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Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 
 
Met het oog op het komende Algemeen Overleg van 28 juni, over het kabinetsstandpunt over het 
Schipholbeleid, reageren we bij dezen op uw brief  van 6 juni jl., waarin u ingaat op onze 
verbetervoorstellen. 
 
Tot onze teleurstelling neemt u twee wezenlijke verbetervoorstellen van ons niet over: Wij dringen er 
bij u op aan alsnog handhavingspunten in het buitengebied in te stellen en geen saldering mogelijk te 
maken. Burgers moeten ervan op aan kunnen dat u iedereen in gelijke situaties gelijk behandelt, ook 
Schiphol. Controleerbaarheid en de mogelijkheid serieus bezwaar te maken horen daarbij. Zonder 
handhavingspunten lukt dat niet. Uw voornemen salderen tussen handhavingspunten mogelijk te 
maken is zoiets als een snelheidsovertreder de gelegenheid te geven zijn te hard rijden op de ene 
weg te compenseren door elders langzamer te rijden. Wij gaan hier in het vervolg van deze brief nader 
op in. 
 
In uw antwoord onderschrijft u het belang van een aantal van onze verbetervoorstellen, zoals het 
terugdringen van hinder door toepassing van ‘glijlandingen’, het aanpassen van aan- en uitvliegroutes, 
geluidsarme procedures, hoger aanvliegen, aanvliegen over zee, het uitfaseren van lawaaiige 
vliegtuigen en het stimuleren van het gebruik van ‘stillere’ vliegtuigen, dit alles vast te leggen in een 
convenant met de sector. 
Een aantal van onze voorstellen neemt u niet over zoals het verlengen van de nachtperiode en het 
plaatsen van handhavingspunten. 
De groei van Schiphol wil u ten slotte verder bevorderen door salderen mogelijk te maken tussen 
handhavingspunten. 
 
Omdat de bescherming van het buitengebied voor ons het belangrijkste element is uit uw 
beleidsvoornemens gaan we hier op deze plaats dieper op in. Uw argumentatie tegen het plaatsen 
van extra handhavingspunten kan in drie stellingen worden samengevat: 
 

• Handhavingspunten in het buitengebied beperken de door u gewenste groeiruimte van 
Schiphol. 



 
• Handhavingspunten zijn niet effectief want ze leiden niet tot minder vliegtuiggeluid. 

 
• Handhavingspunten in het buitengebied zijn onnodig. Uit het evaluatierapport blijkt dat het 

bestaande handhavingstelsel de beoogde gelijkwaardige bescherming heeft geboden. 
Bovendien kan de bescherming van de inwoners van het buitengebied tegen vliegtuiggeluid 
ook met andere middelen worden bereikt. 

 
 
Het cluster Zuidwest onderschrijft het grote economische belang van Schiphol, maar is tevens van 
mening dat dit belang niet ten koste mag gaan van het milieu en de bescherming van de inwoners van 
het buitengebied. Uw argumentatie baart ons zorgen over de effectuering van de door u beoogde 
bescherming van de inwoners in het buitengebied. 
 
Ad 1 Handhavingspunten in het buitengebied beperken groeiruimte Schiphol 
Met betrekking tot de eerste stelling willen we allereerst een principieel punt naar voren brengen: 
wettelijke milieunormen, zoals handhavingspunten, hebben het legitieme oogmerk burgers en milieu te 
beschermen tegen de negatieve milieugevolgen van bedrijfsmatige activiteiten. Ieder bedrijf heeft met 
normen te maken, ook Schiphol.  
Overigens betekent het beperken van groeiruimte door handhavingspunten niet dat er voor Schiphol 
geen groei meer mogelijk zou zijn. Handhavingspunten staan selectieve groei niet in de weg. Ten 
slotte bieden de voorgestelde handhavingspunten van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid wel 
degelijk flexibiliteit aan Schiphol en daarmee groeiruimte.1  
 
Ad 2 Handhavingspunten zijn niet effectief want ze leiden niet tot minder vliegtuiggeluid 
Wij zijn van mening dat uw stelling elke onderbouwing mist. Handhavingspunten dienen om inwoners 
in het buitengebied te beschermen tegen hinder door lokaal vliegtuiglawaai. De effectiviteit van 
handhavingspunten dient dan ook op dit criterium beoordeeld te worden. De door u ingestelde 
Commissie Deskundigen Vliegtuiglawaai heeft na jarenlange studie geconcludeerd dat het instellen 
van handhavingspunten het beste middel is om inwoners in het buitengebied tegen overmatige hinder 
te beschermen. Het is het cluster onduidelijk op grond van welke aanvullende deskundigheid u het 
advies van uw eigen commissie naast u neerlegt. 
 
Ad 3 Het bestaande handhavingskader heeft de beoogde gelijkwaardige bescherming geboden  
Wij kunnen ook stelling 3 niet onderschrijven. De Commissie voor de m.e.r. stelde immers, na het 
uitkomen van uw evaluatierapport over het Schipholbeleid, dat de beschermkracht van het nieuwe 
stelsel überhaupt nog niet getest was: ‘zoals de snelheidsmeter van een auto niet getest kan worden 
bij lage snelheden, zo kan de beschermende werking van het handhavingsstelsel van Schiphol niet 
getest worden indien de grenzen van het stelsel nog niet zijn bereikt.’2 Dit impliceert dat uw conclusies 
in het evaluatierapport over de gelijkwaardige bescherming problematisch zijn. Bij een verdere 
opvulling van de groeiruimte van Schiphol, zoals u voorstaat, is allerminst zeker dat er nog sprake zal 
zijn van gelijkwaardige bescherming, zoals steeds is beloofd en dit gegeven kan de inwoners niet 
geruststellen. 
Tevens adviseert de Commissie voor de m.e.r. de discussie over gelijkwaardige bescherming te 
beëindigen en roept ze het kabinet op duidelijkheid te verschaffen over de gewenste bescherming 
tegen hinder door vliegverkeer.  
 
Wij ondersteunen deze oproep van de Commissie. Het buitengebied is belangrijk. Sinds 1990 is het 
buitengebied verdrievoudigd in omvang en de omvang neemt verder toe. Inmiddels ondervinden zo’n 
300.000 inwoners in het buitengebied ernstige hinder door het vliegverkeer van Schiphol.  
Eerder heeft u erkend dat het vertrouwen van de burger in het Schipholdossier in het verleden vaak is 
beschaamd en dat het van essentieel belang is dat dit vertrouwen hersteld wordt. Ongeacht uw goede 
bedoelingen met een aantal hinderverminderende maatregelen ziet het cluster niet hoe het huidige 
kabinetsstandpunt met zijn inzet op groei van Schiphol (en saldering3) dit doel dichterbij zal brengen.  
 

                                                 
1 Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid: ‘Luid maar duidelijk’, 15 januari 2006, hoofdstuk 4. 
2 Commissie voor de m.e.r., 22 maart 2006 / rapportnummer 1454-376. 
3 Volgens bureau To70, rapport ‘effecten van salderen handhavingspunten’, zou dit leiden tot 40.000 extra 
ernstig gehinderden en 30.000 extra slaapgestoorden (april 2006). 



De beste wijze om dit vertrouwen te herstellen is volgens ons het bieden van duidelijkheid en 
rechtszekerheid. Wettelijke bescherming tegen lokale overlast door vliegverkeer en de mogelijkheid 
voor inwoners deze bescherming ook, desnoods via de rechter, af te kunnen dwingen scheppen deze  
duidelijkheid en zekerheid en kunnen daarmee het vertrouwen terugbrengen. Het is niet uitgesloten 
dat er andere methoden zijn om de wettelijke bescherming te waarborgen en we willen deze niet op 
voorhand uitsluiten. Maar wij constateren dat uw huidige voorstel deze duidelijkheid en zekerheid 
ontbeert.  Zoals de Commissie Deskundigen Vliegtuiglawaai heeft geconcludeerd, bieden 
handhavingspunten in het buitengebied hiervoor tot dusverre de beste mogelijkheid.   
 
Hoogachtend, 
 
Namens het Cluster Zuidwest, 
 
De clustervertegenwoordiger van de De clustervertegenwoordiger van de   
bewoners    bestuurders 
 
 
 
 
 
 
Drs. C.J. van Kuijen,    Mr. J. Steegh,      
    wethouder van Leiden 
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