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Aan: 
 
De directeur van de Milieudienst IJmond 
Postbus 325 
1940 AH Beverwijk 
 

Castricum, 11 juni 2007. 

 

Betreft: Inspraakreactie op Strategische Nota Schiphol 2007 Cluster Noord 
 
Geachte heer Pannekeet,  
 
Graag maken wij gebruik van de geboden mogelijkheid om als belanghebbenden  te 
kunnen reageren op de Strategische Nota Schiphol 2007, die u namens de gemeenten 
Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen deed uitgaan.  
 
Uw nota ademt een sfeer van openheid en helderheid, hetgeen wij zeer kunnen 
waarderen.  
De Nota geeft een goed beeld over hoe de Cluster Noord tegen de diverse aspecten 
van de ontwikkelingen rondom Schiphol aankijkt. In veel zaken herkennen wij ons, in 
andere echter niet. 
 
Wat ons opvalt dan wel wat wij missen is dat  

• een aantal zaken met elkaar tegenstrijdig zijn. Daar zullen wij verder in deze 
reactie nog op terugkomen 

• na succesvol doorvoeren van hinderbeperkende maatregelen er ruimte ontstaat 
voor groei van het vliegverkeer. Worden volgens IJmond de maatregelen 
uiteindelijk genomen voor de groei van Schiphol? 

• er geen melding wordt gemaakt over de groeiscenario’s van Schiphol waarbij de 
aantallen van passagiers en vliegbewegingen verdubbelen met alle rampzalige 
gevolgen voor de omwonenden? 

• IJmond voor zichzelf geen grens stelt aan het aantal vliegbewegingen dat men 
realistisch ervaart m.b.t. de omwonenden maar dat men de ideeën qua aantal 
vliegbewegingen klakkeloos overneemt uit het Kabinetsstandpunt  

• IJmond voornemens is met de burgers te communiceren over de hinder als 
zijnde een soort onvermijdelijkheid zonder daaraan expliciet een grens te willen 
stellen  

• Schiphol geacht wordt mee te betalen aan investeringen in onze leefomgeving 
als compensatie voor de veroorzaakte hinder. Dus als een soort afkoopsom voor 
de veroorzaakte overlast en daarmee een legitimatie 

• u vooraangekondigde hinder en rustpauzes qua hinderbeleving een reële 
verbetering voor de omwonenden vindt 
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• het geconcentreerd vliegen via vaste routes als mogelijkheid wordt gezien om de 
hinder te verminderen. En hoe zou dat zijn als dit over Limmen, Castricum en 
Uitgeest zou gaan? Welke acties worden ondernomen om dit te voorkomen? 

• de CROS bewonersvertegenwoordigers hebben afgesproken om te rouleren, dat 
dit de  laatste 3 jaar niet is gebeurd en daar niets over wordt gezegd 

• CROS haar doelstelling van vermindering van hinder heeft afgezwakt tot 
vermindering van hinderbeleving (analogie fileleed) en dat daarover geen 
kritische kanttekening wordt gemaakt     

• de effectiviteit van de pilots in termen van hindervermindering van geen 
betekenis zijn  

• het totale aantal ernstig gehinderden fors is gedaald (conform het 
kabinetsstandpunt) terwijl de door omwonenden ingediende hinderklachten bij 
CROS/IKB exponentieel is gestegen  

• blijkbaar de wens bestaat om te komen tot andere maten voor het meten van 
hinder naast de huidige dosismaten en wel om deze meer te laten aansluiten bij 
de hinderbeleving. Niet wordt aangegeven waaraan men hierbij denkt en wat dit 
voor de omwonenden voor positiefs zou kunnen brengen 

• er niets wordt gezegd over de huidige grenswaarden die nu al toelaten dat er 
290.000 tot 380.000 ernstig gehinderde bewoners en 110.000 tot 150.000 
slaapgestoorden zijn en dat deze grenswaarden op geen enkele wijze opgerekt 
mogen worden 

• het permanent 2+2 baangebruik (starten en landen) mede bedoeld om de 
capaciteit van Schiphol sterk te vergroten kritiekloos wordt omarmd zonder de 
gevaren van deze capaciteitsverhoging van vliegbewegingen (800.000 op 
jaarbasis, thans 430.000) te onderkennen en een aanzet te doen om deze 
verhoging te willen voorkomen 

• de wenselijkheid om de transition layer te verhogen naar 5000-7000 feet niet 
wordt genoemd. Dit zou in werkelijkheid best kunnen maar wordt door LVNL uit 
capaciteitsgronden liever niet gedaan   

• sommige zaken als voldongen feit worden beschreven zonder het maken van 
een opmerking of dit al dan niet een goede ontwikkeling is. Voorbeelden zijn: 
Hoofdstuk 3.1, Integratie van het IKB bij de sector en hoofdstuk 4.4, Externe 
veiligheid 

• in het kader van nog af te sluiten convenanten niet wordt aangedrongen op een 
noodzakelijk wettelijk kader dat nodig is om bij het niet nakomen van gemaakte 
afspraken deze wettelijk af te dwingen. 

 
Reactie op de Samenvatting en hoofdstuk 2 - Evaluatie Strategische Nota 
Schiphol 2004 

• Op pagina 3, als een van de conclusies, schrijft u "De gemeenten in cluster 
Noord zien in het concentreren van vliegbewegingen via vaste routes en het door 
het NLR ontwikkelde Sourdine II mogelijkheden om de hinder te verminderen." 
Op pagina 6, punt 6, Visie 2004, schrijft u "Gelijkwaardige verdeling van de 
hinder over de regio" Dit standpunt wordt nu blijkbaar verlaten onder invloed van 
een door NLR verrichtte studie. Wij zijn van mening dat een vaste 
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geconcentreerde route alleen zou kunnen indien deze route niet over bebouwing 
gaat. Indien dat niet mogelijk is hechten wij aan spreiding en een daardoor 
rechtvaardiger verdeelde hinder. 

 
Reactie op hoofdstuk 3.1 - CROS 

• De overgang van het IKB (Informatie en Klachten Bureau) van de CROS naar de 
sector is helaas een feit, doch wij zijn van mening dat het IKB een onafhankelijke 
instantie had moeten blijven, hetgeen niet het geval is nu het IKB onder Schiphol 
en LVNL valt. In uw Nota missen wij uw mening of dit een al dan niet gewenste 
ontwikkeling was. 

• De bewonersvertegenwoordigers hebben afgesproken om te rouleren. 
Opmerkelijk is dat zonder vermelding van reden dit de laatste 3 jaar onveranderd 
in handen was van de CROS man uit Velsen, terwijl dit voor 2007 Hans van 
Schoor de CROS man uit Castricum zou zijn. 

 
Reactie op hoofdstuk 3.3 - Convenanten  

• Het overleg aan de Alderstafel wordt gevoerd met als doel de totstandkoming 
van  2 convenanten. Graag zouden wij zien dat cluster Noord er ook voor pleit 
om als voorwaarde voor de te sluiten convenanten te eisen dat deze gekoppeld 
zijn aan een wettelijk kader, zodat bij niet nakoming van de gemaakte afspraken 
er wettelijk mogelijkheden zijn tot sancties. Zonder een vereist wettelijk kader zijn 
convenanten niet meer dan afspraken die bij het niet nakomen ervan slechts 
teleurstelling opleveren doch zonder echte consequenties voor de partij die in 
gebreke blijft. 

Reactie op hoofdstuk 4 - visie 2007 
• Wij onderschrijven uw standpunt dat het een ‘ontwerpfout’ is dat de Polderbaan 

onevenredig veel wordt gebruikt, dat er dus een ‘inhaalslag nodig is’, en dat 
verbeteringen primair ten gunste moeten komen van het gebied ten noorden van 
de Polderbaan. De huidige hinder was bij de besluitvorming van destijds immers 
niet voorzien en dient dus gerepareerd te worden.  

• In dit kader bevreemdt het ons dat u ruimte ziet voor verdere groei van het 
vliegverkeer boven onze regio (pagina 15).  Het kan toch niet zo zijn dat de 
reparatie van de ontwerpfout, als al mogelijk, alsnog te niet wordt gedaan door 
verdere groei van het vliegverkeer?  
In feite leidt uw visie er toe dat de verdere groei van Schiphol wordt gefaciliteerd 
waardoor de hinder uiteindelijk toch niet significant afneemt terwijl u juist stelt dat 
de hinder significant verminderd moet worden. Hinder kan vooral worden 
verminderd door minder over de IJmond te vliegen.  Dat komt overeen met de 
door ons onderschreven  reparatie  van het ‘onevenredig gebruik’.  

• In dit verband zijn in het kader van de evaluatie van de Schipholwet 
verbetervoorstellen gedaan die nog steeds actueel zijn. De mogelijke extra 
kosten (ook in de vorm van capaciteitsverlies) voor de sector die deze 
voorstellen met zich meebrengen kunnen in het context ‘de vervuiler betaalt‘ 
worden gezien als de prijs die de sector, de vervuiler, dient te betalen voor een 
betere leefomgeving.   
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• Wij missen in uw visie een tijdspad.  Hoewel wij onderkennen dat het hier om 
een zeer complex dossier gaat mag het niet zo zijn dat de oplossing daarom 
maar steeds naar achteren wordt geschoven. Sinds de opening van de 
Polderbaan, inmiddels alweer 4(!) jaar gelden is er nog niets concreets gebeurd 
op het gebied van hinderbeperking. Wij zouden graag de concrete doelen en hun 
tijdspad in uw visie opgenomen zien. 

Reactie op punt 4.2 – geluid 
• Wij onderschrijven, net als u, de in het kabinetsstandpunt opgenomen wens om 

vliegtuiggeluid te gaan meten zowel voor monitoring als voor validatie van de 
rekenmodellen. Vooral dat laatste achten wij zeer belangrijk omdat nu van 
kennelijk minder goed gevalideerde rekenmodellen wordt uitgegaan . Wij zouden 
graag aan uw visie toegevoegd willen zien dat ook de eventuele consequenties 
van de validatie van het rekenmodel onder ogen dienen te worden gezien. 

• Voor wat betreft de nachtelijke hinder stelt u terecht dat de daarbij optredende 
slaapverstoring als ‘meest ingrijpend’ is te karakteriseren. Nachtrust is, net als 
eten en drinken een levensvoorwaarde, zonder die levensvoorwaarden sterft de 
mens. 

• Het zal u in voorstaand verband bekend zijn dat er een wettelijk verplichte 
nachtroute loopt recht over de gemeenten Castricum en Uitgeest. 
Veel van onze 1400 PVRC leden kunnen uit eigen ervaring uw visie bevestigen 
dat chronische slaapverstoring  hun functioneren negatief beïnvloedt in het werk, 
het gezinsleven, bij het leren, in het verkeer enz. Wij vinden de huidige 
nachtroute over de gemeente Castricum daarom onacceptabel en missen een 
dergelijke uitspraak in uw nota. 

• Hoewel er in de nacht hoger en daardoor ‘stiller’ wordt gevlogen dan overdag 
blijkt in de praktijk dat deze vaste route bij veel bewoners van genoemde 
gemeenten toch leidt tot een onaanvaardbare chronische verstoring van de 
nachtrust. Opmerkelijk is dat door circa 2/3 van de vluchten geen CDA  
(Continuous Decent Approach)  wordt gevlogen maar op een lager niveau met 
navenant meer hinder. Het hoge aantal leden van onze vereniging kan hiervoor 
als bevestiging worden gezien. Hoewel wij als zodanig achter het idee kunnen 
staan om de nachtperiode met een uur te verlengen tot 7 uur, de nachtrust van 
iedereen dient immers gerespecteerd te worden,  kan het natuurlijk niet zo zijn 
dat hierdoor nog meer hinder ontstaat in juist onze nu reeds nachtelijk zeer 
zwaar belaste regio. Het is niet alleen dat het vliegverkeer in dat geval juist nog 
langer precies over onze gemeente zou worden geleid, ook de intensiteit van het 
vliegverkeer eerder in de nacht zal door deze maatregel vermoedelijk 
toenemen1.  

• De door u in 4.2.1 genoemde ‘CROS-pilots’ zullen mogelijk enige verbetering 
geven maar als ervaringsdeskundigen verwachten wij niet dat de huidige bij ons 
geconcentreerde nachtelijke overlast op een acceptabel en menswaardig niveau 

                                                 
1 Zie pagina 22 van  TNO Inro Rapport 2004-07 ‘De maatschappelijke effecten van het verlengen van het 
nachtregime’ 
(http://www2.vlieghinder.nl/naslagdocs/nachtregime/20040630_tno_inro_maatschappelijke_effecten%20_nachtregime.pdf ) 
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is te brengen. Immers, om echt hoog te kunnen vliegen ligt Castricum te dicht bij 
Schiphol, de maximale daalhoek van drie graden staat niet toe dat er hier 
significant hoger wordt gevlogen. De bij punten 1 en 2 opgevoerde 
verwachtingsvolle opmerkingen m.b.t. de twee pilots (1 en 5) worden door 
weinigen gedeeld. Aangekondigde rust/lawaai periodes bij pilot 1 hebben geen 
enkel effect op de echte hindervermindering. De  door de rustperioden ontlopen 
geluidshinder krijgt de bewoner dubbel en dwars over zich heen in de periode 
daarna. M.b.t. pilot 5 is het beoogde hoger aanvliegen een goede zaak, doch om 
dit geconcentreerd boven Limmen. Castricum en Uitgeest te doen is een gemiste 
kans. Aanvankelijk zou bij deze pilot 5 ook geëxperimenteerd gaan worden  met 
voor bewoners minder belastende routes. Dit voor de bewoners interessante 
aspect is naar onze informatie van tafel gevallen. IJmond zou zich sterk moeten 
maken om dit in pilot 5 weer te laten opnemen. Hiervoor verwijzen wij naar het 
door IJmond in het kader van de Evaluatie Schipholbeleid ingediende 
verbetervoorstel waarbij dit ook werd voorgesteld en wel in combinatie met het 
aanvliegen te beginnen bij Alkmaar. Opmerkelijk is dat bij alternatieve routen het 
gehele Noord--Noordoost gebied buiten beschouwing blijft terwijl dit een zeer 
lage bevolkingsdichtheid heeft. 

• De nachtroute ligt, zoals hiervoor aangegeven, vanuit zijn aard dus te laag en 
gaat over een te dicht bevolkt gebied. Graag zien wij daarom uw visie aangevuld 
met een streven om de huidige nachtroute te verleggen naar een onbewoond 
gebied en/of een gebied waar men zoveel hoger en stiller kan aanvliegen dat er 
geen slaapverstoring optreedt.  

• Zoals al eerder genoemd staan wij huiverig tegenover uw in 4.2.1 verwoorde 
visie om te gaan voor ‘concentreren’ in de vorm van vaste routes. Als geen ander 
weten wij uit ervaring dat vaste routes boven bewoond gebied kunnen leiden tot 
een (veelal niet voorziene) ernstige vorm van hinder in dat gebied. Gebaseerd op 
onze ervaring met het concentreren van nachtelijk vliegverkeer vermoeden wij 
dat met de huidige dosismaten Lden en Lnight de hinder van zeer frequent wat 
minder luid vliegverkeer tevoren niet goed voorzien kan worden. Wij pleiten er 
daarom voor om alleen dan te streven naar vaste routes als deze over werkelijk 
onbewoond gebied kunnen worden geleid, dan wel dat hiervan tevoren  
wetenschappelijk en onafhankelijk is aangetoond dat de route een voldoende 
laag hinderniveau zal hebben voor hen die onder zo’n route wonen. Als dit niet 
mogelijk is het te overwegen om de hinder juist te ‘verdunnen’ over een veel 
groter gebied, met als gewenst resultaat dat helemaal niemand meer boven de 
maximale dosis wordt belast. Vanzelfsprekend zijn wij, met u, voorstander van 
het toepassen van geoptimaliseerde vliegprocedures om de impact van geluid te 
verminderen.  

• Wij onderschrijven uw visie dat bij gelijke fysische niveaus luchtvaartlawaai meer 
hinder veroorzaakt dan wegverkeerslawaai. Dat dientengevolge de 
geluidsbelasting door vliegverkeer beperkt moet blijven tot 45 dB(A) Lden overal 
in de regio is,  hoewel dit in eerste instantie aannemelijk en redelijk lijkt, door u 
niet wetenschappelijk onderbouwd. Juist omdat de dosismaten Lden en Lnight, 
mogelijk de hinder van frequent en minder luid vliegverkeer minder goed 
voorspellen willen wij pleiten voor aanvullend onafhankelijk onderzoek naar 
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alternatieve of aanvullende dosismaten waarmee de feitelijke hinder beter 
voorspeld kan worden.  Dit kan helpen een adequater beleid te ontwikkelen.  

• 2+2 baangebruik (starten/landen) zien wij niet als een optie om de hinder op 
middellange termijn te verminderen. Op korte termijn misschien wel doch daar 
staat een groot potentieel gevaar tegenover. 2+2 baangebruik geeft Schiphol de 
mogelijkheid het huidige aantal van ca. 430.000 vliegbewegingen gemakkelijk te 
verhogen tot 800.000. Het mogelijke hindervoordeel op de korte termijn wordt 
snel teniet gedaan door de enorme toename van het aantal vliegbewegingen. 
Zolang voor Schiphol niet een wettelijk gegarandeerd plafond van 500.000 
vliegbewegingen bestaat halen wij met het 2+2 baangebruik een paard van Troje 
binnen en daar kunnen wij het niet mee eens zijn.  

• Wij missen in uw visie het streven om op korte termijn hoger te gaan vliegen. 
Zeer globaal geeft een verdubbeling van afstand een vermindering in geluidsdruk 
met 6 dB. Boven de noordelijke IJmond en Castricum wordt veelal op een hoogte 
ca 600 meter gevlogen, maar het is technisch nu al mogelijk om aanzienlijk 
hoger aan te vliegen op vrijwel een dubbele hoogte. U zou kunnen aandringen 
op een vermindering van het aantal ‘laagvliegers’ op korte termijn, waar en 
wanneer dit in de ‘operations’ mogelijk is. Als voorbeeld voegen wij twee 
grafieken van een hoog- en een laagvlieger bij. 
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Reactie op punt 4.2.2- Meten en (Be) rekenen 

• Wij vinden het risicovol dat u voornemens bent de onafhankelijke 
geluidsmeetposten zoals die van Stichting Geluidsnet en Geluidsconsult bv. af te 
schaffen Wij zijn van mening dat gemeenten van een onafhankelijk instelling 
gebruik zouden moeten maken, en zich niet verlaten op metingen door de sector 
zelfgedaan. Een slager mag zijn eigen vlees niet keuren.  

Reactie op punt 4.3 - Luchtkwaliteit 
• Wij zijn met u van mening dat vliegverkeer een van de grootste uitstoters is van 

broeikasgassen en dat daarvoor een prijs dient te worden betaald. Als men zich 
realiseert dat nu al 10% van de broeikasgassen luchtvaart gerelateerd is, terwijl 
de bijdrage aan ons bruto nationaal product  slechts 1,5% is, dan is het redelijk 
dat de faire prijs die men zou moeten betalen voor de luchtvaartactiviteiten 
eigenlijk een zeer hoge zou moeten zijn.  

Reactie op punt 4.4 – Externe veiligheid  
• Wij stellen ons op het standpunt dat de problematiek rond externe veiligheid er 

niet toe mag leiden dat er in onze regio beperkingen gaan gelden met betrekking 
tot wonen en bedrijvigheid. Dat belemmert de (economische) ontwikkeling van 
onze regio, de aanwezigheid van Schiphol werkt in dat geval juist averechts voor 
de economische ontwikkelingen in onze regio. Dat kan toch niet de bedoeling 
zijn.  

Reactie op punt 4.5 - Compensatie 
• Wij onderschrijven uw visie dat er een ruimhartiger schadeloosstelling dient te 

komen. Schrijnende gevallen laten zich immers niet door contouren tot op 
huisnummerniveau  vastleggen, en mensen met aantoonbare niet voorziene 
hinder dienen, net als diegenen met wel voorziene hinder, schadeloos gesteld te 
kunnen worden.  

• Vormen van compensatie in de sfeer van verbetering van de openbare ruimte 
wijzen wij af. Hinder door vliegverkeer treedt vooral op in de eigen tuin en 
woning, de eigen slaapkamer, dus in de eigen leefomgeving. Verbeteringen in de 
openbare ruimte leiden naar onze mening niet tot verbetering van eigen 
leefomgeving, ze zouden juiste gezien kunnen worden als ‘afkoopsom’ waarmee 
de hinder kan worden gelegitimeerd. Wij zien liever dat de sector dat geld 
investeert in hindervriendelijker vliegroutes en/of procedures.   
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Met belangstelling zien we uit naar uw gemotiveerde reactie en besluit ter zake. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Bestuur Platform Vlieghinder Regio Castricum, 
 
 
 
 
namens deze, 
Erwin von der Meer 
Voorzitter 
 
 
Postbus 327 
1900 AH Castricum 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) is een vereniging die in 2003 is opgericht, 
inmiddels meer dan 1400 betalende leden heeft en die zich ten doel heeft gesteld het 
aantal vliegbewegingen boven de regio Castricum dat overlast veroorzaakt en gevaar 
voor de bewoners meebrengt, zoveel mogelijk te beperken.  
Vliegverkeer wordt door PVRC gezien als onderdeel van onze huidige samenleving. De 
elementen zorg voor de burger, economie, veiligheid  en milieu dienen hierbij evenwichtig 
te worden ingevuld.  


