
Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder  pag. 1 

 
 
Aan de voorzitter en leden van de 
Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 
 
              Castricum, 25 juni 2007. 
 
 
Onderwerp: aanpassing handhavingspunten en de definitie van gelijkwaardigheid 
  
 
Geachte voorzitter en leden, 
 
Hiermee laten wij u weten dat wij grote zorgen hebben over de verdere 
besluitvorming over het Schiphol dossier en in het bijzonder een tweetal zaken. 
 
1. In onze brief van 8 juni jl. aan Minister Eurlings met kopie aan de leden van de 
vaste kamercommissie hebben wij m.b.t. het opheffen van de acute knelpunten op vier 
handhavingspunten o.a. als voorwaarde gesteld dat: 
 

de grenswaarden van de vier knellende handhavingspunten (drie bij de 
Buitenveldertbaan 21, 22, 23 en een  bij de Zwanenburgbaan 18) in 2007 en in 2008 - 
met ten hoogste 0,7 dB - mogen worden overschreden. Daaraan worden wel twee 
onderliggende voorwaarden verbonden:  

• dat vanaf medio juni 2007 zowel de Zwanenburgbaan als de Buitenveldertbaan 
uitsluitend strikt geluidspreferent worden gebruikt. Deze banen worden dus niet 
gebruikt als van start- naar landingspiek wordt overgeschakeld of omgekeerd.  

• dat vier aantalsnormen (zonder meteomarge) niet worden overschreden.  
Ter toelichting: overschrijding zal in 2007 niet te voorkomen zijn omdat het jaar al half 
voorbij is, maar lijkt in 2008 met deze voorwaarden wel voorkomen te kunnen worden. 

 
Zoals het er nu in het voorliggende Alderstafeladvies naar uitziet zal het door ons genoemde 
maximum van 0,7 dB(A)  niet worden gerespecteerd en moet gedacht worden aan 
overschrijdingen van 2- 2,5 dB(A)  hetgeen bijna gelijk staat aan een verdubbeling van het 
aantal overvliegende vliegtuigen. Het aanpassen van de grenswaarden van de 
handhavingspunten moet uitgaan van een gemiddelde meteo en niet zoals nu is gebeurd 
van extreme weersomstandigheden (sterke oost/west wind) op basis waarvan waarden op 
het niveau van 2-2,5 dB(A) ontstaan  Voorts is het hanteren van een overschrijdingskans van 
3% in de grenswaarden van de handhavingspunten een extreem laag getal dat normaal 
gesproken circa 15 % zou bedragen. 
 
Wij stemden in met een ophoging van maximaal 0,7 dB(A), maar wat nu voorligt is ons 
inziens onacceptabel en op geen enkele wijze te verantwoorden naar de bewoners die dit 
betreft. Bovendien was volgens de Inspectie V&W Schiphol verwijtbaar. In het verlengde 
hiervan verwijzen wij graag naar een uitspraak van de toenmalige Minister Netelenbos (zie 
bijlage). Wij vinden dat op geen enkel handhavingspunt een overschrijding van meer dan 0,7 
dB(A)  mag plaatsvinden. Dit zou namelijk betekenen dat reeds 18% extra vliegbewegingen 
mogelijk zouden zijn als men zo stil zou kunnen vliegen als in het grenswaarden scenario is 
aangenomen.. 
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2. Voorts maken wij ons zorgen over de door Minister Eurlings regelmatig aangehaalde  
gelijkwaardigheid (genoemd in de overgangsartikelen) dat door hem bij eventuele 
aanpassingen als een soort ijkpunt zal worden gebruikt. Door het MNP is klip en klaar 
aangegeven dat er een helder onderscheid gemaakt moet worden tussen het uitgangspunt 
van vaste milieugrenzen en het streven om alsnog het eerder optimistische ingeschatte 
aantal vliegbewegingen  te realiseren. Het optimistisch ingeschatte aantal vliegbewegingen 
is tot stand gekomen door uit te gaan van (achteraf) onrealistische routemodellering. Feitelijk 
had de MER 2004 nooit het aantal van 507.000 vliegbewegingen op mogen leveren. De 
verbeterde routemodellering (de praktijk) betekent feitelijk dat de bewoners en de politiek in 
het verleden een rad voor ogen is gedraaid. Om dat nu achteraf te legaliseren is voor de 
bewoners een brug te ver. De minister kiest echter impliciet voor dat scenario getuige zijn 
opmerking in de conclusies dat de nieuwe criteria  de basis zullen vormen voor toekomstige 
toetsing op gelijkwaardigheid. De argumentatie daarbij is uiterst zwak, namelijk dat er in het 
kabinetsstandpunt een randvoorwaarde is geformuleerd dat de actualisering niet mag leiden 
tot meer of minder groeiruimte voor de luchtvaart. De uitkomst stond dus voor de minister al 
van tevoren vast. Redeneren op die manier leidt altijd tot verslechtering van de positie van 
de bewoners. Wij roepen u op hiertegen stelling te nemen. 
 
De actualiseringberekening door het MNP is ons inziens de enige correcte. De berekening 
door VROM heeft echter als uitgangspunt genomen dat de actualisering van de 
gelijkwaardigheidscriteria geen invloed mocht hebben op de capaciteit van Schiphol. Ons 
inziens een niet correct uitgangspunt. Gelijkwaardigheid betreft de bescherming van de 
bevolking en niet de vliegcapaciteit. Bij de berekeningen van het MNP zijn 40.000 
vliegbewegingen minder mogelijk dan bij de VROM uitgangspunten. Voor een duidelijke 
discussie is het noodzakelijk dat een ieder een zelfde beeld heeft als gesproken wordt over 
gelijkwaardigheidscriteria. Wij verzoeken u de minister te vragen om de 
gelijkwaardigheidscriteria met de MNP systematiek te actualiseren. Dat wil dus zeggen dat 
binnen de 35 Ke geen 10.800 maar maximaal 10.000 woningen passen. Het vliegscenario 
waarmee de gelijkwaardigheidscriteria berekend worden, moet dus hieraan voldoen.  
Dat wij op dit aspect zoveel nadruk leggen heeft te maken met het feit dat de thans te 
actualiseren gelijkwaardigheidscriteria ook de norm worden voor de toekomstige 
bescherming voor de leefomgeving rondom Schiphol. 
 
 
Wij hopen u als volksvertegenwoordiging tijdig te hebben geïnformeerd over onze zorgen en 
toenemend ongenoegen en vragen u bij het Algemeen Overleg van morgen de Minister 
daarover de nodige vragen te stellen en hem te verzoeken zijn beleid dienaangaande aan te 
passen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens 
Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder Schiphol 
  
 
 
 
E. von der Meer 
Voorzitter   
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Secretariaat: G.J.M. Paap 
Postbus 327 1900 AH Castricum  
 
 
Bijlage: Verslag Tweede Kamer 19 juni 2000 
 
 
CC Minister van Verkeer & Waterstaat C.M.P.S. Eurlings 
  Minister van VROM J.M. Cramer 
       Alderstafel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewonersplatforms 
 
Vereniging Geus Aalsmeer Aalsmeer 
Platform Leefmilieu Regio Schiphol  Amstelveen 
Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) Amstelveen 
Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam 
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer Amsterdam 
Platform Vliegoverlast Assendelft Assendelft 
Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum 
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk 
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede 
Milieucontact Heiloo Heiloo 
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord Hoofddorp 
Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie 
Platform Vliegoverlast Oostzaan Oostzaan 
Platform Vlieghinder Schermer Schermer 
Dorpsraad Spaarndam Spaarndam 
Platform Uithoorn Uithoorn 
Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee 
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg Zwanenburg / Halfweg 
Studiegroep Zwanenburg Zwanenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


