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Voorwoord 
 
De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer voeren gezamenlijk een evaluatie van het 
Schipholbeleid uit. De bewindslieden hebben hiertoe een gezamenlijk pro-
jectbureau ingericht. De evaluatie betreft de periode sinds de inwerkingtre-
ding van de Schipholwet in februari 2003. Als onderdeel van deze evaluatie 
hebben overheden, belangenorganisaties, bedrijven en omwonenden verbe-
tervoorstellen kunnen indienen. Hierop zijn 138 reacties binnengekomen met 
in totaal 682 verbetervoorstellen.  
 
De ingediende voorstellen zullen worden beoordeeld door de beide ministe-
ries. De voorstellen zijn openbaar. Eenieder kan hierop reageren in de rich-
ting van het projectbureau. De bewindslieden hebben de Commissie Regio-
naal Overleg Schiphol (CROS) gevraagd om advies uit te brengen.  
 
De bewindslieden hebben voorts het initiatief genomen om een omwonen-
denpanel te betrekken bij de beoordeling van de verbetervoorstellen. Het 
gaat daarbij om het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop omwonenden 
van Schiphol vanuit hun leef- en belevingswereld aankijken tegen de verbe-
tervoorstellen. Daarbij worden de deelnemers uitdrukkelijk aangesproken in 
hun kwaliteit van ‘omwonende’ en dus niet als vertegenwoordiger van hun 
gemeenschap of op grond van enige andere deskundigheid. De uitvoering 
van dit omwonendenpanel is aanbesteed en in handen gelegd van QA+ en 
Beleid in Context. De werving en selectie is uitgevoerd in samenwerking 
met Motivaction. Het panel bestaat uit 22 leden afkomstig uit de omgeving 
van Schiphol. De samenstelling van het omwonendenpanel is verantwoord in 
een zelfstandige rapportage, opgenomen in bijlage 1. 
 
Het panel is driemaal bijeengekomen. Op 7 september 2005 is er een ken-
nismakingsavond georganiseerd, waar de deelnemers zijn geïnformeerd over 
doel en achtergrond van het panel, de evaluatie en de verbetervoorstellen. Bij 
vertrek hebben zij de beschikking gekregen over de CD-ROM met alle ver-
betervoorstellen en over de eerste verkennende rapportage van onderzoeks-
bureau To70, getiteld ‘Voorstellen voor verbetering, eerste verkenning’. Het 
verslag van deze kennismakingsavond is opgenomen in bijlage 2. 
 
Op de avond van 28 september zijn de deelnemers opnieuw samengekomen 
voor een zogenaamde Ordeningsbijeenkomst. Deze avond was bedoeld voor 
het bepalen van de inhoud van de adviesbijeenkomst. Gezien de grote hoe-
veelheid verbetervoorstellen, de vaak technische aard van deze voorstellen 
en de beschikbare discussietijd hebben de panelleden onderling besloten om 
de verbetervoorstellen zoveel mogelijk op thema geclusterd te bespreken. 
Bovendien hebben zij aangegeven dat zij zich bij de bespreking van de voor-
stellen over starten, landen en routegebruik willen concentreren op criteria 
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die zij van belang achten bij de toetsing door deskundigen. Het verslag van 
de Ordeningsbijeenkomst is opgenomen in bijlage 3. 
 
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november hebben de leden van het omwonen-
denpanel twee dagen met elkaar van gedachten gewisseld over de voorstel-
len met de opdracht om tot een gemeenschappelijk gedragen en eenduidig 
advies te komen. Het door alle leden van het panel onderschreven advies is 
opgenomen op de volgende pagina’s. Een vertegenwoordiger van de minis-
teries VenW en VROM en een vertegenwoordiger van de procescommissie 
zijn als toehoorder op de beide dagen aanwezig geweest. Van deze bijeen-
komst is alleen een procesverslag gemaakt, omdat de deelnemers van me-
ning zijn dat ten aanzien van de inhoudelijke opbrengst alleen hun gezamen-
lijk advies relevant is. Het procesverslag is opgenomen in bijlage 4. De uit-
komsten van de adviesbijeenkomst zijn in samenwerking met de deelnemers 
door QA+ en Beleid in Context op schrift gezet, en vervolgens door het pa-
nel goedgekeurd. 
 
 
Den Haag, 18 november 2005   Houten, 18 november 2005 
 
QA+      Beleid in Context 
Kees Le Blansch    Hans van Zijst 
Nanneke van der Heijden 
Sander Lotze 
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Advies van Omwonendenpanel over 
Verbetervoorstellen voor het Schiphol-
beleid 

Inleiding 
Het omwonendenpanel bestaat uit 22 deelnemers die zich op verzoek van de 
ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer als omwonenden van Schiphol hebben gebogen 
over de verbetervoorstellen voor het Schipholbeleid. Wij hebben twee voor-
bereidingsavonden gehouden in september. Wij hebben op 4 en 5 november 
anderhalve dag met elkaar van gedachten gewisseld over de verbetervoor-
stellen.  
 
Er zijn 682 verbetervoorstellen ingediend. Een groot aantal van deze verbe-
tervoorstellen is erg technisch en/of complex van aard. We zijn geen experts 
op luchtvaartgebied en willen ook niet pretenderen dit te zijn. Wij zijn ge-
vraagd advies uit te brengen in de hoedanigheid van omwonenden en hebben 
ons dan ook vanuit deze capaciteit over de verbetervoorstellen gebogen. Dat 
betekent ook dat we niet treden in technische discussies. 
 
Tijdens de voorbereiding zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat 
we de ministeries geen advies geven ten aanzien van ieder afzonderlijk ver-
betervoorstel. Het behandelen van ieder voorstel afzonderlijk vergt meer 
(voorbereidings)tijd dan beschikbaar was. Daarnaast vereist afzonderlijke 
behandeling meer kennis. Het verwerven van meer kennis plaatst ons ver-
volgens voor het dilemma dat hoe meer je als omwonende de diepte in gaat, 
hoe meer expertise je verkrijgt met als risico dat je niet meer als onbevangen 
omwonende een advies uit kunt brengen.  
 
We hebben daarom besloten om op hoofdlijnen te adviseren en hebben ons 
in onze voorbereiding en tijdens de bijeenkomsten geconcentreerd op de 
hoofdlijnen van de verbetervoorstellen. Daarbij hebben wij vooral gebruik 
gemaakt van het To70 rapport ‘Voorstellen voor verbetering, eerste verken-
ning’ (september 2005). Onze advisering richt zich daarom primair op de 
clustering van verbetervoorstellen die door To70 in samenvattende stellingen 
zijn weergegeven. Elke stelling omvat een aantal verbetervoorstellen. Inci-
denteel hebben wij individuele verbetervoorstellen in onze discussies be-
trokken. 
 
De uitkomsten van onze discussies hebben wij vastgelegd in voorliggend 
advies. Dit advies wordt door ons gemeenschappelijk gedragen. 
 
Ongeacht wat er met de verbetervoorstellen wordt gedaan, willen we van 
harte aanbevelen dat wordt gezorgd voor goede communicatie. We denken 
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dat dit zal bijdragen aan het (creëren van) draagvlak. We hechten daarbij aan 
openheid en transparantie: maak duidelijk waarom een verbetervoorstel wel 
of niet geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen en welke gevolgen dat 
heeft voor omwonenden. 
 

Advies over de verbetervoorstellen inzake startend en lan-
dend verkeer, baan- en routegebruik  
Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten hebben we met elkaar geconclu-
deerd dat de verbetervoorstellen inzake startend en landend verkeer, baan- en 
routegebruik vooral technisch van aard zijn en optimalisatievraagstukken 
betreffen. Voor een juiste beoordeling – als het gaat om de realiteitswaarde 
en haalbaarheid van de voorstellen - en keuze is meer (technische) expertise 
vereist dan redelijkerwijs verwacht mag en kan worden van ons als omwo-
nenden. Daarom hebben we besloten om over deze verbetervoorstellen geen 
inhoudelijk advies uit te brengen en de beoordeling en keuze over te laten 
aan technische, terzake kundige experts. 
 
Wel hebben we voor deze voorstellen een aantal waarden benoemd die de 
experts volgens ons in acht moeten nemen bij hun afweging en beoordeling 
van de verbetervoorstellen. Deze waarden hebben we ook geprioriteerd. 
  
Wat het omwonendenpanel betreft moeten experts de verbetervoorstellen 
met betrekking tot startend verkeer, landend verkeer, het baangebruik en 
routegebruik, vooral beoordelen op hun positieve gevolgen voor 1) Veilig-
heid 2a) Welzijn en 2b) Welvaart, en als bijkomende waarde 3) Verminde-
ring ruimtebeslag. Hieronder lichten we deze waarden toe. 
 
Veiligheid 
Voor ons staat veiligheid unaniem op de eerste plaats. Hierover hebben we 
geen discussie hoeven te voeren.  
 
Welzijn en Welvaart  
Na veiligheid hechten we veel waarde aan welzijn enerzijds en welvaart 
anderzijds. Onder welzijn scharen we begrippen als gezondheid, milieu, 
(verminderen van) geluidsoverlast, luchtvervuiling, verontreiniging en voor-
spelbaarheid (van geluidsoverlast). We vinden ons welzijn erg belangrijk, 
waarbij we ons ervan bewust zijn dat wat eenieder als welzijn ervaart of 
beschouwt, een subjectief gegeven is. Aan de welvaart die we hebben, wordt 
ook een bijdrage geleverd door de aanwezigheid van Schiphol. Dit maakt dat 
we economische groei, de mainport en het behoud en eventueel de groei van 
de capaciteit (als aantal vliegbewegingen) ook erg belangrijk vinden.   
 
We vinden zowel welzijn als welvaart erg belangrijk, en kunnen hiertussen 
nauwelijks een prioritering aanbrengen, temeer daar beide zaken onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn. Echter, als we ten aanzien van concrete ver-
betervoorstellen een afweging moeten maken, dan plaatsen we welzijn (met 
name gezondheid) boven welvaart.  
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Tijdens de discussie over welzijn en welvaart hebben we veel aandacht be-
steed aan het thema ‘vermindering van (geluids)overlast’. De vraag hierbij 
was of we kiezen voor concentratie van geluid (weinig mensen veel overlast) 
of spreiding over een groter gebied (veel mensen weinig overlast).  
In algemene termen van rechtvaardigheid komen we er niet uit. Enerzijds 
vindt een meerderheid het - gezien de beheersbaarheid, lokaliseerbaarheid, 
compenseerbaarheid, voorspelbaarheid en ook ruimtebeslag- beter dat zo 
weinig mogelijk omwonenden last hebben van (veel) geluid. Anderzijds 
vindt een deel van ons dat alle omwonenden zowel de lusten als de lasten 
moeten dragen en dat het acceptabeler is, ook gezien de flexibiliteit voor 
Schiphol, als meer mensen te maken krijgen met een leefbaar geluidsniveau.  
 
Als het in concreto gaat om aanvliegroutes (het stuk nadering tussen 30 km 
en 12 km afstand van Schiphol) en de keuze tussen een bredere strook 
(spreiding) of een smallere strook (concentratie), dan kiezen nog meer men-
sen van ons voor het zoveel mogelijk concentreren van het naderende lan-
dingsverkeer. Voor ons allen staat hierbij vast dat de voorspelbaarheid (ken-
nis over het tijdstip en de frequentie van het geluid) een belangrijke zaak is.  
 
Vermindering ruimtebeslag 
Een bijkomend criterium dat we de technische experts bij hun beoordeling 
willen meegeven betreft de vermindering van het ruimtebeslag. Het criteri-
um van het ruimtebeslag hangt enerzijds samen met het vraagstuk van con-
centratie versus spreiding, maar is ook een criterium met een afzonderlijk 
karakter. We hechten eraan dat in Nederland voldoende open ruimte be-
schikbaar blijft.  
 
In het kader van het baan- en routegebruik hebben we afzonderlijk ook ge-
sproken over de optie van het aanvliegen over zee. We vinden het belangrijk 
om, bij het naderen van Schiphol voor de landing, zo veel mogelijk te vlie-
gen over onbewoonde gebieden en de woonkernen zo veel mogelijk te ont-
zien van geluidsoverlast/ hinder. Van ons uit gezien lijkt het een logische 
gedachte om het aanvliegen over zee in de overweging te betrekken en, in-
dien technisch mogelijk, de voorkeur te geven boven andere aanvliegroutes. 
 

Verbetervoorstellen inzake normstelling en Ruimtelijke or-
dening 
De verbetervoorstellen inzake normstelling en ruimtelijke ordening hebben 
we in één blok besproken. We hebben eerst gestemd over de verbetervoor-
stellen: voor – tegen – neutraal – weet niet (heb meer kennis nodig). Eventu-
ele kennisvragen over de stellingen die behoorden tot de laatste categorie 
zijn voorgelegd aan de aanwezige experts. Vervolgens hebben we de verbe-
tervoorstellen geprioriteerd door muntjes toe te delen aan de verschillende 
voorstellen. In ons advies over de verbetervoorstellen inzake normstelling en 
ruimtelijk ordening, hebben we deze weging meegenomen. Dit impliceert 
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dat we de verbetervoorstellen bespreken in volgorde van het belang dat we 
er aan hebben toegekend.1  
 
Aan een aantal verbetervoorstellen inzake normstelling en ruimtelijke orde-
ning zijn we door tijdgebrek niet toegekomen. Dit vinden we erg jammer. 
Het betreffen verbetervoorstellen die, in volgorde van belang, lager op de 
lijst stonden, maar die we desalniettemin graag hadden besproken. We heb-
ben wel over deze voorstellen gestemd, maar omdat we er nog niet over wa-
ren uitgediscussieerd, hebben we besloten ze niet op te nemen in het advies.  

 

Normstelling 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Kom met een beter systeem van milieugrenzen qua luchtverontreiniging in 
de Wet Luchtvaart en beperk de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen 
door het vliegverkeer” 
 
Aangezien het de gezondheid van alle omwonenden aangaat, en het het wel-
zijn van ons allen betreft, vinden we het erg belangrijk dat er een beter sys-
teem komt van milieugrenzen qua luchtverontreiniging in de Wet Luchtvaart 
en dat de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het vliegverkeer 
wordt beperkt. Door mee te liften op de nieuwste technologische ontwikke-
lingen kunnen we zorgen voor een systeem van milieugrenzen dat de beste 
waarborgen biedt, ook voor de toekomst.    
 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“De berekeningen van de geluidbelasting moeten worden gevalideerd met 
gemeten waarden.” 
  
We vinden het vooral belangrijk dat de vaststelling van de geluidbelasting en 
de handhaving van de normen plaatsvindt aan de hand van betrouwbare ge-
gevens. Meten leent zich in dat geval minder voor manipulaties dan bereke-
nen. Door geluidsbelasting te meten worden de cijfers objectiveerbaar en dit 
vergroot ons vertrouwen in de cijfers. Metingen zijn daarnaast ook beter te 
communiceren. Doordat in het verleden gebruik is gemaakt van verkeerde 
aannames bij de berekening is wantrouwen ontstaan. In ieder geval zullen de 
berekeningen van de geluidbelasting (inclusief grondgeluid) tenminste moe-
ten worden gevalideerd met gemeten waarden. 
 
 
 

                                                      
1 Hierbij merken we, wellicht ten overvloede, op dat we de verbetervoorstellen heb-
ben besproken aan de hand van de stellingen uit het To70 rapport, waarbij elke stel-
ling een aantal verbetervoorstellen behelst. 
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Cluster van verbetervoorstellen:  

“Verminder de onveiligheid als gevolg van vliegverkeer in de omgeving van 
Schiphol” 
  
Gezien het grote belang dat we hechten aan veiligheid, zijn we het unaniem 
eens met de voorstellen voor het verminderen van de onveiligheid als gevolg 
van vliegverkeer in de omgeving van Schiphol. Goede communicatie vanuit 
de overheid over dergelijke maatregelen zorgt ook voor vertrouwen in de 
overheid. De afgelopen jaren is er in de informatievoorziening rondom 
Schiphol het een en ander mis gegaan hetgeen heeft geleid tot een geloof-
waardigheidsprobleem.  
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Actualiseer de ongevalkansen op Schiphol” 
  
In het kader van bovengenoemde overweging hechten we tevens erg veel 
belang aan de verbetervoorstellen die ingaan op het actualiseren van de on-
gevalkansen op Schiphol. Ook hier spelen veiligheid, de objectiviteit (van 
controle), betrouwbaarheid en openbaarheid (communicatie) van gegevens 
een rol. Duidelijk is dat met het toenemen van vliegbewegingen het risico 
van ongevalkansen toeneemt. 
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Laat alleen stille vliegtuigen toe en maak vliegtuigen stiller” 
 
We hechten ook veel waarde aan de voorstellen om alleen stille(re) vliegtui-
gen toe te laten en vliegtuigen stiller te maken, in het kader van openheid in 
communicatie en de voorspelbaarheid (voorspelbaar geluid is beter te accep-
teren). We realiseren ons hierbij dat beperkingen aan geluid de economische 
belangen van de luchthaven kunnen schaden. We verwachten dat in de loop 
der tijd, onder invloed van technologische ontwikkelingen, oudere, meer 
geluidsproducerende toestellen, uit de vloot zullen verdwijnen. Daarnaast 
weten we dat er al veel actie wordt ondernomen om vliegtuigen stiller te 
maken en geluidsproducerende vliegtuigen te weren. Dat neemt niet weg dat 
we het belangrijk vinden dat zo veel mogelijk moet worden geprobeerd om 
vooral stille vliegtuigen te laten starten en landen op Schiphol. Overigens 
bevreemdt het ons dat er geen grenswaarde is vastgesteld aan de geluidspie-
ken (Lmax) en aan het grondgeluid. Het zijn juist deze geluidspieken die 
leiden tot overlast. 
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Nader onderzoek naar het kwantificeren van hinderbeleving zodat men bij 
het sturen in de toekomst beter aan kan sluiten bij de daadwerkelijk beleefde 
hinder”. 



18 november 2005 Colofon 

  
 
 

8 

We vinden dat onderzoek naar de kwantificeerbaarheid van hinderbeleving 
nuttige sturingsinformatie kan opleveren, mits het systematisch (door het op 
te nemen in het onderzoeksprogramma van het RIVM) en op een (weten-
schappelijk) geldige manier gebeurt. Door de kwantificeerbaarheid van de 
hinderbeleving nader te onderzoeken laat je als Schiphol ook zien dat je het 
belangrijk vindt. We denken dat de communicatieve effecten ervan zeker 
niet moeten worden onderschat.  
 

Ruimtelijke Ordening  

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Zorg voor duidelijke regelgeving” 
  
We zijn het er unaniem over eens dat het heel erg belangrijk is dat er wordt 
gezorgd voor duidelijke regelgeving.   
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Vang de groei van de luchtvaart op Schiphol op en pas daarvoor de infra-
structuur aan” 
 
We adviseren positief over de voorstellen om de groei van de luchtvaart op 
Schiphol op te vangen en daarvoor de infrastructuur aan te passen. Dit in het 
kader van het waarborgen van de economische functie van de mainport, die 
behouden moet blijven. We vinden wel dat het opvangen van de groei moet 
plaatsvinden (en daarbij de aanpassingen in de infrastructuur – OV, wegen-
net, parkeerplaatsen etc) binnen de huidige normering. Daarbij beseffen we 
dat dit betekent dat de groei van Schiphol over een aantal jaren kan vastlo-
pen.  
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Houd rekening met de verkeersaantrekkende werking van Schiphol” 
  
In het kader van het belang van de mainportfunctie staan we positief tegen-
over de verbetervoorstellen om rekening te houden met de verkeersaantrek-
kende werking van Schiphol. De groei van de Schipholactiviteiten is prima, 
maar mag geen negatieve gevolgen hebben voor de mobiliteit en infrastruc-
tuur. 
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Er moeten aanvullende ruimtelijke beperkingen worden opgesteld en ge-
meenten moeten zich houden aan de huidige beperkingen” 
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We vinden het geen kwaad kunnen te benadrukken dat we het niet meer dan 
logisch vinden dat gemeenten zich houden aan de wetgeving en daarmee aan 
de huidige, gestelde beperkingen, op straffe van sancties. We vinden dat 
gemeenten de plicht hebben (toekomstige) omwonenden en andere belang-
hebbenden te informeren over de ruimtelijke beperkingen en hen deze ken-
baar moeten maken. 
 
Wanneer in de toekomst een nieuwe visie voor de mainport wordt ontwik-
keld waaruit nieuwe ruimtelijke beperkingen voortvloeien, achten we aan-
vullende maatregelen noodzakelijk. Dit met het oog op het belang van voor-
spelbaarheid en zowel het kunnen anticiperen op als het realiseren van deze 
visie. 
 

Verbetervoorstellen inzake Mainport strategie en Compen-
satie  

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Kom met een toekomstvisie voor de mainport” 
  
Op dit moment heeft Schiphol zelf wel een eigen visie, maar de overheid 
heeft alleen gefragmenteerde beleidsdocumenten die geen inhoudelijke stel-
ling nemen. Met name de maatschappelijke aspecten (hinder) worden nu niet 
of nog onvoldoende benoemd. De belangrijkste voorwaarden waaraan de 
toekomstvisie ten aanzien van Schiphol moet voldoen: 
- de toekomstvisie moet duidelijk zijn 
- herkenbaar naar buiten worden gecommuniceerd 
- verder gaan dan een aantal algemene aanbevelingen 
- een integraal karakter hebben 
 
We vinden het heel belangrijk dat er een toekomstvisie voor de mainport 
komt. Omwonenden, maar ook gemeenten, moeten weten waar ze aan toe 
zijn zodat ze zich kunnen beraden en anticiperen op toekomstig te nemen 
stappen en plannen (verhuisplannen maar ook bouw- en bestemmingsplan-
nen en streekplannen).  
 
Heldere en open communicatie over de toekomstvisie is wenselijk, temeer 
daar onze beeldvorming over Schiphol en de (betrouwbaarheid van) de 
overheid worden vertroebeld door geruchten over bijvoorbeeld een parallelle 
Kaagbaan en de integrale verplaatsing van Zwanenburg. Openheid en hel-
derheid over de gang van zaken in de toekomst zorgen voor rust bij burgers 
en gemeenten. De rijksoverheid moet de regierol nemen en het voortouw 
nemen bij de toekomstvisie. 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Focus meer op kwaliteit dan op kwantiteit” 
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We willen graag dat bij de groei van Schiphol de focus (meer) wordt gericht 
op de kwaliteit (van vliegbewegingen) dan op de kwantiteit. We laten het 
daarbij aan de sector over op welke manier zij dit – wel binnen het huidige 
kader - willen bereiken. We weten dat hieraan al veel wordt gedaan. We 
weten ook dat het huidige kader (normering) ervoor zorgt dat de groei van 
Schiphol binnen een aantal jaren zal vastlopen. Dat neemt niet weg dat de 
focus op de kwaliteit blijvend moet zijn en een continu proces is.  
 
We vatten het begrip kwaliteit breed op, we verstaan hieronder economische 
kwaliteit (hoogwaardige activiteiten), maar ook de kwaliteit van de leefom-
geving van de omwonenden (schoon, stil, gezond). 
 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Maak dubbeldoelstelling waar: verdeel ‘milieuwinst’ tussen groeimogelijk-
heden voor de mainport en beperking van de overlast.” 
 
Over dit verbetervoorstel hebben we lang en intensief gediscussieerd. Het 
was moeilijk om te balanceren tussen beide doelstellingen. De vraag die 
centraal stond was: hoe moet worden omgegaan met de milieuwinst. We zijn 
hierbij tot het advies gekomen dat ten aanzien van de bepaalde beschikbare 
geluidsruimte van Schiphol (“het emmertje”) ieder jaar opnieuw moet wor-
den bekeken welke ruimte vrij is gekomen als gevolg van technologische 
innovaties. Schiphol mag deze ruimte aanwenden voor de groei van de capa-
citeit, zolang deze binnen de gestelde normering blijft. Schiphol moet daar-
naast een deel aan de omgeving teruggeven. We vinden dat zowel het milieu 
als de economische groei er niet op achteruit mogen gaan.  
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Hanteer een ruimhartig isolatiebeleid en geef bewoners meer keuzevrij-
heid.” 
  
We vinden dit een goed uitgangspunt. Wij vinden dat het isolatiebeleid mo-
menteel niet altijd even redelijk is. Zo kan het voorkomen dat de ene kant 
van de straat wel in aanmerking komt voor isolatie, maar de andere kant niet. 
Dergelijke maatregelen zijn moeilijk ‘verkoopbaar’ en niet begrijpelijk voor 
omwonenden. Wel is duidelijk dat iedere grens die je trekt weer een nieuwe 
afbakening van het ‘isolatiebeleid’ met zich meebrengt. Het is daarom van 
belang dat het gevoerde isolatiebeleid logisch is en helder aan iedere omwo-
nende moet worden gecommuniceerd. Daarnaast moet er een redelijk-
heidstoets komen zodat de “vreemde scheidslijnen” die door straten heen 
lopen kunnen worden voorkomen. Een interessant idee is om de marge van 
15%, die vliegtuigen van hun route mogen afwijken, ook te hanteren voor de 
normering van het isolatiebeleid.  
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Wij vinden dat de betrokken burgers zelf mogen bepalen of, hoe en bij wie 
ze het gereserveerde budget besteden. Opmerkelijk is dat in het huidige be-
leid alleen de isolatie wordt vergoed en niet de bijkomende kosten die door 
de extra isolatie gemaakt moeten worden zoals bijvoorbeeld het verstevigen 
van bijvoorbeeld de fundering. Wat ons betreft zouden ook die kosten moe-
ten worden vergoed. Dit behoort immers tot een “ruimhartig” isolatiebeleid.  
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Zorg voor de mogelijkheid tot bij-isolatie in gebieden waar de geluidsbelas-
ting is toegenomen.” 
  
We zijn het unaniem en zonder discussie met de verbetervoorstellen eens om 
een ruimhartig isolatiebeleid te hanteren en de bewoners meer keuzevrijheid 
te geven alsook om te zorgen voor de mogelijkheid tot bij-isolatie in gebie-
den waar de geluidbelasting is toegenomen. 
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Geef compensatie voor geleden schade” 
 
We vinden het eerlijk en prettig dat mensen gecompenseerd worden voor de 
overlast die ze ondervinden en dat ze hierbij keuzevrijheid hebben om de 
compensatie en isolatie op hun eigen situatie toepasbaar te maken. De gele-
den schade moet worden gecompenseerd indien deze redelijkerwijs aanwijs-
baar dan wel aantoonbaar is én het niet gaat om nieuwe schade die door de 
omwonenden is ‘opgezocht’. Er zijn verhalen bekend over ondernemers en 
burgers die zich willens en wetens vestigen op een plek waar ze last hebben 
van vliegtuigen. Voor dergelijke situaties van misbruik is compensatie uit-
drukkelijk niet bedoeld.  
 
Kortom de schade moet alleen worden gecompenseerd als het ‘redelijk’ is. 
Dit impliceert dat aan de compensatie een regeling wordt opgehangen waar-
in duidelijk wordt gemaakt wie, wanneer, onder welke omstandigheden waar 
recht op heeft. 
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Stel een fonds in ten behoeve van investeringen in algemene voorzienin-
gen” 
  
We zijn tegen het instellen van een fonds ten behoeve van investeringen in 
algemene voorzieningen. We achten het niet juist dat de taken van gemeen-
ten en provincies door Schiphol zouden moeten worden gefinancierd. Aan-
gezien er al een fonds bestaat, vinden we niet dat er een nieuw fonds in het 
leven moet worden geroepen. 
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Cluster van verbetervoorstellen: 

“Zorg voor een handhavingsysteem waarbij geluidsprestaties per vliegbewe-
ging worden gemeten en waarbij de vervuiler betaalt.” 
 
We scharen ons achter het principe dat ‘de vervuiler betaalt’. Dit principe 
geldt voor alle bedrijven, ook voor Schiphol en ook voor vliegmaatschappij-
en. Daarnaast verwachten we dat van het laten betalen een sturende werking 
uit gaat. En ook dat vinden we heel belangrijk.  
 
Het huidige systeem is al gebaseerd op betalen naar hoeveelheid geprodu-
ceerd geluid. Die regeling kan worden verfijnd en aangepast zodat het sys-
teem eerlijker wordt. We zijn echter tegen het idee om een tweede extra hef-
fing op te leggen. Schiphol is geen cash-cow. 
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Er moet een ruimere verhuisfaciliteit komen voor de mensen die last heb-
ben van Schiphol” 
 
We kunnen ons vinden in een ruimere verhuisfaciliteit voor de mensen die 
last hebben van Schiphol. Als geluidsoverlast of onveiligheid zodanig zijn 
dat je dit mensen niet kunt aandoen, moet hen de mogelijkheid worden ge-
boden te verhuizen. Daarbij kunnen we ons voorstellen dat de huidige sloop-
contouren worden vergroot. We hebben begrepen dat Schiphol zelf ook 
voorstander is van deze verruiming.  
 
Om misbruik van deze faciliteit te voorkomen, stellen we hierbij wel als 
voorwaarde dat deze geldt voor inwoners van een bepaald, tevoren afgeka-
derd gebied. Op basis van objectiveerbare eenheden kunnen de normen voor 
het bepalen van dit gebied worden opgehoogd. Experts moeten hiervoor 
normen definiëren.  
 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Geef lagere overheden opdracht om bewoners snel te helpen bij herhuisves-
ting; leg de verantwoordelijkheden van verschillende overheden goed vast; 
laat partijen bij elkaar komen.” 

en 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Benoem duidelijke aanspreekpunten voor de burgers bij een isolatieproject” 
 
In het kader van het belang dat we hechten aan goede communicatie en dui-
delijkheid kunnen we ons vinden in het benoemen van duidelijke aanspreek-
punten voor de burger, bij voorkeur één loket voor het hele gebied waar be-
woners terecht kunnen voor isolatieprojecten en herhuisvesting. We vinden 
dit overigens niet meer dan logisch.  
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In dit kader delen we de mening over de uitgangspunten dat de verantwoor-
delijkheden van verschillende overheden goed worden vastgelegd en dat 
partijen bij elkaar komen om te overleggen. We vragen ons wel af of het de 
lagere overheden moeten zijn die bewoners snel helpen bij herhuisvesting. In 
het kader van het gelijkheidsbeginsel en het belang van uniformering, kun-
nen we ons heel goed voorstellen dat deze functie wordt uitgevoerd door één 
loket of informatiepunt, zoals een centraal isolatie- en/of herhuisvestingpunt. 
 

Verbetervoorstellen inzake Communicatie & Institutioneel 
en wettelijk kader 

Communicatie 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Verstrek begrijpelijke milieu- en beleidsinformatie” 
 
Wij hechten veel belang aan een open en heldere communicatie rondom 
Schiphol. Verbetervoorstellen die op dit belang inspelen, vinden wij belang-
rijk. Communicatie van begrijpelijke en objectieve informatie draagt bij aan 
het creëren van vertrouwen, aan de voorspelbaarheid en verwachtingenma-
nagement inzake de ontwikkelingen rond Schiphol, aan de transparantie van 
de besluitvorming rond Schiphol en aan het gevoel dat burgers serieus wor-
den genomen. Dit impliceert overigens dat er ook sprake is van een heldere 
toekomstvisie voor de mainport en duidelijk beleid.  
 
Het is van groot belang dat informatie voor burgers begrijpelijk is. Geruch-
ten dienen te worden vervangen door feitelijke en objectieve informatie, bij 
voorkeur afkomstig van een onafhankelijk informatiepunt. De verbetervoor-
stellen inzake begrijpelijke milieu- en beleidsinformatie en inzake de klach-
tenregistratie verdienen dan ook serieuze beoordeling. 
 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Pas het klachtenregistratiesysteem aan” 
 
Het verbetervoorstel inzake de Klachtenregistratie vinden wij te beperkt. Het 
gaat niet alleen om registratie van een klacht, maar om de gehele keten van 
(uitgebreid) registreren > analyseren (doorvragen naar achtergrond) > door-
koppelen naar verantwoordelijke instanties > opvolgen > terugkoppelen naar 
de klager. Kortom, er moet niet zozeer sprake zijn van een klachtenregistra-
tie, maar eerder van klachtenmanagement, een proces met een kop en een 
staart. Dit dient plaats te vinden bij en door een neutrale organisatie. Resul-
taat moet zijn dat klachten worden opgepakt als verbeterpunten, in plaats van 
als kritiek. Dit draagt bij aan het vertrouwen en aan het gevoel serieus ge-
nomen te worden door de overheid. 
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Institutioneel kader 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Oprichten van een kennisinstituut ter permanente vermindering van de 
overlast in de omgeving” 
 
We zien het belang in van de continuïteit van het opbouwen van kennis, 
maar we achten de meerwaarde van een extra instituut, naast of boven de 
bestaande kennisinstituten, niet of nauwelijks aanwezig. Wij hebben geen 
behoefte aan een kenniscentrum als zodanig, maar veeleer aan een informa-
tiepunt, een onafhankelijke organisatie die objectief antwoord kan geven op 
vragen van burgers met betrekking tot alle aspecten van Schiphol. Dat wil 
dus zeggen: meer dan alleen de ‘permanente vermindering van de overlast in 
de omgeving’. De technische wetenschappelijke kennis kan in principe bij de 
huidige instellingen blijven, mits deze kennis voldoende ter beschikking 
komt ten behoeve van dit informatiepunt.  
 
Kortom, we vinden het belangrijk dat er (voor de burgers) een voorportaal is 
dat de bestaande kennis weet te ontsluiten. We zien hierbij een rol wegge-
legd voor een onafhankelijk informatiepunt, dat mogelijk de informatiefunc-
tie weet te combineren met de klachtenregistratie en - afhandeling. Als dit 
informatiepunt de kennisuitwisseling bevordert en de krachten optimaliseert 
en bundelt, des te beter.  
 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Instelling van een luchtruimschap met een kenniscentrum of een interdepar-
tementale werkgroep om een sociaal aanvaarde luchtvaarteconomie te berei-
ken” 
 
Ten aanzien van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de besluitvor-
ming over Schiphol kiezen wij voor het nationale niveau, omdat de proble-
matiek van Schiphol een nationale aangelegenheid is en zowel gemeente- als 
provincie-overschrijdend is. Wij voelen daarom niet voor een extra be-
stuurslaag, zoals een luchtruimschap, maar wel voor een duidelijke regierol 
van het Rijk, mede gezien de ontwikkeling en realisatie van de toekomstvisie 
voor de mainport door het Rijk.  
 
De regierol van de rijksoverheid bestaat uit het vaststellen van een kader en 
randvoorwaarden. Binnen dat kader moeten gemeenten en provincies wel 
eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben als het 
gaat om de invulling en uitvoering van beleid. Gemeenten en provincies 
staan dichter bij de partijen in de praktijk en kunnen daarom beter invulling 
geven aan het beleid en rekening houden met belangen van onder meer de 
omwonenden. Uiteraard is het laatste woord aan het Parlement.  
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Cluster van verbetervoorstellen:  

“Verbetering van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol 
(CROS)” 
 
Wij voelen niet voor een versterking of verbetering van de CROS, mede 
omdat we, zoals hiervoor beargumenteerd, geen behoefte hebben aan een 
extra bestuurslaag. We kunnen ons veel meer vinden in het overhevelen van 
de taken van de CROS (registratie en management van klachten) naar een 
onafhankelijk informatiecentrum waarover we eerder spraken. We vinden 
het belangrijk dat de rollen op één bepaalde plek bij elkaar komen en stevig 
worden uitgevoerd, maar niet door de CROS, mede omdat we vinden dat de 
CROS momenteel niet goed functioneert.   
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Verbetering van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)” 
 
Wij zien verbetering van het LVNL als een belangrijke bijdrage aan het 
Schipholbeleid. We denken daarbij met name aan een verbetering in de cul-
tuur van LVNL, in het bijzonder aan meer aandacht voor het milieu. Ui-
teraard staat veiligheid voorop in het werk van de luchtverkeersleiders (wij 
zouden niet anders willen!), gevolgd door capaciteit, maar wij vinden mili-
eubescherming (tegengaan overlast, luchtverontreiniging, aantasting volks-
gezondheid en hinderbeleving) ook een belangrijk aspect in de keuzes van 
routes. Wij zien mogelijkheden voor optimalisaties in routegebruik, die in de 
handen van luchtverkeersleiders liggen, ook al vergt dit wellicht meer ver-
keersleiders per dienst, en dus meer geld. 
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Overheid moet de regie over Schiphol in eigen hand nemen met als doel de 
overlast te verminderen” 
 
De rijksoverheid heeft een belangrijke positie ten aanzien van Schiphol. Wij 
vinden dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen 
dat Schiphol zich binnen de kaders ontwikkelt. De regierol van de rijksover-
heid betreft de mainportvisie, de strategie, het kader en de randvoorwaarden 
daarbij maar niet de bedrijfsvoering voor Schiphol.   
 

Wettelijk kader 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Zorgvuldig wetgevend proces” 
 
Het verbetervoorstel inzake een zorgvuldiger wetgevend proces zien wij 
vooral als een uiting van wantrouwen ten opzichte van de huidige rol van de 
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overheid in het Schipholdossier. Hierin kan een verandering op gang komen 
indien het rijk zorgvuldiger invulling geeft aan (de uitvoering van) haar re-
gierol zoals ook eerder betoogd ten aanzien van de communicatie en de ge-
wenste toekomstvisie op de Luchthaven Schiphol.  
 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Mogelijk maken van experimenten” 
 
Wij vinden het acceptabel dat er een wettelijke basis komt voor het uitvoeren 
van experimenten, mits deze basis met de juiste randvoorwaarden (zoals 
geen concessies aan veiligheid, milieu, hinder, goede communicatie, goede 
inspraak en verantwoording aan het parlement) is omkleed.  
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Opstellen door de sector van een meerjarig verbeterprogramma voor hin-
derbeperking met een jaarlijkse verantwoording” 
 
Wij waarderen het verbetervoorstel inzake een meerjarig verbeterprogramma 
van de sector als een duidelijke kans voor de sector om een positieve bijdra-
ge te leveren aan de vermindering van de hinder. Voorts zien wij mogelijk-
heden voor een rol van het informatiepunt.  
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Inzet en betrokkenheid Nederlandse overheid bij internationale ontwikke-
lingen en afspraken” 
 
Wij gaan ervan uit dat de Nederlandse overheid zich vanzelfsprekend inzet 
voor en betrokken is bij internationale ontwikkelingen en afspraken, en vin-
den dit daarom geen verbetervoorstel.  
 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Parlementaire enquête over Schipholbeleid vanaf 1990” 
 
Wij hebben geen behoefte aan een parlementaire enquête over het Schiphol-
beleid, omdat we vinden dat hiervan geen positieve bijdrage uitgaat op de 
toekomst van Schiphol. Andere verbetervoorstellen zullen hieraan veel meer 
bijdragen dan een historische beschouwing over besluitvorming sinds 1990. 
 

Cluster van verbetervoorstellen:  

“Expliciete erkenning in de wet van de nadelige gevolgen van vliegverkeer 
nu en in de toekomst” 
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De overgrote meerderheid van ons ziet geen meerwaarde in expliciete er-
kenning van de nadelige gevolgen van vliegverkeer in de wet- en regelge-
ving. De wetsgeschiedenis geeft op duidelijke wijze aan hoe de dubbeldoel-
stelling ten grondslag ligt aan de wetten die Schiphol beheersen.  
Eén van de omwonenden ziet wel een meerwaarde in een expliciete erken-
ning omdat dit principe burgers een houvast biedt.  
 

Cluster van verbetervoorstellen: 

“Wettelijk verankerde zorgplicht van de overheid om geluidsoverlast te 
voorkomen” 
 
Evenmin loopt een meerderheid warm voor een zorgplicht van de overheid 
voor het voorkomen van geluidsoverlast. De zorgplicht van de overheid is 
het beperken van de geluidsoverlast conform het kader dat zij heeft gescha-
pen met haar normstelling voor geluidsoverlast. Wel moet gepoogd worden 
om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Eén van de omwonen-
den ziet wel een meerwaarde in een expliciet wettelijk verankerde zorgplicht 
omdat dit principe burgers een wettelijk kader biedt.  
 

Tot slot 
Dit advies is het resultaat van een intensief groepsproces. We vinden het in 
positieve zin opmerkelijk dat we in anderhalve dag zo dicht bij elkaar zijn 
gekomen, hoewel we vanuit verschillende achtergronden en met andere me-
ningen het debat zijn ingegaan.  
 
Om geen afbreuk te doen aan de volle breedte van het advies, hebben we er 
bewust voor gekozen geen prioritering of top-5 aan te brengen.  
 
Het advies dat u heeft gelezen, wordt door ons allen gedragen. 
 


