
 
 

Rapport “Luid, maar duidelijk” - samenvatting 
 
Deel I: Handhavingsysteem in het buitengebied 
 
In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) staan grenzen voor de maximale 
hoeveelheid geluid in 35 “handhavingspunten” in de nabije omgeving van Schiphol. 
Geluidzones die zijn begrensd door geluidcontouren op een landkaart en die in het 
‘oude’ PKB stelsel als geluidgrenzen golden, worden hiervoor niet meer gebruikt. 
In de Nota van Toelichting bij het op 20 februari 2003 van kracht geworden eerste 
LVB is aangekondigd, dat dit handhavingstelsel zal worden uitgebreid tot ook het 
buitengebied, dat wil zeggen het gebied buiten de ring van handhavingspunten in 
het LVB. De commissie heeft de opdracht om voor het buitengebied “voorstellen te 
formuleren voor een handhavingsysteem in aanvulling op het handhavingsysteem 
zoals neergelegd in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, alsmede een 
beschrijving te geven van de voor- en nadelen van die voorstellen.” 
 

Het rapport vertelt niet hoe het volgens de commissie zou moeten, wel hoe het zou 
kunnen en welke consequenties dat dan heeft. Steeds gaat het om het maken van 
keuzen. Die keuzen zullen door de politiek gemaakt moeten worden, niet door een 
onafhankelijke commissie zoals de CDV. De commissie heeft getracht de onder-
werpen waarover die keuzen gaan en welke aspecten bij die keuzen een rol 
spelen, duidelijk op te schrijven. 
 
Wat is een handhavingsysteem 
 

Het doel van een handhavingsysteem is de hoeveelheid vliegtuiggeluid begrenzen 
waaraan omwonenden van Schiphol in hun eigen woonomgeving worden bloot-
gesteld. Het dient duidelijkheid en zekerheid te bieden over hoeveel geluid daar 
maximaal mag optreden. Daarbij staat het uitgangspunt “harde en handhaafbare 
grenswaarden die bescherming bieden aan omwonenden van Schiphol in hún 
woonomgeving”, centraal. 
 

Een handhavingsysteem omvat drie elementen: het stellen van geluidgrenzen; 
controleren of die grenzen al dat niet zijn overschreden; maatregelen nemen als de 
grenzen zijn overschreden. De commissie adviseert daarbij, dat de overheid 
duidelijkheid geeft over de inhoud van maatregelen die bij overschrijding van een 
grenswaarde worden genomen. Nu staat in de toelichting bij de Wet luchtvaart wel 
het doel van die maatregelen, te weten: “terugdringen van de geluidbelasting tot 
binnen de grenswaarden”, maar niet is beschreven hoe dat wordt bereikt. 
 
Wel handhaven of niet handhaven 
 

In het kader van haar opdracht heeft de commissie onderzoek uitgevoerd. Het 
rapport bevat in hoofdzaak de resultaten van dit onderzoek. Maar eerst heeft de 
commissie zich de vraag gesteld: “wil men nog wel handhaven”? 
a. Wel handhaven: resultaatverplichting. 
Er gelden grenzen: zóveel geluid mag, maar meer mag niet. Groei van het vlieg-
verkeer mag, mits binnen de geluidgrenzen. Hoeveel vliegtuigbewegingen binnen 
die geluidgrenzen passen, is vooraf niet objectief vast te stellen. Meer groei is 
binnen die grenzen mogelijk, naarmate de sector ‘stiller vliegt’ door het gebruik van 
stille vliegtuigen en stille vliegprocedures. De sector als geheel wordt afgerekend 
en beloond op het resultaat van de inspanningen om stiller te vliegen. De commis-
sie adviseert daarbij, om het mogelijk te maken dat luchtvaartmaatschappijen die 
‘stil vliegen’ worden beloond door ze binnen de beschikbare geluidruimte relatief 
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meer vliegtuigbewegingen toe te kennen dan maatschappijen die niet ‘stil vliegen’. 
b. Niet handhaven maar afspraken maken: inspanningsverplichting. 
Ga uit van een aantal vliegtuigbewegingen, bijvoorbeeld 600.000, en maak met de 
regio afspraken over het nemen van ‘zoveel mogelijk maatregelen’ om uitgaande 
van dit aantal de overlast te beperken. Daarbij wordt de sector niet afgerekend op 
het resultaat van die maatregelen. Wat ‘zo veel mogelijk’ is, is niet eenduidig vast 
te stellen; waar de één vindt dat ‘zo veel mogelijk’ is gedaan, vindt een ander dat 
nog veel meer mogelijk is om de overlast te verminderen. Dit zal altijd een punt van 
discussie blijven. 
 

Naar de mening van de commissie bieden harde en handhaafbare grenzen voor 
de hoeveelheid geluid de beste garantie dat omwonenden van Schiphol niet aan te 
veel geluid worden blootgesteld. De commissie beveelt daarom in dit verband “wel 
handhaven” aan.  
 
Mogelijkheden voor handhaving 
 

Enkele mogelijkheden voor grootheden voor “hoeveel geluid” waarop gehandhaafd 
zou kunnen worden, zijn: 
a. Handhaven op de geluidbelasting met als maat Lden, betrokken op een heel 

jaar, zoals in het LVB. 
b. Grenswaarden die niet gelden voor een heel jaar maar voor afzonderlijke delen 

van een jaar, bijvoorbeeld per maand of zelfs per dag. 
c. Handhaven op de maat NA70 in plaats van Lden (NA70 is het aantal malen dat 

een vliegtuig een geluidniveau van 70 dB(A) of hoger veroorzaakt). 
d. Alleen handhaven op de geluidniveaus van afzonderlijke vliegtuigen. 
e. In plaats van het LVB, weer geluidzones invoeren, in de vorm van geluidbelas-

tingscontouren zoals die ook in het ‘oude’ PKB-stelsel golden, maar nu Lden-
contouren en niet meer Ke-contouren zoals in de PKB. Met daarbij een 
verfijning waarin onderscheid wordt gemaakt naar gebieden met “erg hoge”, 
“hoge” en “matige” geluidbelasting. Voorts is in aanvulling op het LVB een 
mogelijkheid beschreven om een contour met de handhavingspunten in het 
LVB te combineren. 

Een belangrijk technisch aspect is, dat voor al deze mogelijkheden de handhaving 
noodzakelijkerwijs moet worden uitgevoerd in afzonderlijke vaste “handhavings-
punten” in de omgeving van Schiphol, waarin grenswaarden gelden. De reden 
hiervoor is, dat het geluid van de vliegtuigen van punt tot punt in de omgeving van 
Schiphol verschilt. Die handhavingspunten kunnen zijn gerelateerd aan een 
geluidcontour zoals in de PKB en in de laatst genoemde mogelijkheid hierboven, of 
op een andere manier zijn gekozen, zoals de handhavingspunten in het LVB. 
 

Samengevat, zijn de belangrijkste voor- en nadelen van deze mogelijkheden de 
volgende. 
Lden geeft het ‘geluidplaatje’ volledig weer, hierin zit het aantal vliegtuigen, 
hoeveel geluid elk vliegtuig veroorzaakt en wanneer het vliegtuig overvliegt (dag, 
avond of nacht). Het nadeel van de - internationaal vastgestelde - formule voor 
Lden is, dat deze door leken erg ingewikkeld wordt gevonden. 
De maat NA70 is veel eenvoudiger, doch geeft het geluidbeeld zeer onvolledig 
weer. Vliegtuigen die minder geluid dan 70 dB(A) veroorzaken, tellen helemaal niet 
mee en als het geluidniveau hoger is dan 70 dB(A) worden alle vliegtuigen even 
zwaar meegeteld, ongeacht of ze 71 of 90 dB(A) veroorzaken. 
Grenswaarden per maand (of per dag) maken het stelsel erg complex, want dan 
zijn per punt twaalf grenswaarden nodig in plaats van één. 
Alleen handhaven op de geluidniveaus van afzonderlijke vliegtuigen maakt ‘lik op 
stuk’ beleid mogelijk, maar laat een belangrijk element van vliegtuiggeluid buiten 
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beschouwing, namelijk hoeveel vliegtuigen er overvliegen. 
Het weer invoeren van geluidzones is een bruikbaar alternatief voor het LVB, maar 
er zullen veel handhavingspunten nodig zijn om een zonecontour goed te 
handhaven (in het ‘oude’ PKB stelsel werd de 35 Ke zone gehandhaafd in 250 
handhavingspunten). 
 

Tevens komen aan de orde andere mogelijkheden dan handhaven op “hoeveel 
geluid”, te weten: 
• alleen handhaven op aantallen vliegtuigen, ongeacht hoeveel geluid ze maken; 
• niet handhaven op “hoeveel geluid” maar op een aantal woningen en een aan-

tal mensen dat ernstige hinder ondervindt, binnen Lden contouren. 
 

De commissie concludeert, dat het toepassen van grenswaarden uitgedrukt in de 
maat Lden, bepaald over een heel jaar en gehandhaafd in de omgeving van 
Schiphol, een goede en eenvoudige manier is om te voldoen aan het gestelde 
uitgangspunt, te weten “harde en handhaafbare grenswaarden die bescherming 
bieden aan omwonenden van Schiphol in hún woonomgeving”.  
 
Kanttekening bij andere onderdelen van het LVB 
 

Het “totale volume van de geluidbelasting” (TVG) is uit het oogpunt van bescher-
ming van omwonenden tegen geluid geen zinvolle aanvulling op grenswaarden in 
handhavingspunten in de omgeving van Schiphol. TVG alleen, zonder hand-
havingspunten, beschermt niemand. 
Voor wat betreft de regels voor het gebruik van het luchtruim, geeft de commissie 
in overweging door terzake deskundigen - waaronder deskundigen op het gebied 
van luchtverkeerleiding - te laten onderzoeken of de huidige regels in het LVB met 
de vele uitzonderingen daarop, kunnen en moeten worden aangescherpt of dat die 
in hun huidige vorm wellicht helemaal kunnen vervallen. 
 
Systematiek voor een handhavingsysteem in het buitengebied 
 

Voor Lden is een systematiek voor een handhavingsysteem in het buitengebied 
uitgewerkt. Die kan net zo worden toegepast voor een andere maat of methodiek 
voor “hoeveel geluid”, die - zoals hierboven al gememoreerd - in afzonderlijke 
handhavingspunten moet worden gehandhaafd. De systematiek is ook niet 
afhankelijk van de manier waarop de handhavingspunten in het buitengebied 
worden bepaald, bijvoorbeeld gerelateerd aan een geluidbelastingscontour, in 
woonbebouwing of anderszins. De systematiek staat tevens geheel los van de 
vraag of de handhaving wordt uitgevoerd op basis van de berekende of de 
gemeten geluidbelasting. 
 

1. Er komen in aanvulling op de 35 handhavingspunten voor Lden die in het LVB 
staan, ook handhavingspunten in het buitengebied. In het rapport zijn twee 
opties beschreven om de ligging van die handhavingspunten te bepalen. 

2. De grenswaarde in dB(A) Lden in elk handhavingspunt in het buitengebied 
wordt berekend met de verkeersgegevens waarmee ook de grenswaarden in 
de handhavingspunten in het LVB zijn berekend (het “grenswaardescenario”). 
Dit is de “onderste grenswaarde”, die mag, al dan niet onder voorwaarden, 
worden overschreden. Deze grenswaarde is, evenals in het LVB, afhankelijk 
van de ligging van het handhavingspunt. 

3. Op de onderste grenswaarde komt een “flexibiliteittoeslag” van X dB(A) Lden, 
deze wordt éénmalig, bij het vaststellen van de grenswaarden, bepaald. 

4. De “bovenste grenswaarde” is de onderste grenswaarde plus flexibiliteittoeslag, 
die mag niet worden overschreden. 

 

Het door de politiek te nemen besluit is: hoe hoog is X? 
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In algemene zin geldt daarbij: 
• hoe lager de flexibiliteittoeslag is, aan hoe minder extra geluidbelasting 

bewoners van het buitengebied worden blootgesteld; 
• de luchtvaartsector heeft belang bij maximale flexibiliteit, dus een zo groot 

mogelijke flexibiliteittoeslag, dit resulteert in een hoge ”bovenste grenswaarde” 
voor de geluidbelasting. 

 

Voor de voorwaarden voor overschrijding van de “onderste grenswaarde” 
genoemd in punt 2, zijn drie opties bekeken. 
a: Geen voorwaarden: er geldt één grenswaarde, de “bovenste grenswaarde”. 
b: ‘Saldering naar plaats’: de opgetreden geluidbelasting mag hoger zijn dan de 

“onderste grenswaarde”, als in hetzelfde jaar in andere handhavingspunten in 
het buitengebied de opgetreden geluidbelasting in bepaalde mate lager is dan 
de “onderste grenswaarde” in die punten. 

c: ‘Saldering in tijd’: de opgetreden geluidbelasting mag hoger zijn dan de 
“onderste grenswaarde”, als in het volgende jaar in hetzelfde handhavingspunt 
in het buitengebied de opgetreden geluidbelasting in bepaalde mate lager is 
dan de “onderste grenswaarde”. 

 

Voorkeursvolgorde van de opties voor de “voorwaarden”  
1: scoort relatief het best, 3: scoort relatief het slechtst, 2 ligt daartussen in 

Optie 
Lage geluidbelasting 

voor bewoners 
buitengebied 

Flexibiliteit 
voor de sector Eenvoud 

a. Geen voorwaarden 3 1 1 
b. Saldering naar plaats 2 2 2 
c. Saldering in tijd 1 3 3 
 
Het door de politiek te nemen besluit is: welke optie wordt gekozen? 
 
Bevindingen van onderzoek 
 

Ten behoeve van de te nemen besluiten is onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste 
bevindingen zijn hieronder weergegeven. 
 

In het LVB geldt geen enkele wettelijke begrenzing van de geluidbelasting in het 
buitengebied, waar dit in het ’oude’ PKB stelsel wel het geval was. In het LVB 
gelden alleen wettelijke grenswaarden in de 35 handhavingspunten en nergens 
anders. Met een handhavingsysteem in het buitengebied weten de bewoners van 
dat gebied waar zij aan toe zijn; zij mogen niet méér geluid ondervinden dan 
volgens de grenswaarden die in het kader van het handhavingsysteem zijn 
vastgesteld. Het biedt derhalve duidelijkheid en zekerheid over de hoeveelheid 
geluidbelasting waaraan zij ten hoogste mogen worden blootgesteld. Of de 
mensen die rond Schiphol wonen daarbij aan ’veel’ of ‘weinig geluid mogen 
worden blootgesteld, is afhankelijk van de besluiten over de hoogte van de 
grenswaarden. 
 

De commissie heeft enkele berekeningen laten uitvoeren om na te gaan hoe hoog 
de geluidbelasting in het buitengebied is, als de geluidbelasting in zoveel mogelijk 
handhavingspunten in het LVB gelijk is aan de in die punten geldende grens-
waarden, of anders gezegd: als de grenswaarden in het LVB zoveel mogelijk zijn 
opgevuld. 
In geen van de punten in het buitengebied is met deze berekeningen een Lden-
waarde gevonden die hoger is dan de waarde in nabij gelegen handhavingspunten 
in het LVB. De geluidbelasting in een punt is “van nature” lager naarmate dat punt 
verder van Schiphol ligt - onder andere omdat de vliegtuigen hoger vliegen naar-
mate ze verder van Schiphol zijn - en de punten in het buitengebied liggen 
uiteraard allemaal verder van Schiphol dan de handhavingspunten in het LVB. 
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In het buitengebied kunnen wel hogere Lden waarden optreden dan in die punten 
met het “grenswaardescenario” zijn berekend, zonder dat de grenswaarde in één 
van de 35 handhavingspunten in het LVB is overschreden. Deze, in de 
terminologie van de hierboven geschetste aanpak (punt 2), “overschrijding van de 
onderste grenswaarde” in het buitengebied, is in de meeste punten 1 dB(A) Lden 
of minder, derhalve equivalent met een toename van het aantal vliegtuigen tot 
25%. In veel minder punten is deze “overschrijding” groter dan 1 dB(A) Lden. De 
grootste “overschrijding van de onderste grenswaarde” in de uitgevoerde 
berekeningen loopt, afhankelijk van de berekening, van 4,2 dB(A) Lden (equivalent 
met een toename van het aantal vliegtuigen met 160%, ofwel 2,6 maal zoveel 
vliegtuigen) tot 7,7 dB(A) Lden (equivalent met een toename van het aantal 
vliegtuigen met 490%, ofwel 5,9 maal zoveel vliegtuigen). 
 

Elk handhavingsysteem brengt onvermijdelijk een zekere inflexibiliteit voor de 
luchtvaartsector met zich mee, zowel de geluidgrenzen die nu al in het LVB staan 
als een handhavingsysteem in het buitengebied. Bij het beginsel “harde en 
handhaafbare grenswaarden die bescherming bieden aan omwonenden van 
Schiphol in hún woonomgeving” moet men de daarbij horende onvermijdelijke 
mate van inflexibiliteit voor lief nemen, óf flexibiliteit topprioriteit geven en er voor 
kiezen geen geluidgrenzen te stellen. 
Een handhavingsysteem in het buitengebied kost de sector flexibiliteit. Hoeveel de 
flexibiliteit vermindert, is afhankelijk van de keuze van de flexibiliteittoeslag X op de 
“onderste grenswaarde”, van de keuze over de voorwaarde die geldt voor over-
schrijding van de onderste grenswaarde en van de ligging van de handhavings-
punten in het buitengebied. Hoe dan ook, zal het met een handhavingsysteem in 
het buitengebied voor de sector moeilijker worden het verkeer over de omgeving 
van Schiphol goed te verdelen dan zonder deze aanvulling op het LVB. Er moet 
immers rekening worden gehouden met de grenswaarden in de handhavings-
punten in het LVB én met de grenswaarden in de handhavingspunten in het 
buitengebied. Naarmate er meer handhavingspunten in het buitengebied liggen en 
deze meer over de omgeving van Schiphol zijn verspreid, neemt deze complexiteit 
voor de sector toe. Hoe hoger de flexibiliteittoeslag, hoe makkelijker het verdelen 
van het verkeer over de omgeving voor de sector wordt, maar ook: hoe hoger de 
geluidbelasting is waaraan omwonenden van Schiphol kunnen worden 
blootgesteld. 
 

Het is niet mogelijk vooraf objectief vast te stellen hoeveel vliegtuigen er binnen 
geluidgrenzen passen, nog afgezien van de vraag of er wel of geen handhaving-
systeem in het buitengebied wordt gebruikt. Het is ook niet mogelijk vooraf aan te 
geven of dit aantal met een handhavingsysteem in het buitengebied lager is dan 
zonder deze aanvulling op het LVB en het is evenmin mogelijk vooraf een waarde 
voor de flexibiliteittoeslag vast te stellen die garandeert dat het aantal met hand-
havingsysteem in het buitengebied niet lager is zonder handhavingsysteem in het 
buitengebied. Als men elk capaciteitsverlies ten opzichte van het LVB ten gevolge 
van een handhavingsysteem in het buitengebied bij voorbaat wil uitsluiten, moet 
men geen handhavingsysteem in het buitengebied hanteren waarin het aantal 
vliegtuigen op één of andere manier - als onderdeel van de geluidbelasting of 
anderszins - een rol speelt. 
 
Deel II: Geluidmetingen voor handhaving 
 
Aan geluidmetingen voor handhaving moeten heel hoge eisen worden gesteld, 
omdat de luchtvaartsector op de resultaten van die metingen wordt afgerekend. 
Die metingen worden immers gebruikt om te controleren of gestelde grenswaarden 
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al dan niet zijn overschreden. De kern van het technische probleem bij het meten 
ligt bij het onderscheiden van het geluid van het aan Schiphol gerelateerde 
vliegver-keer temidden van het geluid van andere geluidbronnen, kortweg 
aangeduid als “stoorgeluid”. Stoorgeluid kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door 
andere mechanische geluidbronnen, zoals auto’s in de buurt van de meetlocatie, 
maar ook geluid van ‘de natuur’, zoals (harde) wind, regen, onweer en dergelijke, 
valt hieronder. De garantie dat het onderscheid tussen vliegtuigen die van en naar 
Schiphol vliegen en “stoorgeluid” goed wordt gemaakt, is cruciaal als het gaat om 
handhaving. 
 
Verschillen tussen meten en rekenen 
 

Er zijn verschillen tussen gemeten geluid en berekend geluid, veelal is het 
gemeten geluidniveau hoger. Dit betekent nadrukkelijk niet, dat de huidige 
handhaving op basis van berekeningen ‘dus’ niet goed is of dat er ‘te veel’ of ‘te 
lawaaiig’ is gevlogen. Er zijn principiële methodische verschillen tussen meten en 
rekenen. Grenswaarden die zijn bepaald op basis van de berekende 
geluidbelasting - zoals in het LVB - mogen niet worden gehandhaafd met gemeten 
geluidniveaus. Als men wil handhaven op basis van geluidmetingen, moeten ook 
de grenswaarden daarop zijn afgestemd, hetgeen in het LVB niet het geval is. Elk 
systeem waarin geluid-metingen voor handhaving op één of andere manier een rol 
spelen, zal dan ook moeten leiden tot andere grenswaarden dan die nu in het LVB 
staan. 
 

De verschillen tussen meten en rekenen hangen sterk af van de meetlocatie, dus 
één overal toepasbare formule voor het omrekenen van rekenuitkomsten naar 
meetresultaten is er niet. De belangrijkste oorzaken van de verschillen zijn voor 
wat betreft meten de meetnauwkeurigheid, de invloed van de microfoonopstelling 
en de directe omgeving van het meetpunt en voor wat betreft rekenen de in het 
reken-model opgenomen en onvermijdelijke schematiseringen van de 
werkelijkheid. Dergelijke schematiseringen komen in alle rekenmodellen voor 
vliegtuiggeluid voor, welke schematiseringen zijn toegepast hangt af van het 
rekenmodel. Voor een eerlijke handhaving op basis van de berekende 
geluidbelasting zijn dergelijke schematiseringen geen probleem, zolang bij het 
stellen van grenswaarden en in de handhaving dezelfde schematiseringen - dus 
hetzelfde rekenmodel - worden gebruikt. In de huidige handhaving rond Schiphol is 
dat het geval. 
 
Meten voor handhaving 
 

Gezien de mogelijke juridische en praktische bezwaren, die voor een deel 
voortkomen uit technische beperkingen van meetsystemen, raadt de commissie af 
om de geluidbelasting voor de handhaving uitsluitend door metingen in de 
handhavingspunten vast te stellen, ondanks het feit dat dit de meest transparante 
methode is.  
 

De commissie hecht veel waarde aan eenduidigheid en uniformiteit bij het 
vaststellen van de geluidbelasting voor verschillende doeleinden (waaronder 
handhaving) en adviseert daarvoor gebruik te maken van een methode die meten 
en rekenen combineert en waarmee - evenals met het huidige rekenmodel - de 
geluidbelasting op elke willekeurige plek rondom Schiphol kan worden bepaald. 
Een dergelijke methode is er op dit moment in Nederland niet en de inspanning 
om die ten behoeve van de handhaving te ontwikkelen moet niet worden 
onderschat.  
 

De commissie stelt voor om in samenwerking met deskundige partijen een 
programma uit te werken voor de realisatie van zo’n methode. Het programma 
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moet ook aangeven hoe en op welke termijn de inspanningen ter verbetering van 
het rekenmodel gerealiseerd kunnen worden. Belangrijk daarbij is een goede 
afstemming met de activiteiten binnen de Europese Unie om in 2012 te komen tot 
een “Europese rekenmethode”. Het model dat Nederland gebruikt zal moeten 
passen binnen de kaders die de EU na 2012 aan haar lidstaten voorschrijft. 
 

Deel III: Geluidmetingen voor informatie 
 
Er is een wezenlijk verschil tussen geluidmetingen voor handhaving en 
geluidmetingen voor informatievoorziening. Op de resultaten van geluidmetingen 
voor handhaving wordt de luchtvaartsector “afgerekend”, op de resultaten van 
geluidmetingen voor informatievoorziening wordt niemand afgerekend, ze dienen 
uitsluitend voor niet meer, maar ook niet minder, dan informatievoorziening. 
 

Uiteraard spelen bij meten voor informatie dezelfde technische problemen een rol 
als bij meten voor handhaving, zoals het ongewild meemeten van stoorgeluiden en 
dergelijke. Stoorgeluiden moeten ook voor deze metingen zoveel mogelijk worden 
geëlimineerd, maar als dat niet helemaal lukt is dat ‘minder erg’, omdat de 
metingen uitsluitend dienen ter informatie. Aan geluidmetingen voor informatie 
kunnen dan ook lagere eisen worden gesteld dan aan geluidmetingen voor 
handhaving. Maar dat betekent niet dat hiervoor “zomaar een meetpook in de lucht 
kan worden gestoken”, de informatie moet wel zinvol zijn. De commissie heeft 
hiervoor enkele technische aanbevelingen geformuleerd. 
 

De commissie adviseert om niet nu te besluiten tot de bouw van een nieuw 
meetnet voor informatievoorziening. Eerst zou door een in geluidmetingen van 
vliegtuigen gespecialiseerde instantie moeten worden nagegaan of de bestaande 
meetnetten rondom Schiphol (zoals NOMOS, Luistervink en Geluidsnet) 
voldoende kwaliteit en ook voldoende gebiedsdekking, dat wil zeggen meetposten 
op voldoende locaties rondom Schiphol, hebben. Als daaruit blijkt dat kwaliteit en 
gebiedsdekking voldoende zijn, zou er voor gezorgd moeten worden dat de 
meetgegevens van de bestaande meetnetten en de presentatie van de gegevens 
op elkaar worden afgestemd, zodat de resultaten onderling vergelijkbaar zijn en 
elkaar aanvullen. Voorts kan, als wordt besloten voor de handhaving een systeem 
op basis van meten en rekenen te ontwikkelen (zie deel II), dit systeem tevens 
worden gebruikt voor informatievoorziening. Tenslotte blijkt uit in opdacht van de 
commissie uitgevoerd onderzoek naar de informatiebehoefte, dat omwonenden 
van Schiphol vooral behoefte hebben aan informatie over vliegtuiggeluid waarvoor 
metingen niet strikt noodzakelijk zijn. 
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