseerd op meten online resultaten laat zien. 
Onze insteek zal zijn in een dergelijk transparant systeem ook de door ons eerder bepleite boetes 
c.q. strafpunten direct zichtbaar te maken. Boter bij de vis!! 
 
Verder zouden wij nog het volgende op willen merken. 
In uw beschouwing  heeft u het in paragraaf 4.2 over de twee mogelijkheden die u ziet per 
meetpost. Met betrekking tot “ b” , ‘meerdere grenswaarden per meetpost’, merken wij op dat 
ons uitgangspunt is: “overlast is overlast”. Ongeacht welk vliegtuigtype dat veroorzaakt. Wij 
kunnen uw redenatie op dit punt dan ook niet volgen. Redenerend vanuit de overlast en de 
bescherming daartegen is er ons inziens slechts sprake van één grenswaarde voor overdag en één 
lagere grenswaarde voor de nacht. Vanzelfsprekend hangt de grenswaarde af van de afstand tot 
Schiphol. 
Als eerder opgemerkt zien wij zo’n systeem onder ‘a’ genoemd als aanvulling op een algemeen 
systeem (Lden op jaarbasis) en wel omdat het aansluit bij de beleving van de omwonenden. De 
grenswaarde zou in ons voorstel afgeleid moeten zijn van de kans op slaapverstoring in de nacht 
en de kans op hinderbeleving overdag.  
Uw opmerkingen over voorkoming van overlast gedurende de nacht en/of in het weekend door 
gebruik te maken van “heel erg stille vliegtuigtypen” onderschrijven wij. Wij zouden dat nog 
willen uitbreiden met het gebruik in deze extra kwetsbare perioden van “zeer stille 
vliegprocedures”. Voorts zijn wij ervan overtuigd dat als de grenzen maar strak genoeg worden 
aangetrokken dit een goede invloed zal hebben op het innovatief denken van de sector m.b.t. het 
voorkomen van geluidsoverlast in het algemeen. 

 

Ad 6, Motie Baarda 
 
Wij hebben goede nota genomen van uw conclusie op blz 7, namelijk, dat in het nieuwe stelsel 
anders dan in het oude stelsel er geen wettelijke bescherming is in het buitengebied.  
Verder stelt u dat de discussie over de “gelijkwaardige” bescherming van het buitengebied naar 
uw mening gevoerd moet worden binnen het kader van de voorstellen die uw commissie over het 
handhavingsysteem in het buitengebied zal doen. U maakt ons er tevens op attent dat de 
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat uw standpunt deelt. 
Onze inzet ten aanzien van de motie Baarda was erop gericht te komen tot de door u 
geformuleerde conclusie en de blijvende erkenning daarvan door de Staatssecretaris. Daarvan is 
nu sprake. Het is daardoor ook duidelijk dat er ten aanzien van het buitengebied reparatie van het 
systeem plaats móét vinden. 
Wij wachten dan ook met spanning uw voorstellen voor een handhavingsysteem af. Wij zullen 
die voorstellen te zijner tijd op hun inhoud beoordelen. 
 
Aangaande de tussenrapportage over de motie Baarda merkt uw commissie op dat deze goed is 
uitgevoerd, met uitzondering van het feit dat het onderzoeksbureau is afgeweken van haar 
onderzoeksopdracht en de meteotoeslag buiten beschouwing heeft gelaten. Wij delen de zorg van 
uw commissie dat daarmee ten onrechte een gunstiger voorstelling van zaken is gegeven. Wij 
voegen daaraan toe dat het sanctioneren daarvan door het ministerie van V&W niet bijdraagt aan 
het vertrouwen in de overheid. 



 8

Maar vooral willen wij hier toch uw aandacht vragen voor het feit dat de methodiek uit de 
tussenrapportage over de motie Baarda principieel onjuist is. Aan de hand van waarnemingen 
over twee jaren kan onmogelijk worden geconcludeerd dat de gelijkwaardigheid dan óók wel zal 
gelden voor alle volgende jaren. Wij doelen hier op tabel 2 uit de tussenrapportage, die is 
ontleend aan het Plan van Aanpak Evaluatie Schipholbeleid waarin op blz 14 dezelfde (maar nog 
lege) toetsingstabel is geïntroduceerd. Daarbij staat aangegeven dat gekeken zal worden of de 
praktijk in 2004 en 2005 voldoet aan de wettelijke eisen. Vervolgens wordt in de tekst het 
volgende opgemerkt: “In het geval dat alle waarden voldoen aan de eisen (dus gelijk of lager 
zijn), is aan het criterium van een gelijkwaardige overgang voldaan en hoeven de 
luchthavenbesluiten niet aangepast te worden “. Deze opmerking (die in iets andere 
bewoordingen wordt herhaald in de tussenrapportage) is absoluut onjuist. Een dergelijke toets 
zegt namelijk alléén iets over de situatie in 2004 en 2005, maar helemaal niets over de verdere 
toekomst. Ook dán zal het stelsel gelijkwaardig moeten zijn. Om hierover beter uitsluitsel te 
krijgen zou gericht onderzoek gedaan moeten worden naar de beschermkracht van het 
normenstelsel, bijvoorbeeld analoog aan de wijze waarop NLR rapporteerde in publicatie NLR-
CR-2001-373.  
 
Wij zijn als altijd graag bereid ons standpunt toe te lichten. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de 19 Platforms 
 
 
 
 
 
Ir G.Huiting, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een kopie van dit schrijven is verzonden aan:  

• Staatssecretaris mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen van V&W 
• Staatssecretaris drs. P.L.B.A. van Geel ministerie van VROM,  
• Procescommissie Evaluatie Schiphol,  
• Vaste Kamercommissies VenW en VROM van de 2de en 1ste Kamer,   
• Commissie MER,  
• CROS 
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De 19 gezamenlijke platforms omvatten de volgende deelnemers 
 

Vereniging Geus Aalsmeer     Aalsmeer 
Platform Leefmilieu Regio Schiphol     Amstelveen 
Platform Vliegoverlast Amsterdam    Amsterdam 
Werkgroep Luchtverkeer Bijlmermeer    Amsterdam 
Platform Vliegoverlast Assendelft    Assendelft 
Platform Vlieghinder Regio Castricum    Castricum 
Dorpsvereniging Halfweg/Zwanenburg    Halfweg 
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord    Heemskerk 
Milieucontact Heiloo      Heiloo 
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord    Hoofddorp 
Platform Vliegoverlast Zaanstad    Krommenie 
Platform Vliegoverlast Oostzaan    Oostzaan 
Platform Vlieghinder Schermer     Schermer 
Dorpsraad Spaarndam     Spaarndam 
Platform Uithoorn      Uithoorn 
Pressiegroep Velsen Overlast Schiphol    Velsen 
Dorpsraad Wijk aan Zee     Wijk aan Zee 
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede    Heemstede 
Werkgroep Zwanenburg     Zwanenburg 

 
Secretaris: ir G. Huiting, Belle van Zuylenlaan 8, 1902PM Castricum, mail: platformoverleg –at- vlieghinder.nl 

 
De gezamenlijke platforms stellen zich ten doel om de vlieghinder rond Schiphol terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau. De 
platform zijn niet tegen vliegen, en evenmin tegen Schiphol, maar vinden wel dat er grenzen zijn aan de overlast en het gevaar die 

burgers daarvan mogen ondervinden. De platforms zijn in hun activiteiten onafhankelijk, maar werken samen op terreinen waar dat tot 
versterking van hun doelstellingen kan leiden. 

 
Veel informatie over de activiteiten van de platforms is te vinden op de website www vlieghinder nl


