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Betreft: experimeteerwet 
 
 
Geachte fractievoorzitter, geacht lid van de Kamercommissie 
 
 
Vooropgesteld dat wij het nut van experimenten inzien, toch moeten wij constateren dat wij 
tegen het wetsvoorstel 30809 ( Experimenten Schiphol) zijn zoals het nu ter besluitvorming 
bij de Tweede Kamer voorligt.  
De kern van onze kritiek is dat er in feite maar één partij uiteindelijk profiteert van 
verbetingen en dat is de sector. 
Als wij het wetsvoorstel goed lezen dan is het zo dat bij het slagen van het experiment de 
ontstane ruimte door de sector op een andere plaats mag worden opgevuld. Zie artikel 8.23a 
lid 1. Een verbetering op de ene plaats kan en mag leiden tot een even grote verslechtering op 
een andere plaats. Dat is in ieder geval voor het buitengebied de consequentie van de “per 
saldo gelijkwaardigheid” en het tot op heden ontbreken van enige vorm van bescherming van 
burgers in dat gebied. 
Door de Raad van State is dit aspect in zijn advies en nader rapport onder punt 1, 
Gelijkwaardigheidstoets, uitgewerkt. Wij moeten constateren dat de regering aan die kritiek 
niet of onvoldoende is tegemoetgekomen. Wij onderschrijven de kern van de kritiek van de 
Raad van State  en zouden dat verder als volgt uit willen werken.  
Wij zijn van mening dat er eerst een beschermingsstelsel voor het buitengebied dient te 
komen met wettelijk vastgelegde grenswaarden in handhavingspunten. Het advies van het 
CDV biedt u de blauwdruk om tot zo’n stelsel te komen. Handhavingspunten ter plaatse van 
de woongebieden dus.  De nul-situatie voor dat gebied wordt daarmee vastgelegd. Een gebied 
waarin ca 97% van de ernstig gehinderden en 98 % van de slaapverstoorden woonachtig is. 
Deze stellingname is overigens niet nieuw. Zo’n handhavingsstelsel  had al in 2005 van 
kracht moeten zijn als een belofte van een minister tenminste meer waard is dan een regel op 
papier. 
Vervolgens kunnen er experimenten worden gehouden. Gemeten en berekend kan worden wat 
de experimenten aan voordeel opleveren. Verbeteringen kunnen op die manier in kaart 
worden gebracht. Het gaat daarbij niet aan om die verbeteringen op voorhand volledig aan de 
sector ten goede te laten komen. Daarvoor is de huidige situatie te bedreigend voor de 
volksgezondheid en het welbevinden van honderdduizenden mensen woonachtig in de 
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omgeving van Schiphol. Die aantallen moeten fors naar beneden. Overigens geldt 
bovenstaande natuurlijk ook voor het (beschermde) binnengebied en zal voorkomen moeten 
worden dat er een wettelijke situatie kan ontstaan waarbij uitruil van het ene gebied naar het 
andere plaatsvindt. 
 
Als groot manco in de hele discussie over Schiphol ervaren wij  het ons inziens ontbreken van 
sturing bij de overheid op basis van economisch nut als tegenwicht op het streven van 
Schiphol te komen tot een maximaal aantal vliegbewegingen. Vliegbewegingen die niet ten 
doel hebben om de mainportfunctie (het hebben  en onderhouden van een superieur netwerk 
van verbindingen om op die manier economische meerwaarde voor Nederland  te verkrijgen) 
te versterken, moeten op Schiphol worden geweerd of ontmoedigd. Een cijfermatige 
onderbouwing van deze gedachte heeft u van ons ontvangen voorafgaande aan de hoorzitting 
van de Vaste Kamercommissie. 
 
Als het de regering en de volksvertegenwoordiging ernst is met hun uitspraken dat de 
bescherming van de burgerbevolking goed geregeld dient te zijn voor nu en dat de kansen op  
verbetering zo snel als mogelijk dienen te worden benut, liggen hier kansen.  
Een kans om een foute situatie te verbeteren en een kans om op die manier weer iets terug te 
winnen aan vertrouwen. Een vertrouwen in de politiek dat bij grote delen van de bevolking 
door het opereren van de politiek in het dossier Schiphol volstrekt verloren is gegaan. 
Wij willen u in dit verband nog een tweede suggestie meegeven: 
De situatie rond Schiphol is gestabiliseerd. Daarmee wordt niet gezegd dat het een juiste 
situatie is. De enorme stroom verbetervoorstellen wijst daar al op. Gewerkt moet nu worden 
aan daadwerkelijke verbetering van de situatie. Dat zal altijd problematisch zijn zolang in 
artikel 8.17, zevende lid van de Wet Luchtvaart gesproken blijft worden van een  per saldo 
gelijkwaardigheid. Ons voorstel is dan ook om per saldo te vervangen door tenminste. 
 
Hoogachtend, 

 
 
Ir G.Huiting,  
Secretaris Vereniging Gezamenlijke Platforms i.o. 
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De Vereniging Gezamenlijke Platforms i.o.  
 

is een initiatief van de Gezamenlijke 19 Platforms. 
De statuten zullen notarieel worden verleden op 6 oktober 2006 

 
 

Secretariaat: Postbus 327 1900 AH Castricum   
platformoverleg@vlieghinder.nl 

 
De gezamenlijke platforms stellen zich ten doel om de vlieghinder rond Schiphol terug te dringen 
tot een aanvaardbaar niveau. De platforms zijn niet tegen vliegen, en evenmin tegen Schiphol, 
maar vinden wel dat er grenzen zijn aan de overlast en het gevaar die burgers daarvan mogen 

ondervinden. De platforms zijn in hun activiteiten onafhankelijk, maar werken samen op terreinen 
waar dat tot versterking van hun doelstellingen kan leiden. 

 
Veel informatie over de activiteiten van de platforms is te vinden op  

de website www.vlieghinder.nl 


