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Voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 

 

 

 

 
datum 12 mei 2006 

onderwerp  kabinetsstandpunt Schiphol 

uw referentie  

onze referentie rha/gve/2006-2465 

contactpersoon de heer R. ten Have 

doorkiesnummer 0251-263814 

c.c. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  

mevrouw M.H. Schultz van Haegen, Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG 

 

Geachte dames en heren,  

 
De gemeenten in de Cluster noord – Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen - 
hebben kennis genomen van het kabinetsstandpunt over Schiphol.  
 
In het kabinetsstandpunt leest Cluster noord:  

• erkenning van de forse groei van de geluidshinder in de woonkernen aan het 
einde/begin van de Polderbaan.  

• de inspanningsverplichting van de rijksoverheid en de luchtvaartsector om gericht te 
werken aan een vermindering van onze problematiek  

•  de bereidheid om op korte termijn maatregelen te nemen om de overlast te  
            verminderen.  
 
Met het kabinet zien wij ook goede mogelijkheden om door anders te vliegen tot 
vermindering van de hinder te komen. Wij delen de mening dat daarvoor druk nodig is op de 
sector om effectieve maatregelen binnen afzienbare termijn in te voeren.  
Het kabinet wil dat realiseren via prestatie-afspraken die er in de herfst van 2006 al moeten 
zijn. Wij achten het conditio sine qua non dat de omgeving bij het maken van die prestatie-
afspraken direct wordt betrokken. 
 
Terwijl het kabinet ons via een convenant met de ene hand hinderbeperking aanreikt, wordt 
ons impliciet - op kortere termijn - met de andere hand een verdergaande groei van de 
luchtvaart over ons gebied aangezegd. Dat gebeurt via het oprekken van de wettelijke 
handhavingsystematiek. De voorgestelde salderingsregeling biedt naar verwachting ruime 
mogelijkheden voor de sector om juist boven ons gebied meer te gaan vliegen. Het effect 
kan dan zeer wel zijn dat de hinderbeleving voor de inwoners van Cluster noord alleen maar 
nadeliger uitpakt. 
Het slechts voorstaan van experimenten met meten, in plaats van een gelijkwaardige 
handhavingsregeling voor ons gebied, wijzen wij af. 
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Cluster noord verzoekt: 
• eerst afspraken over hinderbeperking vóór verdergaande groei van vliegverkeer 
• zeggenschap van de omgeving bij uitwerking convenant. In dit convenant het 

experiment hoger aanvliegen van PNL en Cluster noord prioriteit geven. 
• eerst eindelijk ook handhavingspunten met grenswaarden en handhaving in het 

buitengebied vóór verdergaande groei van vliegverkeer 
• handhaven van de huidige handhavingsystematiek zo lang er geen voor Cluster 

noord acceptabel alternatief is. 
 

Hieronder volgt een nadere toelichting.  
 
Het kabinet vindt groei belangrijker dan het beperken van de hinder voor de inwoners van de 
cluster. De gemeenten in Cluster noord vinden dit zeer teleurstellend. Ondanks de erkenning 
van het kabinet dat in het buitengebied sprake is van niet voorziene overlast, wordt toch in 
de eerste plaats gekozen voor groei van de luchtvaart.  
Die groei wordt mogelijk gemaakt door saldering van de grenswaarden in de huidige 
handhavingspunten. Als voorwaarde daarbij geldt dat aan de wettelijke eis van een 
gelijkwaardige of betere bescherming, zoals gesteld in de eerste luchthavenbesluiten, wordt 
voldaan. Ook bij de inwerkingtreding van de Wet luchtvaart is als uitgangspunt gehanteerd 
dat sprake moet zijn van een gelijkwaardige overgang. Cluster noord is daarvan de dupe 
geworden door een onevenredige toename van de overlast.  
De, in het kabinetsstandpunt aangekondigde, saldering leidt ongetwijfeld tot een verdere 
toename van het aantal vluchten van en naar de Polderbaan met een, voor onze inwoners, 
onaanvaardbare toename van de overlast in het buitengebied als gevolg.  
De erkenning van de niet voorziene overlast in het buitengebied wordt daarmee een dode 
letter. Onze verwachtingen, dat in eerste aanleg iets gedaan zou worden aan de overlast in 
het buitengebied, zijn beschaamd.  
Wij vinden dat eerst gewerkt moet worden aan beperking van de overlast in het buitengebied 
en dat daarna, zonder toename van overlast, gewerkt kan worden aan (beheerste) groei. 
Indien toch besloten wordt groei mogelijk te maken via saldering, dan is het voor ons een 
randvoorwaarde dat bij het nadere onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van 
saldering de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) betrokken wordt.  
 
Verheugd zijn wij dat het kabinet op korte termijn maatregelen wil doorvoeren die de 
overlast in het buitengebied (kunnen) beperken. Dat geldt met name voor het vliegen over 
zee en hoger aanvliegen. Hoewel wij denken dat de hinder door deze maatregelen beperkt 
kan worden zal de combinatie van deze maatregelen met de voorgestelde groei door 
saldering toch leiden tot meer overlast in Cluster noord. Compensatie in welke vorm dan ook 
zal die overlast niet verminderen.  
 
Ten aanzien van de maatregel om hoger aan te vliegen gaan wij er van uit dat daarbij niet 
alleen gedoeld wordt op glijvluchten of het vliegen van een CDA-procedure. Het invoeren van 
CDA vliegen vergt volgens de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een implementatietijd 
van zeker 5 jaar. Wij pleiten voor de volledige uitvoering op korte termijn van het door ons 
in samenwerking met het Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) ontwikkelde experiment 
“hoger aanvliegen”. Dit experiment kan op korte termijn uitgevoerd worden omdat de wet 
niet aangepast hoeft te worden. Op termijn kan dit experiment uitmonden in vliegen van een 
CDA-procedure.  
 
Het kabinet stelt dat zij kiest voor bescherming van het buitengebied. Een van de 
maatregelen is een meetnet met meetposten in woongebieden. Het doel van dat meetnet is 
zorgen voor duidelijkheid over de hoeveelheid vliegtuiggeluid. Tevens moet de communicatie 
verbeterd worden om meer duidelijkheid te geven over het vliegtuiggeluid. Ook het weten 
hoeveel geluid wordt gemaakt neemt de overlast echter niet weg.  
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Daarnaast wil het kabinet onderzoeken of flitspalen ingezet kunnen worden in het 
buitengebied. Met behulp van de metingen via dat systeem worden de meest lawaaiige 
vliegtuigen beboet. Ook hier geldt dat de overlast daarmee niet wordt weggenomen. De 
suggestie dat daarmee het buitengebied wordt beschermd bestrijden wij.  
 
Naar onze mening is bescherming van het buitengebied alleen gewaarborgd indien het 
kabinet kiest voor het volgen van het advies van de CDV om meer handhavingspunten in het 
buitengebied te plaatsen. De achterliggende gedachte om het advies van de commissie niet 
te volgen is dat het vastleggen van een grenswaarde in handhavingspunten de hinder niet 
wegneemt. Hierboven hebben wij al aangegeven dat wij van mening zijn dat de door het 
kabinet voorgestelde maatregelen die overlast ook niet wegneemt. Wij verwachten meer van 
harde, handhaafbare grenswaarden dan van het handhaven van een convenant.  
De introductie van betere handhaving wordt nu vooruitgeschoven cq overgelaten aan de 
sector. Cluster Noord vindt dat meten ook moet voor handhaving en niet alleen voor 
monitoring en ter validatie van de rekenmodellen.  
 
Om verdere groei mogelijk te maken kiest het kabinet er voor om in overleg met de sector 
een convenant met harde en handhaafbare maatregelen vast te stellen. Tot nu toe hebben 
wij slechte ervaringen met het terugdraaien van eerdere beslissingen in het Schipholdossier. 
Daarnaast is het onverstandig om de luchtvaartsector de verantwoordelijkheid toe te delen 
waar de Rijksoverheid een bepalende rol dient te hebben. Mocht de besluitvorming toch 
leiden tot het opstellen van een convenant, dan wil Cluster noord betrokken worden bij het 
opstellen van het convenant.  
 
In het kabinetsstandpunt wordt ook ingegaan op de veel gestelde vraag of de voordelen van 
stiller en anders vliegen en de daarmee geoogste milieuwinst ten gunste komt van de 
leefomgeving of van de groeiruimte van de luchtvaart. Het antwoord van het kabinet stelt 
ons niet gerust.  
Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met een vermindering van geluid in de handhavings-
punten door andere routes of hoger aanvliegen in plaats van door stillere vliegtuigen? 
 
De maatregelen om de overlast in het buitengebied te beperken hebben tot gevolg dat meer 
gevlogen wordt via vastere aanvliegroutes. Het kabinet stelt voor de vaste naderingsroutes 
vast te leggen. Wij gaan er van uit dat die routes bewoond gebied mijden.  
 
Tenslotte wil het kabinet dat de afhandeling van klachten door de sector wordt gedaan in 
plaats van de huidige werkwijze namelijk door het IKB. In min of meer vergelijkbare 
organisaties/bedrijven is het normaal dat de klachtenafhandeling door de organisatie/bedrijf 
zelf wordt afgehandeld. Ten aanzien van de klachten over de luchtvaart ligt dit wat 
gevoeliger. Wij zijn van mening dat, onder bepaalde voorwaarden, de klachtenafhandeling 
door de sector zelf gedaan zou moeten worden.  
De voorwaarden waaronder wij kunnen instemmen met de overgang van de klachten-
afhandeling van het IKB naar de sector zijn dat:  

• vastgelegd moet zijn hoe de afhandeling is geregeld (in protocollen);  
• sprake is van een onafhankelijke beroep/bezwaar mogelijkheid; 
• overname van het huidige IKB-personeel; 
• de klachten worden geanalyseerd en gebruikt voor verdere beperking van de hinder. 

 
Kortom, de gemeenten in Cluster noord zijn van mening dat in eerste aanleg maatregelen 
uitgevoerd moeten worden, die een beperking van de overlast tot gevolg hebben. Groei van 
Schiphol is daarna eventueel bespreekbaar onder de voorwaarde dat de dan ontstane situatie 
niet leidt tot toename van de overlast.  
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De gemeenten in de Cluster noord verzoeken u daarom bij de behandeling van het 
kabinetsstandpunt in de Kamer ons, in deze brief verwoorde, standpunt als leidraad te 
hanteren.  
               
 
Namens de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen,  
 
 
 
 
L.A. Pannekeet, 
directeur Milieudienst IJmond 

 

 

 


