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Bijlage bij brief reactie van Schiphol Group en KLM op 
Kabinetsstandpunt Schiphol (hoofdstuksgewijs) 
 
Hoofstuk 2 
1. Uit de evaluatie blijkt dat zonder het Schipholbeleid het vliegverkeer meer overlast en risico’s 

zou veroorzaken (pag. 11). 
 

Schiphol Group en KLM zijn van mening dat de huidige milieugrenzen, en de wijze waarop 
deze grenzen zijn vastgesteld, slechts beperkt hebben bijgedragen aan deze bescherming en de 
verbetering van de milieuprestaties. Deze verbetering is eerder ondanks dan dankzij de regels 
bewerkstelligd. Dit komt namelijk door de ingebruikname van de Polderbaan en de inzet van 
stillere vliegtuigen door KLM en andere luchtvaartmaatschappijen, de implementatie van 
stillere routes en procedures door de sector. De huidige grenswaarden en regels beperken ons 
zelfs om de hinder voor de omgeving verder te verminderen. Zonder deze grenswaarden en 
regels zou de sector veel meer in staat zijn om in samenspraak met de regio te komen tot 
innovatieve maatregelen gericht op hinderbeleving. Als maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfstak zouden op die manier betere resultaten kunnen worden behaald. De meest recente 
studie van het Milieu en Natuur Planbureau ondersteunt deze conclusie. 

 
Hoofstuk 3: 
2. De luchthaven Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartgerelateerde bedrijven 

creëren – afhankelijk van de gehanteerde definitie – in totaal tussen de 79.000 en 104.000 
directe en indirecte arbeidsplaatsen (pag. 15). 

 
Het aantal arbeidsplaatsen is zwaar onderschat. Uit jaarlijks onderzoek naar de 
werkgelegenheid op Schiphol en onderzoeken van onder meer ACI Europe blijkt dat uitgegaan 
kan worden van circa 120.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen, waarvan circa 58.000 
arbeidsplaatsen op de luchthaven zelf. Banen in bijvoorbeeld de toeristenbranche in 
Amsterdam zijn hierbij nog buiten beschouwing gebleven. Tabel 3.2 wekt daarbij ten onrechte 
de indruk dat er op Schiphol slechts 44.059 arbeidsplaatsen zijn. [bron: Regioplan 
Beleidsonderzoek in opdracht van Schiphol Group en onderzoek York aviation in opdracht van 
ACI Europe] 

 
3. De (directe en indirecte) toegevoegde waarde bedraagt tussen de € 5,1 en € 6,2 miljard, 

ongeveer 1,5 procent van de nationale economie (pag. 15). 
 

Deze toegevoegde waarde lijkt ons conservatief ingeschat. Het is onduidelijk hoe deze 
inschatting gedaan is. Uit diverse onderzoeken komen verschillende resultaten, afhankelijk van 
welke factoren wel of niet meegenomen zijn in de berekening. Wij constateren in ieder geval 
dat de omzet van KLM en Schiphol Group samen al meer dan 7 miljard euro bedraagt. Hierbij 
wordt zelfs nog niet de omzet gerekend van andere bedrijven, die direct en indirect 
werkzaamheden uitvoeren op of dankzij de Mainport. Air France – KLM is met een jaarlijkse 
omzet van € 22 miljard de grootse luchtvaartcombinatie ter wereld. [bron: jaarverslagen KLM-
AF en Schiphol Group 

 
4. De werkgelegenheid van SkyTeam is gesteld op 18.444 arbeidsplaatsen (tabel 3.2 op pag. 17). 
 

Dit aantal is te laag ingeschat: het gaat om meer dan 25.000 arbeidsplaatsen, exclusief de in het 
buitenland werkzame mensen. Hierdoor is ook het aandeel van arbeidsplaatsen van SkyTeam 
hoger dan de vermelde 70%. 

 
5. De belangrijkste groei binnen de capaciteitsgrenzen van de planologische kernbeslissing (PKB) 

voor de regionale en kleine luchthavens is mogelijk op Lelystad. Luchthaven Lelystad heeft 
aangegeven, uitgaande van circa 13.500 vliegtuigbewegingen per jaar, circa 2 miljoen 
passagiers te kunnen afhandelen. Voor extra groei op Lelystad is een herziening van de huidige 
PKB nodig (pag. 18). 
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De aanname dat een herziening van de huidige PKB nodig is voor verdere groei op Lelystad is 
ons inziens niet juist. Op basis van actuele en realistische inzichten over de toekomstige vloot 
op Lelystad blijkt uit eigen berekeningen dat de geluidsruimte binnen de huidige PKB 
maximaal circa 40.000 vliegtuigbewegingen per jaar mogelijk maakt met toestellen als de B737 
of de Airbus A320. Dit komt overeen met een jaarlijks passagiersvolume van circa 4 tot 5 miljoen 
op Lelystad Airport. Bovendien is de nachtperiode voor chartermaatschappijen van groot 
belang. Lelystad kent echter nog geen nachtopenstelling. 

 
Hoofdstuk 4: 
6. Op grond van de ambitie van het Kabinet voor de mainport Schiphol heeft het Kabinet 15 

uitgangspunten voor het beleid geformuleerd. In het eerste uitgangspunt streeft het Kabinet 
naar een duurzame balans tussen de ruimte voor ontwikkeling van Schiphol en zorg voor de 
leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven (pag. 22-23). 

 
Schiphol Group en KLM zijn verheugd dat het Kabinet wil zorgen voor groeiruimte voor de 
verdere ontwikkeling van Schiphol en dat de concurrentiepositie van Schiphol als mainport 
gezien wordt als een nationaal belang. Het Kabinet schept daarvoor de noodzakelijke 
randvoorwaarden. Eén van die belangrijke randvoorwaarden is wat ons betreft ook een 
transparant, effectief en robuust normenstelsel, iets wat nu nog ontbreekt. 

 
De duurzame balans die door het Kabinet als eerste uitgangspunt wordt genoemd zou wat ons 
betreft ook tot uiting dienen te komen in het convenant, dat genoemd wordt onder 
uitgangspunt 3. De afspraken die volgens het Kabinet opgenomen moeten worden in het 
convenant moeten zich met name richten op het beperken van de hinder in het buitengebied. 
Het Kabinet ziet de sector als primaire partij voor de uitvoering van hinderbeperkende 
maatregelen. Dit duidt op een eenzijdige benadering. Uiteraard zijn Schiphol Group en KLM 
bereid zich in te zetten om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Bij het voornemen om een 
convenant af te sluiten plaatsen wij echter de volgende kanttekeningen: 
1. De regio moet betrokken worden bij het opstellen van het convenant. In het huidige 

Kabinetsstandpunt wordt de regio niet genoemd in dit kader, terwijl de maatregelen om 
de hinder te beperken juist een samenspel vormen tussen regio en luchtvaartsector. Door 
de regio te betrekken bij het convenant ontstaat er één tafel voor alle betrokken partijen 
om tot zo effectief mogelijk hinderbeperkende maatregelen te kunnen komen. 

2. Onduidelijk is welke juridische status het convenant krijgt. Het convenant mag wat 
Schiphol Group en KLM betreft niet verworden tot een set aanvullende milieunormen, 
bovenop datgene dat al in de Wet luchtvaart is vastgelegd. Deze combinatie van doel- en 
middelregelgeving zou ook strijdig zijn met het uitgangspunt van het kabinetsbeleid 
‘Schiphol als bedrijf’ (zie uitgangspunt 8). 

3. Een aantal hinderbeperkende maatregelen is waarschijnlijk niet mogelijk binnen het 
huidige stelsel van regels en grenswaarden. Daarbij is het wenselijk om een aantal 
hinderbeperkende maatregelen eerst in de praktijk te beproeven in overleg met de regio 
en het Rijk. Er is dus een duidelijke relatie tussen de mogelijke inhoud van het convenant 
en de CROS Pilots. 

4. Het convenant moet volgens het Kabinet harde en handhaafbare afspraken bevatten. Deze 
afspraken moeten dan ook wat ons betreft in de praktijk binnen de overeen te komen 
termijnen realistisch uitvoerbaar en maakbaar zijn. De rol van LVNL is hierin cruciaal. 

5. Het Kabinet dient zich ervan bewust te zijn dat substantiële beperking van hinder in het 
buitengebied meestal negatieve consequenties hebben voor hinder in het binnengebied of 
de mainportfunctie. Het uitgangspunt van het Kabinet dat de sector juist in het 
binnengebied ruimte voor groei moet creëren lijkt hiermee strijdig. Bovendien kan de 
keuze van het Kabinet er toe leiden dat de mogelijkheden voor werkelijke reductie van de 
hinder in het buitengebied in de praktijk beperkt zullen zijn. KLM en Schiphol zijn gaarne 
bereid een bijdrage te leveren aan het in kaart brengen van de consequenties van 
verschillende opties. 

 
8. In het vierde uitgangspunt geeft het Kabinet aan de wettelijke randvoorwaarde voor een 

gelijkwaardige of betere bescherming te willen handhaven. De eisen voor de gelijkwaardige of 
betere bescherming voor de volgende luchthavenbesluiten worden geconcretiseerd op basis 
van de nieuwste inzichten over hinder, de actuele woningsituatie en de Europese geluidmaten 
(pag. 22). 
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Schiphol en KLM onderschrijven het belang van gelijkwaardigheid. Het daarbij hanteren van de 
meest recente gegevens, inzichten en dosismaten1 vergroot de uitlegbaarheid en helderheid 
van de criteria. Echter, wanneer gekozen wordt voor een nieuwe invulling van de eisen voor 
gelijkwaardigheid mag het niet zo zijn dat zuiver op grond daarvan groeiruimte voor de sector 
verloren gaat. Ook voor gelijkwaardigheid geldt immers een ‘dubbeldoelstelling’. Het nieuwe 
toetsingskader is dan ook alleen houdbaar als daarbinnen (tenminste) dezelfde capaciteit 
beschikbaar is als in de oude (PKB-gerelateerde) criteria. Wij hebben begrepen dat het 
onderzoek naar de concrete invulling van criteria voor gelijkwaardigheid nog niet is afgerond, 
Daarom kunnen wij op dit moment nog niet inschatten wat dit gaat betekenen voor ons als 
luchtvaartsector en voor de regio. 
 
Schiphol Group en KLM zijn grote voorstanders van een Europees geharmoniseerd beleid. 
Nationale regelgeving moet daarom zo goed mogelijk aansluiten op internationale 
ontwikkelingen en regelgeving. In Europa werkt men aan beleid om niet-akoestische factoren, 
waaronder de isolatie van woningen, te betrekken bij de telling van belaste woningen en 
gehinderden. Wij zijn daarom ook van mening dat het aantal woningen dat conform de wet is 
geïsoleerd, niet meer mee zou moeten tellen in het aantal zwaar geluidbelaste woningen. De 
bewoners worden immers aan een beduidend lagere geluidbelasting blootgesteld. Wanneer 
het Kabinet dus het voornemen heeft om de nieuwste inzichten over hinder mee te nemen in 
de toetsing van gelijkwaardigheid, dan behoort de correctie van gehinderden op basis van 
geïsoleerde woningen daar zeker ook bij. 
 
Wanneer het Kabinet besluit om toch de specifieke Nederlandse dosismaat te hanteren, wordt 
een negatiever beeld geschetst van de hindersituatie in de omgeving van Schiphol dan nodig is. 
Bij dezelfde geluidbelasting wordt dan namelijk een fors hoger aantal gehinderden en 
slaapverstoorden berekend dan wanneer de binnen de EU gebruikelijk dosis-effectrelatie wordt 
gehanteerd. Dit leidt tot een verschil in de tellingen met een orde grootte van factor 4. De 
dosismaat die alleen van toepassing is op de Schipholsituatie is namelijk gebaseerd op slechts 
een paar onderzoeken. De EU-methodiek is daarentegen gebaseerd op meerdere Europese 
onderzoeken, waarbij het effect van niet-akoestische factoren ook is meegenomen. In de 
specifieke dosismaat voor de Schipholsituatie wordt met dit gegeven niets gedaan.  

 
9. Omdat juist verder van Schiphol de meeste gehinderden wonen, wil het Kabinet het gebied 

vergroten waarin de hoeveelheid hinder getoetst moet worden van 52 dB Lden naar 48 dB Lden 
(pag 22). 

 
Dit nieuwe criterium is voor wat betreft aantallen en verwachte effecten op hoofdlijnen 
onderzocht in het eindrapport van de Evaluatie. Door het gebied te vergroten wordt het 
buitengebied verruimd. Nederland gaat door deze vergroting van het gebied nog verder uit de 
pas lopen met de EU. Dit strookt naar ons oordeel niet met het streven naar een Europees level 
playing field, maar neigt juist naar het tegengestelde. Het EU-beleid is gericht op het in kaart 
brengen van het geluid tot 50 dB(A) Lden en het opzetten van een actieplan voor gebieden die 
met meer dan 55 Lden belast worden. De eisen, waarover door lidstaten (waaronder Nederland) 
in ICAO-verband criteria worden opgesteld, richten zich op geluidsreductie in een veel 
beperkter gebied dan de 48 dB(A) Lden, namelijk ongeveer tot 50 à 55 dB(A) Lden. Ook in de 
toekomst zullen deze eisen gebaseerd blijven op de gemiddelde situatie en maatschappelijke 
afweging in de wereld en zich niet alleen richten op Nederland. Dit beperkt in belangrijke mate 
de mogelijkheid tot reductie van de hinder in gebieden nabij de 48 dB(A) Lden grens en 
daarmee ook de mogelijkheden voor de sector om op gelijkwaardige wijze duurzame 
groeiruimte te creëren. 

 
In kaart is gebracht dat zowel voor het etmaal als voor de nachtperiode meer dan 90% van het 
aantal gehinderden in ruimere zin zich bevindt in de ‘buiten-buitengebieden’, dus de 
contouren buiten de 20Ke/53 dB(A) Lden grens. Omdat hier, ook voor de toekomst, geen 
beperking geldt voor de toename van woonbebouwing, kan er in de toekomst een met de 
huidige praktijk vergelijkbare situatie ontstaan waarbij actueel geluidbelaste woningen, 
gehinderde en slaapverstoorde personen geen rol spelen bij de gelijkwaardigheidstoets. 

                                                 
1 Eendosismaat is een relatie tussen de geluidbelasting en het aantal gehinderden en slaapverstoorden. 
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Desondanks heeft het Kabinet er voor gekozen om op basis van de huidige gegevens ten 
aanzien van woonbebouwing en populatie een nieuw ‘ijkpunt’ vast te stellen. Het is voor de 
transparantie van het beleid van belang dit nieuwe ijkpunt helder te communiceren in de regio. 
 
Operationele sturing op deze buiten-buitengebieden is nog veel moeilijker dan sturing op het 
huidige gebied binnen de ring van handhavingspunten. De consequenties en effecten van dit 
onderdeel van het kabinetsbesluit zijn op dit moment nog nauwelijks onderzocht. Ook is een 
zone met een lage Ke/dB(A) waarde uitermate gevoelig voor veranderingen. Als consequentie 
van het mogelijk aanpassen van vliegroutes of vliegtechnieken zal de geluidbelasting in deze 
gebieden sterk aan veranderingen onderhevig zijn. Dit kan een groot effect hebben op de 
bouwplannen voor grote locaties. Schiphol Group en KLM vragen zich af of hiermee voldoende 
rekening is gehouden 

 
Daarnaast geldt dat de geluidbelastingsberekeningen, die in voorgaande MER-procedures zijn 
uitgevoerd voor het bepalen van de grenswaarden voor Lden en Lnight, niet geldig zijn voor 
het gebied buiten de voormalige 20 Ke contour. Dit komt enerzijds doordat de voor 
berekeningen benodigde modellering niet toegerust is voor dit gebied en anderzijds is ook de 
operatie niet geoptimaliseerd is voor dit gebied. Het in deze procedures gehanteerde scenario – 
wat inmiddels achterhaald is - is naar ons oordeel dan ook niet zonder meer bruikbaar voor het 
concretiseren van nieuwe criteria voor gelijkwaardigheid die voor de toekomst als nieuwe 
‘gouden standaard’ gehanteerd moeten worden. 
 

10. Het Kabinet wenst met wijzigingen zoals het verbeteren van de ligging van vliegroutes of 
vliegprocedures, eerst praktijkervaring op te doen, voor besloten kan worden of de wijzigingen 
moeten worden ingevoerd. CROS heeft om ruimte gevraagd om mogelijke verbeteringen als 
experiment uit te testen. Het Kabinet wil die ruimte bieden, onder randvoorwaarden. Voor de 
experimenten heeft het Kabinet een wetsvoorstel in voorbereiding, omdat in de huidige wet 
geen experimenten mogelijk zijn waarbij wordt afgeweken van (een deel van) de regels en 
grenswaarden (pag. 23). 

 
Door de ingebruikname van de Polderbaan en het huidige normenstelsel is eens te meer 
duidelijk gebleken dat rekening gehouden moet worden met een andere dimensie naast 
bescherming: hinderbeleving. De manier waarop mensen in de omgeving van Schiphol het 
vliegverkeer ervaren, is van essentieel belang om mee te nemen in de eerste aanpassingen aan 
het beleid. In dit kader zijn de door CROS voorgestelde Pilots van wezenlijk belang. Wij 
verwachten, dat wanneer de Pilots worden uitgevoerd op de manier waarop zij in eerste 
instantie door CROS bedacht zijn, omwonenden meer tevreden zullen zijn terwijl de 
geluidbelasting in de omgeving anders zal uitpakken dan voorgeschreven via de grenswaarden 
in de handhavingspunten. De Pilots vragen daarom om een behoorlijke mate van flexibiliteit in 
het milieustelsel. Deze flexibiliteit kan niet worden verkregen door de Pilotsituatie opnieuw 
door te rekenen en te vertalen in nieuwe grenswaarden voor geluid in de handhavingspunten 
waarop de sector vervolgens moet sturen en wordt afgerekend. Een dergelijke rigiditeit past 
niet bij de wens om te kunnen experimenteren, zeker wanneer de sector door omstandigheden 
gedwongen wordt om prioriteit te geven aan het sturen op de geluidbelasting, hetgeen ten 
koste gaat van de samen met de regio ontwikkelde experimenten. Het gaat bij de Pilots immers 
ook om de interactie tussen de sector en de regio, en niet om het sturen op een berekend getal 
dat geen rekening houdt met de ervaren hinder in de omgeving. 

 
Het huidige beleid is gericht op het zo min mogelijk belasten van woningen in de omgeving 
van de luchthaven. Zowel de regels voor baan- en routegebruik als de grenswaarden voor 
geluidbelasting in de handhavingspunten zijn hierop gericht. De CROS Pilots zijn juist gericht 
op ander baan- en routegebruik ten gunste van de hinderbeleving. Voorspelbaarheid van het 
verkeer staat hierbij voorop. Dit kan dus leiden tot de wens van CROS om te experimenteren 
met ander baan- en routegebruik waardoor in feite afgeweken wordt van het streven naar het 
zo min mogelijk belasten van woningen in de omgeving. Daardoor is het erg aannemelijk dat 
niet een gelijkwaardige of betere bescherming geboden kan worden. Immers, elke afwijking 
van het huidige baan- of routegebruik leidt al snel tot het belasten van meer woningen omdat 
de geluidpreferente banen en routes op dit moment het meest worden ingezet. Op dit moment 
kunnen wij nog niet overzien wat de consequenties zijn voor de experimenteerruimte in de 
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praktijk wanneer het Kabinet CROS Pilots wenst te toetsen op de criteria voor 
gelijkwaardigheid. 
 
Overigens zullen alle nieuw te nemen maatregelen dienen te worden beproefd, alvorens deze 
worden vastgelegd in een Convenant of in besluiten. De experimentenwet zou hierin moeten 
voorzien. 

 
11. Er kan wellicht extra capaciteit voor vliegverkeer worden gecreëerd door het banenstelsel uit te 

breiden (met een eventuele zesde baan) of door voor een deel van het vliegverkeer 
(bijvoorbeeld charters) naar andere luchthavens uit te wijken. Aangezien het creëren van extra 
capaciteit veel tijd kost, vraagt het Kabinet Schiphol uiterlijk medio 2007 met nut en noodzaak 
onderbouwde opties uit te werken voor capaciteitsuitbreiding voor de periode 2015/2025-2030 
(pag. 25). 

 
Schiphol Group hecht veel belang aan zorgvuldigheid bij het opstellen van beleid over 
toekomstige uitbreidingsplannen van Schiphol. Om deze reden hebben wij aangedrongen op 
een verlenging van de ruimtereserveringen in het streekplan Noord-Holland Zuid. Dankzij deze 
verlenging zijn aanpassingen aan het banenstelsel planologisch niet onmogelijk gemaakt . Op 
dit moment kunnen we nog geen uitspraak doen over de noodzaak van een aanpassing van het 
banenstelsel. Dit is immers afhankelijk van de marktvraag naar luchtvervoer in de toekomst. 
Het Kabinet vraagt ons nu om binnen een jaar een uitspraak te doen over de 
marktontwikkelingen rond 2025 en de manier waarop wij die marktvraag willen 
accommoderen. Het is nog maar de vraag of wij medio 2007 daar uitsluitsel over kunnen geven. 
Wel kunnen wij nu al aangeven dat een Parallelle Kaagbaan bij het gelijktijdig gebruik van 2 
start en 2 landingsbanen een belangrijke rol speelt bij het realiseren van een betrouwbare 
vliegoperatie. Mogelijk kan het gebruik van een Parallelle Kaagbaan vanwege het spreiden van 
vliegverkeer over banen en routes een bijdrage leveren aan de hinderbeperking. Deze 
overwegingen zullen meegenomen worden in de opties die wij medio 2007 moeten aanleveren. 
Ook zal om deze redenen de ruimtereserveringen in het streekplan na april 2008 nog steeds 
nodig zijn, hetgeen ook door Schiphol Group is bepleit in haar reactie op de aanpssing van het 
Streekplan Noord-Holland Zuid. 
 
Om zo goed mogelijk tot een uitspraak te kunnen komen vernemen wij graag zo spoedig 
mogelijk van het Kabinet over welke gegevens zij medio 2007 wenst te beschikken om een 
verkenning uit te kunnen voeren naar een eventuele capaciteitsuitbreiding. Ook zijn wij 
benieuwd naar de manier waarop het Kabinet vervolgens hierover wenst te besluiten, in 
combinatie met haar eigen opties voor capaciteitsuitbreiding. 

 
Hoofdstuk 5: 
12. Het Kabinet richt zich op verdere verbetering van eerlijke internationale 

concurrentieverhoudingen voor de luchtvaart en de luchthavens en schept hiermee 
randvoorwaarden voor betere netwerkkwaliteit en een gunstig vestigingsklimaat van Schiphol. 
Wat betreft de overheidsregelgeving streeft het Kabinet ernaar om ten minste een zogeheten 
level playing field te creëren (pag. 27). 

 
Schiphol Group en KLM onderschrijven het belang van het stimuleren van eerlijke 
concurrentieverhoudingen en de aandachtgebieden die hiervoor door het Kabinet zijn 
genoemd. In het kader van datzelfde streven is het echter merkwaardig dat de 
randvoorwaarden voor milieu - die in het geval van Schiphol bepalend zijn voor de groeiruimte, 
de unieke complexiteit van de vliegoperatie en extra kosten voor bijvoorbeeld geluidisolatie en 
planschade - als één van de belangrijkste determinanten van een level playing field ontbreken 
in dit rijtje. 

 
Hoewel het Kabinet een level playing field nastreeft, ontbreken in het actieprogramma bij het 
Kabinetsstandpunt concrete maatregelen die leiden tot dit level playing field voor de Mainport 
Schiphol. Schiphol Group en KLM zijn van mening dat deze concrete acties eveneens thuishoren 
in het actieprogramma en dringen aan op het alsnog vastleggen ervan. 

 
13. Het Kabinet wil dat de volledige milieugebruiksruimte die aan Schiphol gegeven was, kan 

worden benut. Om te zorgen dat er voldoende capaciteit voor het vliegverkeer is om aan de 
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vraag te voldoen, wil het Kabinet een beperkte aanpassing uitvoeren in het stelsel van 
handhavingspunten, binnen de eisen van gelijkwaardige bescherming van omwonenden tegen 
de negatieve effecten van de luchtvaart. Het Kabinet wil het beleid beter aan laten sluiten bij 
de realiteit. Het Kabinet wil saldering tussen de zogeheten handhavingspunten rond de 
luchthaven mogelijk maken, maar wil voor dat het de saldering in de regelgeving vastlegt, de 
effecten in beeld brengen. Bij de saldering is een overschrijding in een handhavingspunt van 
maximaal 1 dB(A) toegestaan, mits die gecompenseerd wordt met een onderschrijding in 
andere handhavingspunten, en alleen onder de voorwaarde dat aan de wettelijk eis van een 
gelijkwaardige of betere bescherming dan geboden werd door de eerste luchthavenbesluiten 
(pag. 28-29). 

 
Schiphol Group en KLM kunnen zich vinden in het feit dat de overheid de intentie uitspreekt 
om de volledig aan Schiphol gegeven milieugebruiksruimte te benutten en de door de sector in 
de afgelopen jaren gecreëerde milieuruimte te verzilveren. Zoals de sector ook aangeeft in het 
document “Werken aan de Toekomst van Schiphol en de Regio” biedt het huidige 
ondoelmatige milieukader, ondanks de geboekte milieuwinst, geen ruimte voor groei. Dit 
wordt eveneens geconcludeerd in de gelijkwaardigheidstoets en onderschreven door de 
overheid. 

 
De keuze van het Kabinet om in hoofdlijnen vast te houden aan het huidige Schipholbeleid - en 
daarmee verder te gaan met het huidige milieustelsel van regels en grenswaarden - is niet de 
keuze van Schiphol Group en KLM. Wij zijn voorstander van een fundamenteel andere aanpak 
en systematiek en zijn dan ook van mening dat de manier waarop het Kabinet de gecreëerde 
milieuruimte wil verzilveren via saldering niet de meest transparante, logische, robuuste en 
effectieve is. 

 
In de praktijk hebben wij immers gemerkt dat de huidige normen te rigide zijn, vooral doordat 
zij gebaseerd zijn op een oud en achterhaald marktscenario. Wanneer de normen niet eerst 
aangepast worden op basis van de meest recente inzichten zal de marge waarmee gesaldeerd 
mag worden volledig opgaan in de ruimte die benodigd is om onzekerheden van de 
dynamische luchtvaartindustrie en de gevoeligheden van het systeem op te vangen. Voor groei 
blijft dan, zeker op termijn, vrijwel geen ruimte meer over. 

 
Schiphol Group en KLM vragen nadrukkelijk aandacht voor het voornemen om op een zeker 
moment structureel 2+2-baangebruik in te voeren, uit bedrijfseconomische overwegingen en in 
het kader van het verder beperken van hinder in de regio. Een dergelijk baangebruik zal tot 
een heel ander gebruik van het huidige banenstelsel zal leiden en daarmee tot een andere 
belasting van de handhavingpunten voor geluid, wat opnieuw tot problemen zal leiden met de 
beschikbare geluidscapaciteit en bovendien verdere beperking van hinder in de weg staat. De 
door het Kabinet aangekondigde ‘Fase 2’ voor een betere benutting van de groeiruimte voor 
het vliegverkeer én het terugdringen van de overlast zal in ieder geval tegelijkertijd met deze 
overgang naar een 2+2-baangebruik moeten ingaan. 

 
14. Uit de evaluatie is gebleken dat een deel van de ruimte die binnen de handhavingspunten 

aanwezig is voor groei van de luchtvaart niet gebruikt kan worden door de luchtvaartsector. De 
grenswaarden zijn namelijk bepaald op basis van een zeer gedetailleerde voorspelling van de 
ontwikkeling van het vliegverkeer op Schiphol, terwijl in de afgelopen vijftien jaar gebleken is 
dat zo’n voorspelling in de praktijk niet uit komt en daardoor een deel van de ruimte binnen de 
grenswaarden niet kan worden benut. In de praktijk wordt er altijd anders gevlogen dan 
voorspeld. Dat heeft tot gevolg dat de groeiruimte, die wordt toebedeeld op basis van deze 
gedetailleerde voorspelling, in de praktijk niet volledig benut kan worden. Hierdoor is er 
continu sprake van minder groeiruimte dan verwacht. Het Kabinet wil niet langer op dergelijke 
voorspellingen handhaven en wil in het beleid ruimte inbouwen voor de onzekerheden die de 
ontwikkeling van het vliegverkeer kenmerken (pag. 29). 

 
Schiphol Group en KLM juichen toe dat ook het Kabinet van mening is dat de luchtvaartsector 
niet op basis van onzekere voorspellingen gehandhaafd kan worden. Des te meer is het 
verwonderlijk dat het Kabinet wil vasthouden aan de huidige grenswaarden in de 
handhavingspunten voor geluid. Deze grenswaarden zijn immers gebaseerd op een in 2000 
eenmalig opgestelde, zeer gedetailleerde voorspelling van het vliegverkeer op Schiphol rond 
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2005. Iedereen weet hoe onvoorspelbaar de toekomst kan zijn, getuige de gebeurtenissen na 
2000: ‘9-11’, IRAK, SARS, de economische recessie en de fusie tussen KLM en Air France. Het 
scenario is nu zwaar achterhaald. Het Kabinet is voornemens om toch vast te houden aan de 
grenswaarden die zijn gebaseerd op dit scenario, zij het in combinatie met saldering die aan 
twee zware randvoorwaarden is gebonden namelijk de gelijkwaardigheid en per saldo geen 
overschrijding. Eén van de belangrijkste probleempunten (de scenariogevoeligheid) uit het 
huidige milieustelsel wordt dus niet opgelost. 

 
15. Een sterke Mainport kan zich alleen handhaven als er in de omgeving van de luchthaven een 

concurrerend vestigingsklimaat is voor bedrijven en het woon-, werk- en leefklimaat 
aantrekkelijk zijn. Verder zijn een goede bereikbaarheid van de luchthaven over land en een 
robuuste ruimtelijk-economische structuur van de regio cruciale randvoorwaarden voor een 
sterke Mainport (pag. 31). 
 
Schiphol Group en KLM onderschrijven het belang van goede achterlandverbindingen voor ons 
mainportnetwerk in verband met het behoud van onze thuismarkt. Graag benadrukken wij ook 
het belang van goede verbindingen over weg en per spoor met de Zuidas en Almere, 
bijvoorbeeld in de vorm van een RER. 
 
Het Kabinet geeft verder aan dat zij de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol wil 
vergroten. Deze intentie beperkt zich echter tot het voornemen om onderzoek ernaar te doen. 
Daarom benadrukken wij het belang van het doen van investeringen in de regio ten behoeve 
van de leefbaarheid. Investeren in de metropolitane strategie en mainportontwikkeling moet 
hand in hand gaan met het investeren in de omgeving met als doel de leefbaarheid te 
verbeteren. Leefbaarheid, groen en recreatie zijn essentiële onderdelen van de metropolitane 
strategie en het vestigingsklimaat van de Schipholregio.  
 
Dit vereist een nauwe samenwerking van de partijen betrokken bij de ontwikkeling van 
Schiphol: BRS, CROS, sectorpartijen maar ook het Rijk. Hinderbeperking en verbetering van 
compensatie voor niet te vermijden hinder is ook de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. 
De regio en de luchtvaartsector willen in samenwerking met de rijksoverheid een 
leefbaarheidprogramma starten die de geluidbelasting niet zal wegnemen, maar een 
gebalanceerde samenhangende ontwikkeling van de mainport Schiphol en de leefomgeving 
mogelijk maakt. Wij betreuren dat in het kabinetsstandpunt geen aandacht wordt gegeven aan 
dit onderwerp. 
 

16. Het Schipholbeleid beheerst de geluidsoverlast, zo blijkt uit de evaluatie. Al eerder concludeert 
het Kabinet op pagina 29 dat buiten de ring van handhavingspunten in 2003, 2004 en 2005 
geen geluidbelastingen voorkwamen die groter zijn dan 58 dB Lden. Verdere beperking van de 
geluidbelasting acht het Kabinet wel mogelijk. De meest kansen ziet het Kabinet voor de 
woongebieden verder van de luchthaven, waar ook de meeste mensen wonen die hinder van 
het vliegverkeer ondervinden (pag. 32). 

 
Blijkbaar kiest het Kabinet voor het verder beperken van de geluidbelasting en daarmee meer 
bescherming in het buitengebied. Dat dit ten koste kan gaan van de bescherming van het 
binnengebied – en daarmee ook ten koste van de milieuruimte van de sector – laat het Kabinet 
in het midden. Schiphol Group en KLM zijn uiteraard van mening dat alles eraan gedaan moet 
worden om de hinder in het buitengebied te beperken. De geluidbelasting in het binnengebied 
blijft echter aandacht verdienen, aangezien deze geluidbelasting hoger is dan in het 
buitengebied. Daarom zijn wij voorstander van het nader uitwerken en implementeren van een 
leefbaarheidsprogramma samen met de regio. Wanneer het Kabinet zo bewust kiest voor 
bescherming van het buitengebied, zou het - naar onze mening - op z’n minst ook moeten 
bijdragen aan dit leefbaarheidsprogramma dat ten goede komt aan de bescherming van en de 
leefbaarheid in het binnengebied. 

 
17. Het Kabinet wil onderzoeken of “flitspalen” kunnen worden ingezet, waarmee, liefst met 

behulp van metingen, de meest lawaaiige vliegtuigen worden beboet. Het Kabinet zou de 
flitspalen bij voorkeur in het buitengebied plaatsen (pag. 33). 
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Het voornemen om het geluidsniveau te handhaven per vlucht heeft sterke overeenkomsten 
met het voorstel van de sector om geluidmeetpunten te installeren aan de kop van de baan. 
Wanneer teveel geluid gemeten wordt, volgt een boete die ten gunste komt van de regio. In 
het voorstel van de sector zou de introductie van deze zogenaamde ‘flitspalen’ in plaats van de 
huidige handhavingspunten komen als onderdeel in een totaal pakket, en niet bovenop de 
huidige handhavingspunten. De combinatie van flitspalen en handhavingspunten, wat het 
voornemen is van het Kabinet, maakt het totale systeem immers nog complexer en inflexibeler 
dan het al is. Het Nederlandse systeem wordt hiermee nog unieker ten opzichte van het 
buitenland, wat zal leiden tot een verslechtering van het level playing field. Bovendien kan de 
combinatie met flitspalen tot conflicterende situaties leiden, doordat startprocedures, 
klimprestaties van vliegtuigen, gemeten geluid rond de luchthaven en berekend geluid in de 
handhavingspunten nauw met elkaar samenhangen. Steiler klimmen leidt bijvoorbeeld tot een 
hoger gemeten geluid dichtbij de luchthaven, terwijl de geluidbelasting in de iets verder weg 
gelegen handhavingspunten door het steiler uitklimmen wellicht lager zal zijn. Bovendien 
spelen weersinvloeden, met name wind, een grote rol bij het meten van vliegtuiggeluid, vooral 
bij relatief lage geluidniveaus. In het buitengebied vliegen vliegtuigen relatief hoog. Hoe hoger 
de vliegtuigen vliegen, des te lager de geluidniveaus zullen zijn en des te groter de 
meteorologische effecten. Dat gaat ten koste van de betrouwbaarheid van meetresultaten. 
Deze betrouwbaarheid is vooral van belang wanneer de meetgegevens gebruikt worden voor 
handhavingsdoeleinden, wat het geval is bij flitspalen. Zowel de interferentie tussen 
handhavingspunten en flitspalen als de betrouwbaarheid van de meetgegevens, vooral bij 
plaatsing in het buitengebied, moeten onderwerp van onderzoek zijn. 

 
18. De huidige emissiegrenswaarden zijn weinig effectief in de beperking van de uitstoot van 

verontreinigende stoffen; ze dragen nauwelijks bij aan de beoogde verbetering van de 
luchtkwaliteit in de omgeving van de luchthaven. Het Kabinet wil vasthouden aan 
emissiegrenswaarden voor stikstofoxide (NOx) en fijn stof (PM10) en wil de emissiegrenswaarde 
voor NOx verlagen (pag. 35). 

 
Schiphol Group en KLM benadrukken dat èn stillere motoren èn minder NOx uitstoot nu nog 
niet haalbaar is gezien de bekende “NOx-paradox”. Een aanscherping van de 
emissiegrenswaarde voor NOx kan dus tot een nieuw volumeplafond leiden. 

 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij vlootvervanging, waarbij de keuze primair op het gebied 
van geluid ligt, de relatieve NOx grenswaarde kritisch wordt in de toekomst. Het Milieu- en 
Natuurplanbureau (MNP) concludeert bijvoorbeeld in haar rapport2 over de luchtkwaliteit 
rondom Schiphol dat - hoewel er internationaal mogelijkheden worden gezien om 
vliegtuigmotoren in alle opzichten schoner te maken - het niet ondenkbaar is dat de NOx-
reductie van nieuwe vliegtuigmotoren zeer beperkt zal blijven. Moderne vliegtuigen voldoen 
ruimschoots aan de huidige internationale eisen die gesteld worden aan de emissies van 
nieuwe vliegtuigmotoren. Aanpassing van dergelijke eisen werkt alleen wereldwijd en vergt 
doorgaans veel tijd. Fabrikanten zullen daarom proberen hun vliegtuigen vooral zuiniger te 
maken uit oogpunt van kostenbesparing voor afnemers. Ook het geluid dat de motoren 
veroorzaken speelt in toenemende mate een rol. Motoren kunnen efficiënter werken bij een 
hogere druk en verbrandingstemperatuur. Ze zijn dan dus zuiniger en over het algemeen ook 
stiller, maar door de hogere druk en temperatuur nemen de NOx-emissies toe. Een analyse van 
de meest recente ICAO database maakt duidelijk dat de NOx-emissiefactor uitgedrukt in gram 
per ‘Landing and Takoff cycle’ (LTO) voor de nieuwste vliegtuigen niet altijd het laagst is. Met 
name zeer zware vliegtuigmotoren (> 300 kiloNewton) zoals die van de Boeing 777, stoten 
meer NOx uit dan hun oudere voorgangers. Dat kan betekenen dat een toename van het aantal 
transatlantische vluchten, met grotere en zwaardere vliegtuigen, leidt tot een extra toename in 
de NOx-emissies. Kortom: het Kabinet zal een keuze moeten maken. 
 
Daarnaast is het weinig zinvol om vast te houden aan de grenswaarden voor PM10. Er zijn 
immers voor deze stof geen emissiefactoren voor vliegtuigmotoren bekend, waardoor PM10 
grenswaarden niet-realistisch en niet-handhaafbaar zijn. Uit het document dat de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat heeft ingediend in het kader van de verbetervoorstellen voor de 
evaluatie van het Schipholbeleid blijkt dat zij erkennen dat de kwaliteit van de rekenmethodiek 

                                                 
2 “Het Milieu rond Schiphol, 1990-2010, Feiten & Cijfers”, augustus 2005 
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voor PM10 in haar algemeenheid tot problemen kan leiden, mocht het nodig zijn om hiervoor 
maatregelen op te leggen. 

 
19. De toename van het groepsrisico wordt voor een deel al afgeremd door de beperkingen die 

gelden aan de nieuwbouw van bedrijven rond de luchthaven. Het Kabinet heeft onderzocht 
hoe de toename verder kan worden afgevlakt. Op grond van het onderzoek komt het Kabinet 
tot onder andere de volgende aanvulling op het groepsrisicobeleid: uitbreiding van het gebied 
rond de luchthaven met een verbod op nieuwbouw van gebouwen waar veel mensen bijeen 
zijn. De grens wordt verlegd van het huidige gebied met een risico boven de 10-6 naar het 
gebied met een risico boven de 10-7(pag. 36). 

 
Door dit gebied te vergroten neemt het ruimtebeslag van Schiphol op haar omgeving toe. Sterk 
afgevraagd kan worden of dit soort vergaande, aanvullende ruimtelijke beperkingen – en 
daarmee samenhangend de beperking van de regionale ontwikkeling – opwegen tegen het 
voorgenomen beleidsdoel om het groepsrisico verder te beperken. De noodzaak voor verdere 
beperkingen is vanuit het externe veiligheidsbeleid zelfs op dit moment nog niet onderbouwd. 
Consequentie is echter dat nu al nieuwe initiatieven voor toekomstige gebiedsontwikkeling 
onmogelijk worden gemaakt. Dat is niet gunstig voor de concurrentiepositie van de regio en 
Schiphol. Voor concurrerende regio’s van grote Europese luchthavens geldt een dergelijke 
restrictie immers niet. Alleen in het Verenigd Koninkrijk kent men een ruimtelijk 
ordeningsbeleid ten behoeve van de externe veiligheidsrisico’s. Dit beleid beperkt zich echter 
tot een gebied dat een factor 100 kleiner is dan het gebied waarvoor bij Schiphol beperkingen 
gelden. De voorgenomen aanscherping van het beleid past dan ook niet in het door het 
Kabinet nagestreefde level playing field voor de Mainport Schiphol. 

 
Bijkomend bezwaar is het voornemen van het Kabinet om de eventuele kosten als gevolg van 
planschade in dit grotere gebied door te belasten aan de luchtvaartsector (zie pagina 51). Ook 
dit leidt tot een verslechtering van het level playing field van de Nederlandse luchtvaartsector, 
aangezien de kosten voor de vliegoperatie op Schiphol (nog) verder op zullen lopen. 

 
Hoofdstuk 6: 
20. Het Kabinet houdt zoals vermeld op hoofdlijnen vast aan het bestaande beleid. Uit de evaluatie 

van het Schipholbeleid blijkt immers dat de meeste onderdelen de beoogde bescherming van 
de omgeving bieden (pag. 43). 

 
Schiphol Group en KLM betreuren dat de Evaluatie van het Schipholbeleid niet is benut om 
kritisch het totale milieustelsel (bestaande uit onder andere regels en grenswaarden) onder de 
loep te nemen. De knelpunten in dit stelsel, die wij ook in ons document “Werken aan de 
toekomst van Schiphol en de regio” hebben beschreven, worden daardoor met de maatregelen 
in het huidige kabinetsbesluit niet opgelost. Bovendien krijgen wij vaak de indruk uit 
gesprekken met omwonenden dat de bescherming, die geboden zou worden door het 
gevoerde beleid, niet als zodanig wordt ervaren door de omgeving. Bij gebrek aan beter lijkt 
men zich vast te klampen aan het huidige handhavingsstelsel. Wij stellen voor om de komende 
jaren vooral tijd en menskracht te investeren in het alsnog kritisch belichten van het huidige 
stelsel. Dit zou moeten gebeuren aan de hand van de praktijk op een wijze die ook gebruikelijk 
is bij andere bedrijven, die regelmatig hun milieuvergunning reviseren in het kader van de Wet 
milieubeheer. In dit geval gaat het echter om de operatie van drie bedrijven, die de mainport 
’maken’: Schiphol Group, Luchtverkeersleiding Nederland en Air France KLM. 

 
De door u geschetste aanpak via drie fasen biedt op zich de mogelijkheid om de revisie in drie 
stappen in te richten.  

 
21. Het Kabinet heeft over het nachtregime in 2005 een standpunt opgesteld en ziet in de evalatie 

van het beleid geen aanleiding die keuze aan te passen. Dat betekent dat de sluiting van een 
deel van de banen blijft gelden van 23 tot 6 uur. Het Kabinet vraagt Schiphol wel om het 
nachtregime ook tussen 6 en 7 uur zoveel mogelijk toe te passen (pag. 44). 

 
Schiphol Group en KLM hebben meerdere malen het belang van de vroege ochtend, het uur 
tussen zes en zeven uur ’s ochtends, onderstreept en zijn blij dat het Kabinet dit belang 
onderkent. Uiteraard zullen wij - waar mogelijk - het nachtregime tussen 6 en 7 uur toepassen. 
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Tegelijkertijd zullen wij blijven zoeken naar andere manieren om de overlast, die in dit 
specifieke uur wordt ervaren, zoveel mogelijk te beperken. 

 
22. Het Kabinet wil de hinder door vliegverkeer zo veel mogelijk concentreren en in de gebieden 

met veel geluid omwonenden voor de ondervonden hinder compenseren. Daarnaast zal 
onderzoek worden verricht naar andere maatregelen om de overlast te compenseren (pag. 44). 

 
Schiphol Group en KLM onderschrijven het belang van onderzoek naar andere maatregelen om 
de overlast te compenseren. Daarom werken wij ook samen met de BRS aan een 
leefbaarheidsprogramma. Wij zijn verheugd dat het Kabinet nu ook andere mogelijkheden 
voor compensatie wil onderzoeken. Het bevreemdt ons echter dat het Kabinet voor zichzelf 
geen rol ziet weggelegd in bijvoorbeeld een leefbaarheidsfonds. Wij willen samen met de regio 
verder werken aan het instellen van een leefbaarheidsprogramma, met een bijbehorend 
leefbaarheidsfonds. De rol van het Rijk – vooral in het leefbaarheidsfonds - is echter 
onontbeerlijk. 

 
Daarnaast worden wij graag betrokken bij het onderzoek naar andere maatregelen om de 
overlast te compenseren. Uit onze ervaringen met de eerdere geluidsisolatieprojecten hebben 
wij geleerd dat een goede samenwerking tussen overheid, omwonenden en luchtvaartsector 
noodzakelijk is om compensatiemaatregelen een succes te laten zijn.  

 
23. Het Kabinet wil dat de mogelijkheden om hinder in het buitengebied terug te dringen, zoveel 

mogelijk worden benut. Het Kabinet vraagt de luchtvaartsector de bevindingen van het Milieu- 
en Natuurplanbureau over mogelijke vermindering van overlast te gebruiken bij het opstellen 
van een actieprogramma (pag. 45). 

 
Uiteraard zijn wij bereid om alle mogelijkheden die er zijn om de hinder in het buitengebied te 
beperken waar mogelijk te benutten. Wij onderschrijven het standpunt van het Kabinet dat 
plaatsing van extra handhavingspunten in het buitengebied geen soelaas biedt in het beperken 
van hinder en dat de verbetering uit met name andere routes en procedures bewerkstelligd 
moet worden. Volledigheidshalve benadrukken wij echter dat maatregelen in het buitengebied 
gericht op bijvoorbeeld ander baan- en routegebruik, nadelige effecten kunnen hebben op de 
geluidbelasting in het binnengebied. Het Milieu en Natuur Planbureau concludeert hetzelfde in 
hun laatste studie ‘Verkenning optimalisatie Schiphol’. Het Kabinet zal dus uiteindelijk moeten 
kiezen: waar zijn bij voorkeur verbeteringen noodzakelijk? Deze afweging is van groot belang 
voor de inhoud van het af te sluiten convenant. 
 

Hoofdstuk 7 
 
24. Het kabinet wil het level playing field van de Nederlandse luchtvaartsector bevorderen (pag. 

53). Tegelijkertijd benoemt het Kabinet in het actieprogramma bij het Kabinetsstandpunt 
talloze acties en legt het Kabinet deze acties ter uitvoering bij diezelfde luchtvaartsector. 

 
Schiphol Group en KLM juichen toe dat de overheid diverse initiatieven en ontwikkelingen wil 
stroomlijnen en een jaarlijkse benchmark wil uitvoeren ter bevordering van het level playing 
field van de Nederlandse luchtvaartsector. Opvallend is echter dat in het Kabinetsstandpunt 
aandacht voor de kosten geheel ontbreekt. Met name de kosten die voortvloeien uit de diverse 
acties, die de sector dient uit te voeren ter beperking van hinder, waaronder de kosten als 
gevolg van extra isolati, voortgekomen uit het salderingsvoornemen, de kosten voor de aanleg 
van een meetnet en de kosten voor het verbeteren van de klachtenbehanding, 
informatievoorziening en communicatie. 

 
Bijlage 3: 
25. In samenwerking met de planbureaus zijn vier luchtvaartspecifieke scenario’s ontwikkeld, 

gericht op de twee meest fundamentele onzekerheden: de groei van de luchtvaart en de 
ontwikkeling van het transferverkeer op Schiphol als graadmeter voor behoud van de 
hubfunctie (pag. 63). 

 
De door de planbureaus geschetste scenario’s gaan uit van een te gunstige vlootsamenstelling - 
met betrekking tot de geluidemissies van die vloot - en van een te gunstige verdeling van het 
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verkeer over de dag, nacht en avond. Daarbij houden de door de planbureaus opgestelde 
scenario’s onvoldoende rekening met het concurrentiespel tussen de hubcarriers (dit zijn onder 
andere KLM, Lufthansa en British Airways). Juist dit concurrentiespel is bepalend voor de 
verdeling van het vervoer over de verschillende Mainports. De planbureaus beschouwen 
Schiphol te veel als een gesloten en op zichzelf staand systeem, wat niet overeenkomt met de 
realiteit. Daarom kunnen er ook de nodige kanttekeningen geplaatst worden bij de realiteit 
van de geschetste scenario’s en de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. 

 
Bijlage 4: 
26. In de tabel op pagina 76 is aangegeven dat in het vervolg gelijkwaardigheid in de nacht wordt 

getoetst op basis van de 48 dB Lnight en 40 dB Lnight contouren. Voor de eerste besluiten 
golden de 26 dB LAeq en de 20 dB LAeq contouren. 

 
Deze verandering leidt ertoe dat de mogelijkheden in de vroege ochtend worden beperkt 
doordat het gelijkwaardigheidscriterium voor de nacht wordt aangescherpt als gevolg van een 
verlenging van de toetsperiode van 0600 naar 0700 uur. De nachtperiode loopt officieel van 
2300 uur ’s avonds tot 0600 uur ’s ochtends. Gelijkwaardigheid werd in de nacht getoetst door 
het aantal geluidbelaste woningen in de nacht binnen de 26 dB Laeq te tellen, in de periode 
van 2300 tot 0600 uur. Straks wordt gelijkwaardigheid in de nacht getoetst door de 
geluidbelaste woningen in de nacht binnen de 48 dB Lnight te tellen. De Lnight loopt van 2300 
tot 0700 uur, in tegenstelling tot de Laeq, die loopt van 2300 tot 0600 uur. De vroege ochtend 
telt dus straks mee in de toets op gelijkwaardigheid in de nacht. Dit beperkt mogelijk de 
ontwikkelingsmogelijkheden in de vroege ochtend. Een zekere correctie voor deze nieuwe 
aanscherping (in referentieniveau of de te toetsen tijdsperiode) is daarom nodig. 
 


