
Reactie Milieudefensie op Kabinetsvoorstellen Schiphol

GELUIDHINDER

Saldering tussen de handhavingspunten (najaar 2006)
Het kabinet zal direct starten met de procedure voor de wijziging van de regelgeving, en parallel 
daaraan de effecten in beeld brengen in een milieueffectrapport.  Een hogere waarde in één of meer 
handhavingspunten dan de grenswaarden (bijlage 1 van het LVB) is toegestaan tot maximaal 1 dB, 
mits dat wordt gecompenseerd door een even zo grote onderschrijding in één of meer andere 
handhavingspunten en aan de criteria voor gelijkwaardige of betere bescherming wordt voldaan. De 
bestaande meteoclausule, die het mogelijk maakt om in verband met uitzonderlijke weersomstandig-
heden de grenswaarden van de handhavingspunten met een maximum van 1 dB te verhogen, komt 
te vervallen.

Laten vervallen Totaal Volume Geluid (TVG) (voorstel voor de zomer?)
Artikel 4.2.1. lid 2. en artikel 4.2.2 lid 2 van het LVB vervallen. 

Convenant beperking overlast in buitengebied (voor de zomer?)
Voor het terugdringen van de hinder zal het kabinet in overleg met de luchtvaartsector een 
convenant opstellen, waarin harde en handhaafbare maatregelen worden vastgelegd waarmee de 
hinder wordt terug gedrongen. Bij de maatregelen denkt het kabinet aan onder meer technologische 
vernieuwing, stillere vliegprocedures en vliegroutes die minder boven bewoond gebied liggen. Het 
kabinet zal het convenant handhaven. 
Het kabinet vraagt de partijen bovendien jaarlijks in hun milieurapportages de voortgang en plannen 
te beschrijven.

Commentaar

Dit betekent dat er tien procent meer gevlogen kan worden. Het aantal 
gehinderden neemt met zes tot twaalf procent toe. 

Dat de meteoclausule nu wordt geschrapt is niet meer dan logisch. Als die 
óók nog bleef bestaan, zou er een marge van twee decibel zijn. Dan zou 
lokaal bijna vijftig procent meer lawaai mogen worden gemaakt.

Commentaar

Het TVG is de vertaling van de oude grens van veertig  miljoen reizigers 
per jaar in een totale hoeveelheid geluid per jaar. Er verdwijnt dus een 
eerlijke en heldere grens die Schiphol dwingt stiller te vliegen om groei 
mogelijk te maken.

Commentaar

Een convenant over lawaai is geen goede garantie dat omwonenden 
fatsoenlijk beschermd worden tegen lawaai. Daarvoor zijn harde, 
wettelijke grenzen nodig. Met bijbehorende sancties. Bij een convenant 
zijn ze teveel overgeleverd aan de welwillendheid van sector en ministerie.



Meten vliegtuiggeluid (vanaf 2008)
Het ontwikkelen door Schiphol van een monitoringssysteem voor vliegtuiggeluid. Dit levert 
informatie over piekniveaus, jaargemiddelden, gemeten en berekende geluidsniveaus, zowel voor de 
huidige situatie als voor het verleden. Daartoe is aanleg van een uitgebreid meetnet nodig. Schiphol 
wordt gevraagd voor de zomer met een plan van aanpak te komen. Op basis daarvan worden de 
vervolgstappen bepaald. Plan van aanpak 2e helft 2006, afspraken over uitvoering eind 2006, 
investeren en ontwikkelen 2007/2008, operationeel vanaf 2008.

Experimenteerartikel opnemen in de Wet Luchtvaart.  (in gang)
wijzigingen, die een afwijkend gebruik van de luchthaven of van vliegroutes impliceren, zijn - ook na 
invoering van de salderingsmogelijkheid - veelal niet mogelijk. Het is dus noodzakelijk om voor een 
experiment vrijstelling te kunnen verlenen van regels in het Luchthavenindelingbesluit of het 
Luchthavenverkeerbesluit.   De voorwaarden voor een experiment worden in een ministeriële 
regeling vastgelegd. 

Adviserende rol CROS toevoegen aan Wet Luchtvaart.  (voor de zomer)
De Wet luchtvaart wordt uitgebreid met een adviserende rol voor de CROS over mogelijke 
experimenten met vliegroutes en vliegprocedures. 

Vastleggen criteria voor gelijkwaardige of betere bescherming (najaar 2006)
De criteria voor een gelijkwaardige of betere bescherming worden gemoderniseerd en vastgelegd in 
een nieuw artikel in het LVB. De criteria voor de huidige Luchthavenbesluiten zijn gebaseerd op 
verouderde gegevens (waaronder de woningsituatie in 1990, verouderde inzichten over 
geluidshinder en slaapverstoring). Op basis van de meest recente inzichten, waaronder de actuele 
woningsituatie en actuele inzichten over geluidshinder, slaapverstoring, en veiligheidsrisico’s worden 
de criteria voor een gelijkwaardige of betere bescherming gemoderniseerd. 

Commentaar

Er wordt al sinds 2000, achtereenvolgens door de Comissies Berkhout en 
Eversdijk, gewerkt aan het meten van vliegtuiggeluid. Nu wordt de 
introductie  opnieuw vooruitgeschoven, overgelaten aan Schiphol en niet 
gebruikt voor (betere) handhaving, maar slechts voor “monitoring”. Dat is 
niet genoeg. Er moet een onafhankelijk meetsysteem komen, waarmee 
gekeken wordt of de bereneingen deugen. Dat mag niet aan Schiphol 
worden overgelaten.

Commentaar

Het uitvoeren van experimenten is niet verkeerd. Dat kan trouwens al 
binnen de huidige wet. De geluidsgrenzen gelden immers voor een heel 
jaar, dus een kort experiment kan in de rest van het jaar weer worden 
gecompenseerd.

Commentaar

Werken op basis van actuele gegevens is een goed idee. Milieudefensie is 
benieuwd naar de uitwerking.



Onderzoek beperken route-afwijkingen' en optimalisering vliegroutes en vliegprocedures' 
Veel geluidshinder wordt veroorzaakt doordat wordt afgeweken van vliegroutes en omdat vliegroutes 
soms over bewoond gebied gaan. VenW en VROM gaan onderzoeken wat de effecten zijn van het 
beperken van de mogelijkheden om van routes af te wijken en het wijzigen van vliegroutes en 
procedures. 

Valideren rekenmodel geluid en overgang op Europees rekenmodel voor vliegtuiglawaai
Het valideren en verbeteren van de huidige modellen voor de berekening van de geluidsbelasting 
met geluidsmetingen. Daarvoor wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd, in 
overeenstemming met de EU. Daarbij zal de overstap naar het Europese rekenmodel voor 
vliegtuiglawaai worden meegenomen. Het resultaat leidt vermoedelijk tot aanpassing van het LVB 
(onder meer artikel 4.2.3 lid 2, waarin de bepalingen staan voor het berekenen van de 
geluidsbelasting). Opstellen plan van aanpak voorjaar 2006, meten en valideren 2006/2007. 
Verwerking van de resultaten in de eerstvolgende wijziging van de Luchthavenbesluiten.

RISICO

Schrappen norm Groepsrisico 
Het kabinet onderzoekt de vraag of het TRG (Totaal Risicogewicht)kan vervallen en of daarvoor in de 
plaats een effectievere maatregel kan worden gevonden die een toevoeging is aan het bestaande 
beleid voor interne en externe veiligheid. Dit onderzoek start zomer 2006 en duurt naar verwachting 
een jaar. Medio volgend jaar wordt aan de Kamer gerapporteerd over mogelijke alternatieven en de 
verdere procedure.

Commentaar

Dit had al veel eerder kunnen en moeten gebeuren. LVNL en Schiphol 
willen echter “brede” vliegroutes omdat dit makkelijker is voor de piloten 
en de uurcapaciteit van Schiphol opkrikt.

Commentaar

Na het schrappen van de norm voor het groepsrisico, haalt het kabinet nu 
ook de laatste grens uit de wet, die de kans op een vliegramp beoogt te 
beperken. Het kabinet vreest dat deze grenzen de groei van Schiphol 
bedreigen, omdat neerstortrisico’s net zo hard toenemen als het aantal 
vliegbewegingen. Omdat vliegtuigen nauwelijks nog veiliger kunnen is er 
door met nieuwere vliegtuigen te vliegen ook geen winst te behalen. Het 
alternatieve groepsrisicobeleid, dat staatssecretaris Van Geel aankondigde 
toen hij de norm voor het groepsrisico uit de wet haalde, is nog altijd niet 
gereed. Ten onrechte wordt dit opnieuw gepresenteerd, nu als alternatief 
voor het Totaal Risico Gewicht.



RUIMTEGEBRUIK

Vergroten beperkingengebieden (voor de zomer)
Artikel 2.2.1 van het LIB en de daarbij behorende kaarten worden gewijzigd in verband met de 
aanpassingen van de beperkingengebieden: 

• het gebied met een verbod van nieuwbouw van kantoren en bedrijven (gebied nummer 3) 
wordt vergroot van het gebied met een plaatsgebonden risico van meer dan 10-6 naar het 
gebied met een risico van meer dan 10-7;

• ook buiten dit gebied (nummer 3) is het nodig bij het voornemen tot nieuwbouw van kantoren 
en bedrijven de effecten op het groepsrisico af te wegen; over deze afwegingen maakt het 
kabinet afspraken met de gemeenten en provincie;

• de ruimtereservering van de Nota Ruimte, waar geen grootschalige nieuwbouw is toegestaan, 
wordt als nieuw gebied toegevoegd aan het LIB; in het gebied liggen de ‘uitleglocaties’ 
Legmeerpolder en Noordwijkerhout; 

• voor de gebieden 1, 2, 3 en 4 van het LIB en de nieuwe gebieden die hierboven zijn 
genoemd, wordt een voorstel uitgewerkt om ze minder afhankelijk te maken van beperkte 
wijzigingen in het gebruik van de luchthaven dan nu het geval is; de exacte begrenzing van 
de gebieden en de plannen die niet onder het verbod komen te vallen in het 10-7 gebied 
zullen in het LIB (of een bijlage daarbij) worden opgenomen. 

• kleinschalige woningaanpassingen of verbeteringen worden mogelijk zonder  verklaring van 
geen bezwaar, en de omschrijving van geluidsgevoelige objecten wordt aangepast op advies 
van de VROM-Inspectie.

De eventuele kosten voor deze planschade zullen conform bestaand beleid worden voorgefinancierd 
door het ministerie van VenW en worden doorbelast aan de luchtvaartsector.

Versterken bereikbaarheid Schiphol
Diverse infrastructuurprojecten staan al op de agenda: aansluiting van Schiphol op HSL; aanleg van 
Tweede Coentunnel en Westrandweg; omlegging van N201; spitsstroken op A4, A10-Zuid, A9 en 
verbinding A9/A1/A6. In het Programma Noordvleugel neemt het kabinet een beslissing over 
aanpassing van infrastructuur in corridor Schiphol-Amsterdam-Almere. In Structuurvisie Zuiderzeelijn 
wordt bezien of het OV moet worden versterkt.

Commentaar

Het ruimtebeslag van de luchthaven neemt fors toe. Grote delen van de 
Haarlemmermeer mogen niet worden gebruikt voor woningbouw (wel 
voor bedrijven!), om de luchtvaart ruim baan te geven. Verder weg van 
Schiphol eisen nieuwe wegen voor het autoverkeer naar de luchthaven hun 
tol in de vorm van extra vervuiling, lawaai en het vernielen van mooie 
natuur.



VERONTREINIGING

Aanpassen grenswaarden voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (voor de zomer?)
In artikel 4.3.1 worden de grenswaarden voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), zwaveldioxide 
(SO2) en vluchtige koolwaterstoffen (VOS) geschrapt en de emissiegrenswaarde voor NOx wordt 
verlaagd. 

Opstellen actieprogramma luchtkwaliteit 
Het kabinet heeft met Schiphol afgesproken dat Schiphol met andere betrokken partijen een 
actieprogramma opstelt voor het verbeteren van de luchtkwaliteit op die plaatsen waar een 
grenswaarde van het Besluit luchtkwaliteit wordt overschreden en het aandeel van de luchthaven in 
de concentraties groter is dan drie procent. 

MAXIMALISEREN LUCHTHAVENGEBRUIK

Boete meest lawaaiige vliegtuigen (onderzoek voor de zomer, procedure in 2007)
Het onderzoeken van de mogelijkheid van een boetesysteem voor de meest lawaaiige vliegtuigen 
(piekgeluid)(LVB). Onderzocht wordt de te hanteren grenswaarden, de locaties waar deze van 
toepassing zijn, de wijze waarop het lawaai van vliegtuigen wordt geregistreerd en de wijze waarop 
gehandhaafd gaat worden. Daarbij zal ook de juridische haalbaarheid worden getoetst.

Wijziging tariefstructuur en slottoedeling
Het kabinet verwacht dat Schiphol in samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen de 
tariefstructuur voor luchthavengelden en het systeem van slottoewijzing aanpast zodat het gebruik 
van stillere en schonere vliegtuigen verder gestimuleerd wordt, overdag maar met name ook in de 
nacht. Ten behoeve hiervan overlegt Schiphol een plan met maatregelen. 

Verkennen vergroting capaciteit luchtvaart
Het kabinet verzoekt Schiphol om opties aan te dragen om mogelijke capaciteitsknelpunten op 
(middel)lange termijn te ondervangen. Het kabinet start op basis van deze opties, eventueel 
aangevuld met opties van het kabinet een verkenning, waarin de mogelijke opties worden 
afgewogen.Verzoek aan Schiphol medio 2006. Verkenning kabinet gereed begin 2008. 

Indeling luchtruim verbeteren
Als uitwerking van het Single European Sky-beleid onderzoekt het kabinet met de directe buurlanden 
op welke wijze zij kunnen samenwerken en op welke wijze het Luchtruim het beste ingedeeld kan 
worden. 

Commentaar

Veel voorstellen lijken gericht op het beperken van de geluidsoverlast. In 
de praktijk wordt alle geluidswinst opgesoupeerd doordat het aantal 
vliegbewegingen mag toenemen.

Commentaar

Alle grenzen verdwijnen, behalve die voor stikstofoxiden, waar het kabinet 
de hete adem van de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit in de nek voelt. 
De EU regels dreigen uitbreiding van Schiphol onmogelijk te maken.



COMMUNICATIE

Verbeteren van de klachtenbehandeling
Het kabinet verzoekt CROS om over te gaan van een systeem van klachtenregistratie naar een 
systeem van klachtenbehandeling en deze taak op afzienbare termijn over te dragen aan Schiphol. 
Voor de overdracht dient in de Wet luchtvaart een aanpassing te worden aangebracht (extra lid bij 
artikel 8.27). Vooruitlopend hierop vraagt het kabinet Schiphol de nodige stappen te ondernemen.

Verbetering informatie over vliegtuiggeluid aan bewoners
Verbeteren van de informatievoorziening over vliegtuiggeluid aan (potentiële) bewoners door 
gemeenten, rechtstreeks en bijvoorbeeld in bestemmingsplannen. VenW zal daarbij zorgen voor 
adequate informatie over het beleid en de handhaving. De luchtvaartsector dient informatie over het 
vliegverkeer aan te leveren.

Verbeteren informatievoorziening over handhaving
Het kabinet vraagt de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Inspectie VenW) op korte termijn voorstellen 
te doen om op een meer zichtbare en toegankelijke manier te informeren over het toezicht op de 
naleving van de regels en de handhaving daarvan. Hierbij is het van belang dat de rapportage 
aansluit bij de beleving van omwonenden.

LUCHTVAARTBELEID

Ruimtelijk-economische structuurversterking
Ontwikkeling van een gebiedsgericht programma voor economische bedrijvigheid Schiphol. Ook een 
integrale langetermijnvisie opstellen waarin de opgaven voor nationale stedelijke netwerken en met 
name de Randstad zijn geformuleerd in het licht van een internationaal concurrerend 
vestigingsklimaat.

Level playing field luchtvaart bevorderen
Uitvoering van het project Stroomlijnen Overheidsinterventies Luchtvaart gericht op het stroomlijnen 
van alle overheidsbesluiten die de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartsector 
beïnvloeden. In dat kader wordt in interdepartementaal verband gewerkt aan verbetering van de 
overheidsprocessen en samenwerking op het gebied van beveiliging (security), inspectiediensten, 
grensbewaking en douane en worden de kosten van heffingen voor onder meer beveiliging bezien. 
Jaarlijks wordt een benchmark uitgevoerd om de kosten van luchthavengelden en 
overheidsheffingen internationaal te vergelijken.

Commentaar

Betere communicatie kan de tolerantie van een deel van de omwonenden 
voor vliegtuiglawaai iets vergroten, maar is geen oplossing voor de 
geluidsoverlast. De overlast die omwonenden ervaren is bovendien 
afhankelijk van de persoonlijke situatie. En die kan veranderen. Mensen 
worden ziek, gaan met pensioen, krijgen kinderen etc. Het informeren van 
potentiële huizenkopers voorkomt problemen daarom vaak maar tijdelijk. 
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