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Camiel Eurlings is nu bijna vijf maanden minister van 

Verkeer en Waterstaat. In zijn portefeuille heeft hij onder 

andere de Mainport Schiphol. Wij vragen hem naar zijn 

visie op de luchthaven.

Uw eerste 100 dagen bij Verkeer en Waterstaat zitten 

erop. Wat is u het meest opgevallen aan het Schiphol-

dossier?

“Luchtvaart is een dynamisch dossier, maar dat wist ik 
natuurlijk al. De toekomst van de mainport, regerings-
vluchten op Rotterdam Airport en de ontwikkelingen op 
Lelystad Airport: er speelt erg veel. 
Een greep uit de gebeurtenissen: ik heb de langetermijn-
visie van Schiphol gekregen, de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat heeft handhavend moeten optreden tegen 
geluidsoverschrijding en ik ben door de Kamer aan de 
tand gevoeld tijdens een Algemeen Overleg over 
Schiphol. En natuurlijk het Aldersoverleg: Rijk, provincie, 
gemeenten, luchtvaartpartijen en bewonersvertegenwoor-
digers hebben de handen ineengeslagen om Schiphol 
tot een duurzaam succesvolle mainport te maken. Aan 
dynamiek dus geen gebrek!”

Hoe is dat eerste Algemeen Overleg u bevallen?

“Het is wel bijzonder om nu aan de andere kant van de 
tafel te zitten. Toen de huidige Wet Luchtvaart werd ont-
wikkeld, was ik als Tweede Kamerlid nauw bij het dossier 
betrokken. We zijn nu, denk ik, op de goede weg met het 
beleid. Ik hecht zeer aan de gezamenlijke aanpak van par-
tijen die in het Aldersoverleg werken aan de ontwikkeling 
van Schiphol en de regio. De deelnemers aan het overleg 
hebben onlangs een eerste advies over de korte termijn 

uitgebracht aan mij en mijn collega Cramer van VROM. 
Ik ben erg blij met dat resultaat. Samen werken, samen 
leven dus, in optima forma!”

Wat zou u als minister graag op het Schipholdossier wil-

len bereiken?

“Schiphol is samen met de Rotterdamse haven belangrijk 
voor onze nationale economie. De luchthaven heeft een 
mainportfunctie waar we met zijn allen trots op mogen 
zijn. Dat blijkt ook uit het coalitieakkoord. We kiezen voor 
groei en leefbaarheid. 
In het Algemeen Overleg heb ik aangegeven dat ik vóór 
groei van Schiphol ben, maar het gaat mij niet om ‘groei 
om de groei’. Kwaliteit moet het kernbegrip zijn. Dat be-
tekent dat op Schiphol díe vluchten moeten aankomen en 
vertrekken die écht bijdragen aan het netwerk van verbin-
dingen op Schiphol. Dan spelen afwegingen als herkomst/
bestemming en vracht/passagiers een rol. Bovendien 
moeten het de schoonste en stilste vliegtuigen zijn, zeker 
ook in de nacht! Dáárop sturen vind ik van belang.”

Er is nogal wat media-aandacht geweest voor uw opmer-

king over het verplaatsen van vluchten naar Lelystad. Hoe 

past dat in het beleid?

“Die optie is in lijn met het coalitieakkoord. Daarin staat 
dat we op korte termijn de mogelijkheden bekijken om 
Lelystad als overloop te gebruiken. Uiteraard worden 
daarbij alle geldende voorschriften in acht genomen. In de 
langetermijnverkenning hebben we eerst de problemen 
geanalyseerd. Nu gaan we de mogelijkheden onderzoe-
ken voor de ontwikkeling van Schiphol op lange termijn. 
Alle serieuze opties worden daarbij bestudeerd. Een uitein-
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delijk besluit zal tot stand komen na een brede verkenning 
van problemen, oplossingsrichtingen en consequenties.” 

Wanneer kunt u hierover meer zekerheid geven?

“Schiphol Group heeft op verzoek van het vorige ka-
binet een langetermijnvisie gemaakt. Deze visie was in 
juni 2007 gereed. Onze probleemanalyse voor de lange 
termijn wordt deze zomer naar de Tweede Kamer ge-
stuurd. Met de visie en probleemanalyse in de hand zullen 
oplossingsrichtingen worden uitgewerkt. Ik verwacht dat 
de opzet daarvan eind 2007 of begin 2008 in grote lijnen 
klaar is.”

Wat heeft u zelf gemerkt van de hinder in de regio?

“Ik ben nu als minister al een paar keer op bezoek 
geweest in het gebied rond Schiphol. Het geluid van de 
vliegtuigen ontgaat je natuurlijk niet als je daar bent. 
Ikzelf heb dit ook ervaren toen ik, als Europarlementariër 
in Brussel, dichtbij Zaventem woonde. We moeten de 
hinder in de regio zoveel mogelijk proberen te beperken. 

De experimenten die met de omgeving worden opgesteld, 
kunnen daarvoor van grote waarde zijn. Ik vind het van 
het grootste belang dat die experimenten snel worden uit-
gevoerd! In het najaar staat een bezoek aan de omgeving 
van Schiphol op het programma. Ik wil graag van gedach-
ten wisselen met vertegenwoordigers in de regio.” 

Camiel Eurlings (1973) is vanaf 22 februari 

2007 minister van Verkeer en Waterstaat. 

In de periode 1998-2004 hield hij zich als 

Tweede Kamerlid voor het CDA onder meer 

bezig met verkeer en buitenlandse zaken. 

Daarna was hij van juli 2004 tot februari 

2007 lid van het Europees Parlement, en 

voorzitter van de CDA-delegatie in dat 

parlement.

Het project waar Weggeman 

de leiding over heeft, verkent 

hoe Schiphol zich kan ontwik-

kelen vanaf 2020, wanneer 

de grenzen aan de groei naar 

alle verwachting zijn bereikt. 

Nagegaan wordt welke groei-

varianten dan mogelijk zijn en 

welke ruimtelijk-economische 

consequenties die hebben. 

Weggeman: “Dat klopt. 

Uiteindelijk gaat het erom 

verschillende oplossingen voor 

groei op de lange termijn af te 

wegen. Denk aan een zesde 

On the job:
Schiphol vanaf 2020

baan op de huidige locatie, of 

grootschalige uitplaatsing van 

vliegverkeer naar een regio-

nale luchthaven zoals Lelystad. 

Welke gevolgen hebben die 

varianten bijvoorbeeld voor 

de bereikbaarheid van de 

luchthaven via de lucht en op 

de grond?” 

Op dit moment bevindt het 

project zich in het stadium 

van de probleemanalyse: een 

overzicht van de knelpunten 

die gaan ontstaan voor de 

leefomgeving, de veiligheid, 

het vestigingsklimaat en de 

werkgelegenheid. Weggeman 

stuurt de uitkomsten van deze 

probleemanalyse deze zomer 

naar de Tweede Kamer. De 

komende tijd buigt hij zich 

– met de planbureaus – over 

de oplossingsrichtingen. Basis 

daarvoor is onder meer de 

langetermijnvisie van Schiphol 

zelf. Eind 2007 zijn de resulta-

ten van deze ‘brede scan’ voor 

de lange termijn bekend.

“Ik voel me hier als be-

stuurskundige als een vis in 

het water. Tot 2003 heb ik 

vanuit de Erasmus Universi-

teit onderzoek gedaan naar 

het betrekken van maat-

schappelijke organisaties bij 

beleidsvorming. Toen ben ik 

al gefascineerd geraakt door 

het Schipholdossier, vooral de 

maatschappelijk-bestuurlijke 

dynamiek ervan. Na mijn pro-

motie ben ik overgestapt naar 

het ministerie van Verkeer 

en Waterstaat. In dit project 

draait het erom, door continu 

contact met je omgeving, 

stappen vooruit te zetten. Ik 

verveel me hier geen minuut.”

i  johan.weggeman@min-

venw.nl 

Zie www.schipholbeleid.nl 

voor de probleemanalyse 

van het Rijk en 

www.allesoverschiphol.nl voor 

de visie van Schiphol (‘Een 

wereldwijd netwerk voor een 

concurrerende Randstad’). 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat telt ruim honderd 

ambtenaren die zich bezighouden met de luchtvaart. 

Wat doen zij? In deze nieuwsbrief: bestuurskundige 

Johan Weggeman, projectleider Langetermijnverkenning 

Schiphol.

3   N
ieuw

sbrief Schipholbeleid   Jaargang 3, # 10  2007



Op 7 en 26 juni behandelde de Tweede Kamer onder grote 

belangstelling uit de regio het beleid voor Schiphol. Voor 

de meeste Kamerleden was dit het eerste Schipholoverleg. 

Aan de orde waren de wettelijke bescherming van het 

buitengebied en het advies van de Alderstafel over 

de ontwikkeling van de mainport Schiphol tot 2010 

en afspraken over hinderbeperkende maatregelen en 

leefbaarheid.

7 juni 2007 - Het kabinet kiest voor groei binnen de kaders 

van gelijkwaardigheid. Wat betekent dat voor de ontwikke-

ling van Schiphol op korte termijn? Minister Camiel Eurlings 

(CDA): “Op het Schipholdossier werkt het Rijk samen met 

gemeenten, provincies, luchtvaartpartijen en bewonersverte-

genwoordigers. Alleen op die manier is draagvlak te krijgen 

voor groei met beperking van de overlast.” De minister ver-

wijst hiermee naar het Aldersoverleg waaraan deze partijen 

deelnemen. De Alderstafel gaat de ministers komende week 

adviseren over de kortetermijnoplossingen en de afspraken 

voor de twee convenanten: hinderbeperkende maatregelen 

en leefbaarheid. “De beste optie is dat de luchtvaartsector 

en de regio er samen uitkomen. Ik wil daar nu niet doorheen 

lopen met olifantenpoten”, aldus Eurlings, die zo de Alders-

partijen alle ruimte geeft. 

Aan de Alderstafel worden diverse opties voor de korte-

termijnproblemen van Schiphol besproken, waaronder het 

actualiseren van grenswaarden in handhavingspunten. De 

Kamer heeft deze optie eind 2006 als alternatief genoemd. 

Met actualisatie wordt bedoeld dat, binnen de eisen voor 

gelijkwaardige bescherming, de grenswaarden in de hand-

havingspunten opnieuw worden vastgesteld op basis van 

actuele inzichten over de markt.

Over de gelijkwaardigheidscriteria zegt minister Jacqueline 

Cramer (PvdA) van VROM het volgende: “Deze criteria 

waren verouderd en daarom is actualisatie nodig. Dit gebeurt 

met een actueel woningbestand en modellen die meer reke-

ning houden met het feitelijke baan- en routegebruik. Als de 

gelijkwaardigheidscriteria worden vastgesteld, dan betekent 

dit bovendien dat het buitengebied voortaan – zoals beloofd 

– ook beschermd wordt.” Nagenoeg alle partijen bevestigen 

het belang van de Alderstafel en van een akkoord dat daar 

bereikt kan worden op 11 juni.

26 juni 2007 – Het Algemeen Overleg wordt voortgezet. 

Belangrijkste onderwerp: het advies dat de Alderstafel op 14 

juni heeft uitgebracht. De partijen hebben de belangen van 

de omgeving gehoord en willen maximaal 480.000 vliegbe-

wegingen toestaan tot 2010. Op grond hiervan adviseert de 

heer Alders de grenswaarden aan te passen van de handha-

vingspunten in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) 

waarmee deze groei mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast 

is de uitvoering van de afspraken uit de twee convenanten 

vastgelegd. 

De Kamer heeft in de tussentijd 87 vragen gesteld en be-

antwoord gekregen. De minister heeft, op verzoek van de 

Kamer, een brief gestuurd waarin hij reageert op het advies 

van de commissie m.e.r. en op het standpunt van bewoners 

over de resultaten van de Alderstafel. Bekend is geworden 

dat ondanks een potentiële toename met zo’n 40.000 

vluchten, binnen de wettelijke normen, er nauwelijks extra 

gehinderden bijkomen, als gevolg van de hinderbeperkende 

maatregelen. De ministers Eurlings en Cramer willen daarom 

het advies, dat op draagvlak van de gesprekspartijen kan 

rekenen, overnemen. Zij benadrukken het belang van het 

advies aan de Kamer: “Wij vinden dat de Alderstafel zwaar 

moet wegen.”

Tweede Kamer behandelt Schipholplannen 
voor de korte termijn
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Ook de Kamer is verheugd over het feit dat sector, omwonen-

den en regionaal bestuur tot een gezamenlijk advies zijn geko-

men, maar wijst erop dat er nog veel ontevreden geluiden 

zijn, vooral aan de kant van bewonersplatforms. “Dat niet 

iedereen tevreden is, is begrijpelijk”, antwoordt Eurlings. “Er is 

nu eenmaal sprake van een compromis tussen de luchtvaart-

sector én de bewoners en bestuurders.” De minister bena-

drukt dat het advies gaat over de korte termijn (tot 2010) en 

dat de Alderstafel nu verder gaat met de ontwikkeling voor de 

middellange termijn (tot 2020). 

Wel vraagt de Kamer in hoeverre de omwonenden zich verte-

genwoordigd voelen aan de Alderstafel. De heer Haverkamp 

(CDA) stelt daarom voor het proces te evalueren voordat het 

Aldersoverleg vervolgt met de middellange termijn. Heeft 

iedereen z’n zegje kunnen doen? Zijn alle belangen voldoende 

tot hun recht gekomen? De minister vraagt de Alderstafel 

daarom zichzelf te evalueren en daarover direct na het zomer-

reces aan hem en de Kamer te rapporteren.

De Kamer gaat tot slot in op het kritisch advies van de com-

missie m.e.r., dat de dag ervoor (25 juni) naar de Kamer is 

gestuurd. Ook de snelheid van het proces roept vragen op. 

Minister Cramer: “Wij volgen de wettelijke procedure en han-

delen zorgvuldig. Op basis van het advies van de commissie 

m.e.r. stellen wij de richtlijnen op. De MER moet hieraan vol-

doen en wordt onafhankelijk getoetst. Pas als de MER aan alle 

voorwaarden voldoet, kan het worden aanvaard.” Vervolgens 

zal een ontwerpwijziging van de regels die de luchthaven-

ontwikkeling mogelijk maakt, worden ‘voorgehangen’ bij de 

Tweede Kamer en voor advies aan de Raad van State worden 

gestuurd. Uiteraard krijgt iedereen de kans om in te spreken 

op het MER en het ontwerpbesluit.

Op 5 juli, vlak voor het zomerreces, hielden de Kamer en de 

ministers nog een vervolgoverleg, waarin acht moties zijn 

ingediend voor stemming. De Kamer heeft de volgende vier 

moties aangenomen: 

- motie-Nicolaï/Haverkamp over het in kaart brengen van de 

effecten van een vliegticketbelasting;

- motie-Tang over de variabele beloning van de Raad van 

Bestuur van Schiphol NV;

- motie-Tang/Haverkamp over het aanvaarden van de MER 

op basis van het ‘Aldersakkoord’;

- motie-Haverkamp/Tang over wettelijke en handhaafbare 

normen voor bescherming van het buitengebied.

De ministers voerden hun overleg met leden van de vaste 

Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat: de heren 

Kortenhorst (voorzitter), Haverkamp (CDA), Tang (PvdA), 

Duyvendak (GroenLinks), Van der Ham (D66), Cramer 

(ChristenUnie), Roemer (SP), Nicolaï (VVD) en Madlener 

(PVV).

i Volledige verslagen vindt u via www.tweedekamer.nl

Tot en met 16 mei 2007 konden belang-

hebbenden inspreken op de startnotitie 

voor de milieueffectrapportage over de 

toekomst van Schiphol. In totaal kwamen 

bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 

103 inspraakreacties binnen (96 schriftelijke 

en 7 mondelinge) van 144 personen en 

organisaties. 

De mondelinge inspraakreacties zijn in-

gebracht tijdens de twee informatie- en 

inspraakbijeenkomsten (op 24 april en 9 mei 

in Assendelft en Hoofddorp), die ongeveer 

100 belangstellenden trokken. Tijdens deze 

bijeenkomsten lichtten Schiphol Group en 

Luchtverkeersleiding Nederland LVNL hun 

startnotitie ‘Verder werken aan de toekomst 

van Schiphol en de regio’ toe en konden 

vragen worden gesteld.

Veel insprekers vroegen zich af waarom 

Schiphol verder moet groeien. Zij willen dat 

het MER ingaat op ‘nut en noodzaak’ van 

de voorgestelde groei van de luchthaven. 

Daarnaast deden velen voorstellen voor 

andere vliegroutes en vliegprocedures. Het 

gaat daarbij om het wijzigen van bestaande 

routes, het invoeren van nieuwe routes, het 

overdag vliegen volgens het nachtregime, 

het verhogen van de hoogte waarboven 

vrij kan worden gevlogen en het preciezer 

vliegen van de routes. 

Verder werd gevraagd aandacht te besteden 

aan de effecten van de groei van Schiphol op 

de grond, en vroegen insprekers om de mi-

lieueffecten goed in beeld te brengen: effec-

ten op de volksgezondheid, de hinder door 

grondlawaai en de effecten op het klimaat. 

Inspraakperiode startnotitie afgesloten
Tot slot werd een begrijpelijk en transparant 

milieueffectrapport (MER) gewenst.

Op basis van de inspraakreacties hebben 

Verkeer en Waterstaat en VROM richtlijnen 

opgesteld voor de inhoud van het MER voor 

de kortetermijnontwikkeling van Schiphol 

(tot 2010). Schiphol Group en Lucht-

verkeersleiding Nederland hebben ver-

volgens half juli het MER opgeleverd. 

Na de zomer is inspraak mogelijk op dit 

rapport.

i Verslagen van de inspraakbijeenkomsten 

en -reacties vindt u op www.schipholbeleid.

nl en www.inspraakvenw.nl 
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Wat zijn gelijkwaardigheidscriteria?

Het nieuwe luchthavenverkeerbesluit (LVB) moet de omge-

ving van Schiphol straks dezelfde bescherming bieden als het 

huidige besluit. Hoe wordt dat getoetst? Dat gebeurt met 

de zogeheten gelijkwaardigheidscriteria, zoals het maximaal 

aantal woningen in gebieden met een hoge geluidbelasting. 

Banen, routes en grenswaarden op handhavingspunten 

mogen veranderen, maar het maximum aantal woningen met 

een hoge geluidbelasting mag niet worden overschreden. 

Waarom zijn nieuwe criteria nodig?

De gegevens waarmee de gelijkwaardigheid wordt berekend, 

zijn sterk verouderd, zo concludeerde ook de commissie 

m.e.r. Daarom zijn die gegevens opnieuw vastgesteld en 

komen ze nu hoger uit. Daar zijn verschillende redenen voor:

– er zijn meer woningen gebouwd in de regio Schiphol. 

Daarmee hebben vanzelfsprekend meer mensen last van 

geluid, ook al is het geluid niet toegenomen. Het nieuwe 

maximum gaat dus uit van een actueler woningbestand 

(2005 in plaats van 1990);

– we weten inmiddels meer over de relatie tussen de hoe-

veelheid geluid en de ervaren hinder. De relaties waarmee 

we rekenden, dateren van circa 1960; de nieuwe relaties 

zijn gebaseerd op onderzoek van het RIVM in 2002;

– in de oude cijfers zijn de studentenflats op Uilenstede niet 

meegerekend, omdat onduidelijk was of tien studenten op 

één gang als één woning of als tien woningen moesten 

gelden. Maar wie er woont, heeft wel degelijk last van 

vliegtuiggeluid. Daarom wordt Uilenstede in de nieuwe 

criteria wel meegeteld;

– de maat voor vliegtuiggeluid is conform Europese richtlij-

nen veranderd (van Ke naar Lden), zodat alle geluidsbron-

nen (autoverkeer wordt al in Lden uitgedrukt) beter met 

elkaar kunnen worden vergeleken. Bovendien worden nu 

(anders dan bij de oude geluidsmaat) stille vliegtuigen ook 

meegerekend. Immers, ook stille vliegtuigen maken lawaai;

– bij het berekenen van geluid wordt niet langer uitgegaan 

van aannames over het vliegverkeer, maar van radar-

beelden, dus van de werkelijke gevlogen routes. Daarmee 

verschuiven de contouren enigszins, waardoor woningen 

net wel of net niet meer binnen de contour vallen.

Gaan de criteria ook voor een groter gebied gelden?

Ja. Een andere aanleiding om de criteria opnieuw te bepa-

len, is het buitengebied. Ook de mensen die in het grotere 

gebied rond Schiphol wonen, krijgen wettelijke bescherming. 

Hier heeft voormalig staatssecretaris van VROM, Van Geel, 

voor gepleit. De criteria voor hinder en slaapverstoring gaan 

voor een groter gebied gelden, dus bestrijken automatisch 

meer omwonenden. Mensen in bijvoorbeeld Castricum en 

de IJmond hadden met de oude criteria natuurlijk ook al last, 

maar nu tellen ze mee in de aantallen èn wegen ze mee wan-

neer wordt besloten over veranderingen in het vliegverkeer.

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe criteria?

Door alle veranderingen pakken de maxima nu hoger uit. 

Waar bijvoorbeeld het maximaal aantal woningen met hoge 

geluidbelasting op 10.000 lag, is dat nu 12.300 woningen. 

Dat betekent niet dat met de nieuwe criteria de overlast en 

risico’s toenemen. De cijfers zijn alleen realistischer. Vergelijk 

het met de kosten van een auto. Wie alleen benzine telt, is 

goedkoop uit. Reken je ook de belastingen, verzekering en 

afschrijving mee, dan ben je duurder uit. Dat is natuurlijk niet 

echt zo, die kosten heb je altijd al gemaakt. Zo is dat met de 

gelijkwaardigheidscriteria ook. 

Neemt de hinder toe, of ontstaat er meer groeiruimte voor 

de luchtvaart?

Nee. Met de nieuwe criteria is niet meer geluidbelasting, 

hinder, slaapverstoring of veiligheidsrisico’s mogelijk. Dit was 

een eis van het kabinet. Ook mochten de nieuwe cijfers niet 

leiden tot meer of minder groeimogelijkheden voor Schiphol.

Wat betekenen de nieuwe criteria voor u als bestuurder?

Voor bestuurders bij gemeenten in het buitengebied bete-

kenen de nieuwe gelijkwaardigheidscriteria dat de hinder 

daar nu ook ‘formeel’ een plaats heeft gekregen. Hun gebied 

wordt wettelijk beschermd. Er zal nu ook voor het buitenge-

bied optimaler gevlogen moeten worden. Voor bestuurders in 

gemeenten dichterbij Schiphol geldt dat de milieueffecten nu 

vollediger en realistischer in kaart worden gebracht. 

Oude criteria Nieuwe criteria

Maximaal aantal woningen met hoge 
geluidbelasting (etmaal)

10.000 12.300

Maximaal aantal woningen met hoge 
geluidbelasting (nacht)

6.900 11.700

Maximaal aantal woningen bloot-
gesteld aan veiligheidsrisico groter 
dan 10-6

781 3.000

Maximaal aantal omwonenden dat 
ernstig wordt gehinderd 

33.500 239.500

Maximaal aantal omwonenden met 
ernstige slaapverstoring

23.000 66.500

Door bijvoorbeeld de bewoners van studentenflat Uilenstede mee te 

gaan rekenen, ligt het maximaal aantal woningen met hoge geluidbe-

lasting en veiligheidsrisico nu hoger. Er is niet meer last of risico, maar 

je bekijkt een completere groep. Voor de criteria voor ernstige hinder 

en slaapverstoring geldt dat ook: hier wordt ook naar bewoners in het 

buitengebied gekeken. 

i www.tweedekamer.nl voor brief van 25 mei 2007 over 

gelijkwaardigheidscriteria Schiphol

Uitgediept: gelijkwaardige bescherming
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Maandagavond 11 juni was het zover: 

het Aldersoverleg over de ontwikkeling 

van Schiphol en de regio op korte termijn. 

Schiphol en LVNL waren net klaar met de 

onderzoeken naar de beleidsopties voor het 

benutten van de milieuruimte en ook de con-

venantbesprekingen waren in een eindfase 

beland. De ministers Eurlings, Cramer en de 

Tweede Kamer hadden al aangegeven uit te 

zien naar de resultaten. 

De opdracht voor de partijen aan de Tafel 

van Alders was de balans te vinden tus-

sen het benutten van milieuruimte door 

de luchtvaart, de hinderbeperkende maat-

regelen en afspraken over verbetering van 

de omgevingskwaliteit voor de periode tot 

2010. Onomkeerbare besluitvorming voor de 

periode vanaf 2010 moest worden voor-

komen, terwijl er wel een probleem op te 

lossen viel voor de korte termijn.

Plafond   Uit de bespreking bleek dat de 

beleidsopties salderen en salderen in de tijd 

(zoals de BRS heeft voorgesteld) geen soe-

laas bieden voor het kortetermijnprobleem. 

Kwalitatieve ontwikkeling van de mainport 

Schiphol kan daarmee niet plaatsvinden. 

Actualiseren van de grenswaarden, binnen de 

gelijkwaardigheid en met een limiet aan de 

groei, bleek de gewenste weg. De directeur 

van Schiphol heeft een plafond van 480.000 

vliegtuigbewegingen voor de korte termijn 

toegezegd.

Convenanten   Voordat de partijen het eens 

konden worden over het totaal, moesten de 

convenantafspraken worden afgerond. Toe-

gevoegd werd een onderzoek naar norme-

ring van grondgeluid. De regio Amstelveen, 

Aalsmeer en Uithoorn kregen een regio-

specifieke aanpak toegezegd. BRS en CROS 

stellen voor 15 juli een implementatieplan 

op voor de gemaakte convenantafspraken. 

Daarbij geldt dat de maatregelen die de 

meeste hinder beperken, als eerste moeten 

worden ingevoerd of in een experiment 

worden uitgevoerd.

Veelbelovend   Voorzitter Hans Alders stelde 

na afloop van een lange vergaderavond vast 

dat de partijen op de belangrijkste punten 

overeenstemming hebben bereikt. Bestuur-

ders en luchtvaartpartijen willen de conve-

nanten tekenen en krijgen daarvoor groen 

licht van de bewonersdelegatie. Er is een op-

lossingsrichting voor de korte termijn die kan 

rekenen op voldoende draagvlak. Bovendien 

– en dat vind ik het allerbelangrijkste – 

begint tussen partijen het vertrouwen te 

ontstaan dat we er ook voor de middellange 

termijn uitkomen. Dan moet het echt gaan 

gebeuren. We zijn er nog niet, maar deze 

eerste stap in het in samenhang ontwikkelen 

van luchthaven en regio mag toch als een 

veelbelovend succes worden gezien. 

Jeroen Fukken, directeur Luchthavens van 

Verkeer en Waterstaat

“Het meest waardevol vind ik dat we niet 

over elkaar praten, maar met elkaar. En dat 

op basis van respect voor elkaars positie.” 

Hans Alders, voorzitter

“Niemand is 100% tevreden, maar dat zal 

ook niet gebeuren. Als je meedoet aan het 

Aldersoverleg weet je dat er een compromis 

wordt gesloten. Het nut in deze fase is meer 

dan bewezen.”

Hans Ouwerkerk, voorzitter CROS

“De meningen waren vaak zeer tegenge-

steld, maar voor het kortetermijnprobleem 

is nu een werkbare oplossing gevonden. Ik 

heb de overlegtafel positief ervaren. Voor 

de middellange termijn zal het zwaarder 

worden.” 

Kees van Ojik, vertegenwoordiger bewoners

Terugblik op een geslaagd Aldersoverleg

Hoe staat het met: de CROS-experimenten?
In de rubriek Hoe staat het 
met…? belichten we één van de 
acties uit het kabinetsstandpunt 
over het Schipholbeleid. Deze 
keer: de experimenten van de 
CROS om de hinder te beperken.

De ‘experimenteerwet’ die sinds 
13 december 2006 in werking is, 
maakt het mogelijk om maatrege-
len die een gunstig effect kunnen 
hebben op de hinderbeleving 
van vliegverkeer, in de praktijk 
uit te proberen. Zo’n experiment 
loopt in principe een jaar. Voorjaar 
2007 heeft de CROS (Commissie 
Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol) drie pilots voorgesteld 

aan de ministers van Verkeer 
en Waterstaat en VROM. De 
eerste pilot is nu uitgewerkt: het 
experiment van voorspelbaarder 
vliegverkeer. In deze pilot wordt 
per periode bepaald hoe er rond 
Schiphol gevlogen wordt, bijvoor-
beeld starten en landen in noor-
delijke of zuidelijke richting. Op 
basis van deze ‘vliegverwachting’ 
weten bewoners waar ze aan toe 
zijn doordat periodes van rust en 
drukte elkaar afwisselen. Dit kan 
van invloed zijn op de hinder die 
ze ervaren. De gedachte erachter 
is: als de overlast is aangekondigd, 
stoort die je minder. Of dit ook 
zo werkt, wordt onderzocht met 

een hinderbelevingsonderzoek, 
een monitor met metingen vóór 
en ná de start van de pilot. Het 
vliegverkeer wordt dus voorspel-
baarder, maar uiteraard zijn de 
daadwerkelijke vliegroutes ook 
sterk afhankelijk van het weer. 
De CROS werkt nog aan de 
andere twee pilots: aanpassing 
van de vliegroute tussen Hoofd-
dorp en Nieuw-Vennep over zo 
min mogelijk woonwijken, en bij 
nachtvluchten de daling zo laat 
mogelijk inzetten. In het conve-
nant met hinderbeperkende maat-
regelen staan naast de genoemde 
pilots ook andere maatregelen die 
als experiment uitgevoerd gaan 
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worden. Conform de afspraken 
in het convenant stellen CROS 
en BRS voor 15 juli een plan op 
welke experimenten als eerste 
aan de beurt gaan komen. De 
verantwoordelijke ministers tref-
fen daarvoor dan de benodigde 
regelingen. Vanaf november 2007 
wordt er op z’n vroegst daadwer-
kelijk anders op het vliegverkeer 
gestuurd en gaat de regio rond 
Schiphol het resultaat daarvan 
merken. 

i www.crosnet.nl (onder ‘de 
CROS’ en vervolgens ‘pilots’) 
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Wilt u de nieuwsbrief Schipholbeleid ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar de redactie: 

nwsbrf-schipholbeleid@minvenw.nl

Schiphol heeft het groot onderhoud 
aan de Kaagbaan uitgesteld. De 
werkzaamheden waren aanvankelijk 
gepland van 25 juni tot en met 10 
juli, maar de weersverwachtingen 
gaven onvoldoende zekerheid dat 
er gestart kon worden. Bovendien 
zou het buiten gebruik stellen van de 
Kaagbaan bij deze wind en regenbui-
en leiden tot ernstige vertragingen. 
Besloten is daarom het onderhoud te 
verplaatsen tot na de bouwvak. 
De werkzaamheden zijn nodig om 
(verdere) schade aan de baan te 
voorkomen en de veiligheid te kun-
nen garanderen, maar leiden wel tot 

tijdelijk ander baan- en routegebruik 
en dus een andere geluidbelasting. 
Hiervoor hebben de ministers van 
Verkeer en Waterstaat en van Volks-
huisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer vrijstelling verleend van 
de regels uit het Luchthavenverkeer-
besluit (LVB) over baangebruik gedu-
rende de nacht. Dit doen ze alleen als 
de noodzaak van het onderhoud is 
aangetoond. 

i  Meer informatie over groot 
onderhoud kunt u vinden op www.
schiphol.nl

Groot onderhoud Kaagbaan uitgesteld

Sinds de vorige nieuwsbrief heeft het 
ministerie van Verkeer en Water-
staat de volgende brieven en nota’s 
over Schiphol aan de Tweede Kamer 
gestuurd:
– Ondertekende convenanten Schip-

hol en de regio (4 juli 2007)
– Opheffing bouwverbod Groenen-

bergterrein (4 juli 2007)
– Beantwoording Kamervraag hand-

having Schiphol (4 juli 2007)
– Vervolgprocedure besluitvorming 

Schiphol korte termijn (2 juli 2007)
– Appreciatie advies Commissie 

m.e.r. en standpunt bewoners (26 
juni 2007)

– Beantwoording resterende vragen 
over GIS en bedrijfswoningen (25 
juni 2007)

– Standpunt over advies Alders over 
kortetermijnontwikkeling Schiphol 
(25 juni 2007)

– Advies van de heer Alders over 
toekomst Schiphol en de regio tot 
2010 (14 juni 2007)

Met de oprichting van Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol (Bas) 
willen Amsterdam Airport 
Schiphol en Luchtverkeersleiding 
Nederland de klachtenafhandeling 
en informatievoorziening voor 
omwonenden verbeteren. Vanaf 31 
mei 2007 is de nieuwe website www.
bezoekbas.nl in de lucht. De taak 
van klachtenregistratie is hiermee 
overgenomen van de Commissie 
Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol (CROS).

Via www.bezoekbas.nl kunnen 
omwonenden informatie inwinnen 
of een klacht indienen. Telefonisch is 
Bas te bereiken via het vertrouwde 
nummer 020-6015555. Bas houdt 
voorlopig dezelfde openingstijden als 
het IKB van de CROS aan: dagelijks, 
dus ook in het weekend. Van 09.00-
17.00 uur. Via de website www.
bezoekbas.nl kunnen omwonenden 
24 uur per dag bij Bas terecht.

Op de website van Bas vindt u 
naast actuele informatie over 
het vliegverkeer ook informatie 
over route- en baangebruik en 
vliegtuiggeluid. Ook stelt Bas 
achtergrondinformatie beschikbaar 
over het vliegverkeer op Schiphol. 
In het komende jaar wordt de 
informatievoorziening via www.
bezoekbas.nl verbeterd.
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– Stand van zaken Aldersoverleg 
Schiphol 11 juni 2007 (12 juni 
2007)

– Kamervragen Duyvendak over de 
geluidsnormen bij Schiphol (5 juni 
2007)

– Kamervragen over vliegveld Lely-
stad en de toekomst van Schiphol 
(1 juni 2007)

– Vijfde voortgangsrapportage over 
het project Geluidsisolatie Schiphol 
(25 mei 2007)

– Gelijkwaardigheidscriteria Schiphol 
(25 mei 2007)

– Beleidsagenda mainport Schiphol 
(25 mei 2007)

– Kamervragen De Krom, Boekesteijn 
en Teeven over wachttijden op 
Schiphol (19 april 2007)

– Stand van zaken aanpak Schiphol 
korte en middellange termijn (13 
april 2007)

i U vindt de stukken via 
www.tweedekamer.nl

Zestien Kamerstukken over Schiphol


