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                 De Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder 
 
Inspraakreactie          20 oktober 2007 
 
MER Korte termijn  “Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de Regio” 
 
 
Advies Alderstafel 11-07-2007 en de platforms 
De Vereniging Gezamenlijke Platforms is, zij het toen nog op de achtergrond, 
betrokken geweest bij het overleg aan de Alderstafel over het advies aan de Minister 
met betrekking tot een oplossing van het probleem (inzet Buitenveldertbaan) dat ten 
grondslag ligt aan de totstandkoming van de MER voor de korte termijn. Deze 
inspraakreactie is niet bedoeld om terug te komen op de instemming die wij hebben 
betuigd met het advies van de heer Alders van 11 juli jl. Door de initiatiefnemer werd 
als onontkoombaar aangegeven dat de ruimte voor vliegbewegingen door het 
aanpassen van grenswaarden van een groot aantal handhavingpunten zou worden 
vergroot. Wij staan onverkort achter de conclusie dat noch het gedogen van de 
overtreding van milieuregels, noch het afhankelijk van weersomstandigheden tijdelijk 
buitengebruik stellen van de luchthaven, een aanvaardbare oplossing kan zijn. 
 
Wij hebben daarom geaccepteerd dat vier handhavingspunten bij de 
Buitenveldertbaan en één bij de Zwanenburgbaan zouden worden aangepast. 
Vervolgens heeft de wens vanuit de politiek om uit te sluiten dat in de termijn t/m 
2010 voor een tweede keer het LVB zou moeten worden aangepast geleid tot het 
zodanig aanpassen van grenswaarden dat in de periode t/m 2010 maximaal 480.000 
vliegbewegingen mogelijk zijn. Dat de hinder voor bewoners daardoor zal toenemen 
hebben wij, gegeven de omstandigheden, met een goed geweten verdedigd. Dat 
zullen we ook in de toekomst doen. Onze bezwaren richten zich tegen de wijze 
waarop e.e.a. vervolgens zijn beslag heeft gekregen in de voorliggende MER. 
 
Als aanleiding voor de MER noemt het rapport de constatering dat de milieuruimte 
voor geluidsbelasting niet kan worden benut. De VGP wijst deze formulering af en is 
van mening dat de aanleiding een andere is. Grenswaarden zijn immers een 
wezenlijk bestanddeel van de milieuregels waaraan Schiphol zich dient te houden. 
 
De initiatiefnemer is wettelijk verplicht er voor te zorgen dat het aantal 
vliegbewegingen en het baan- en routegebruik passen binnen milieuregels waarvan 
de grenswaarden deel uitmaken. Het is in de MER onvoldoende aangetoond dat 
alles is gedaan om overschrijding van de grenswaarden op handhavingspunten nabij 
de Buitenveldertbaan te voorkomen zonder de milieuregels te overschrijden. Bij de 
bewoners is grote onzekerheid ontstaan over de vraag of door de initiatiefnemer 
verdergaande aanpassingen van grenswaarden en meer operationele wijzigingen in 
de MER zijn betrokken dan voor periode t/m 2010 noodzakelijk was. 
 
Er dringen zich een drietal vragen op. De eerste is of de grenswaarden van 
handhavingspunten in aantal en hoogte correct zijn aangepast. De tweede vraag is 
of de verdere uitwerking van het Aldersadvies in deze MER op correcte wijze is 
gebeurd. Tenslotte is er de vraag of met de voorgestelde aanpassingen van het LVB 
de gelijkwaardigheidscriteria worden overschreden. 
 



 2

De aanleiding voor de MER korte termijn 
De beschikbare ruimte voor de groei van het vliegverkeer wordt begrensd door de 
limieten die gesteld zijn aan de vlieghinder. Deze limieten zijn o.a. vastgelegd in de 
grenswaarden van handhavingspunten die opgenomen zijn in het luchthavenbesluit.  
In het Aldersoverleg zijn de bewoners geconfronteerd met de realiteit dat de 
voortgang van de operatie van Schiphol werd belemmerd door de dreigende 
overschrijding van de grenswaarden van handhavingpunten in de nabijheid van de 
Buitenveldertbaan. Met andere woorden: er was geen sprake van onbenutte 
milieuruimte maar de beschikbare ruimte was opgebruikt. Door dit gegeven niet veel 
eerder naar buiten te brengen maar pas op een moment dat het onaanvaardbare 
consequenties zou hebben indien de grenswaarden niet direct werden aangepast 
heeft de luchthaven de regering, de kamer én de bewoners in een positie gebracht 
dat zij geen keuze meer hadden. Aanpassen van aard en hoeveelheid van verkeer 
was geen optie meer. Dàt, en geen andere, was de aanleiding voor de MER korte 
termijn. 
 
Ruimte voor 480.000 vliegbewegingen 
Om meerdere redenen is het niet onze bedoeling dit aantal vliegbewegingen 
opnieuw ter discussie te stellen. Op de eerste plaats omdat wij begrip hebben voor 
de wens van de politiek om niet het risico te lopen dat in de periode t/m 2010 voor 
een tweede keer het LVB zou moeten worden aangepast. Daarnaast houden wij 
rekening met de verwachting dat reeds over enkele jaren een nieuwe herziening van 
het LVB, hopelijk in het kader van de keuze voor het bewonersalternatief voor de 
verdere ontwikkeling van Schiphol, aan de orde is 
 
De uitwerking van het Aldersadvies in de MER  en de gevolgen voor bewoners 
De VGP heeft echter grote twijfels bij de wijze waarop het advies van de Alderstafel 
is uitgewerkt in deze MER. Deze twijfels betreffen o.a. de aanpassing van de 
grenswaarden van handhavingspunten in het algemeen en niet alleen van de 7 
handhavingspunten waarover door de Minister een toezegging is gedaan. Het is, 
gegeven de korte periode dat deze grenswaarden geldig zullen zijn, echter niet 
duidelijk in welke mate welke bewoners daardoor daadwerkelijk meer hinder zullen 
ondervinden dan wanneer de grenswaarden op volgens ons correcte wijze zouden 
worden vastgesteld. Daarnaast ontstaat er ook naar ons inzicht alsnog een 
onaanvaardbare situatie als het LVB nu niet op korte termijn wordt aangepast. 
 
Tegelijkertijd vindt de VGP het niet aanvaardbaar dat de komende jaren bij bewoners 
in meerdere gebieden ernstige twijfel blijft bestaan over de vraag of de meerdere 
hinder die zij zullen ondervinden niet te vermijden was geweest. Het verwijt van de 
Inspectie aan Schiphol over nalatigheid bij het onderhoud van de Aalsmeerbaan 
heeft het gevoel versterkt dat de luchthaven te gemakkelijk omgaat met de belangen 
van bewoners. 
 
De MER geeft geen antwoord op de volgende vragen: 
 
- waren geen andere oplossingen mogelijk om de operationele problemen op te 

lossen dan door het eenvoudigweg verhogen van grenswaarden 
- worden door de voorstellen in de MER operationele wijzigingen mogelijk gemaakt 

die geen verband houden met de noodzaak om voor de korte termijn een 
probleem op te lossen. 
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Bewoners hebben grote twijfels of het terecht en echt onvermijdbaar is: 
 

1. dat naast de 6 genoemde handhavingspunten op de Buitenveldertbaan ook 
nog eens een fors  aantal andere handhavingspunten wordt aangepast  

2. dat de grenswaarden worden verhoogd in de mate waarin de MER dat 
aangeeft 

3. dat het aantal uren 2 bij 2 baangebruik in de invoerset drastisch is verhoogd 
van 2 tot 4 uur met de bijbehorende onevenredige toename van hinder 

4. dat de nieuwe grenswaarden mogelijk maken dat het aantal nachtvluchten met 
48% stijgt van 25.000 tot 37.000 terwijl Minister Eurlings onlangs aangaf dat 
dit aantal moet worden teruggedrongen 

5. in hoeverre en op welke gronden met de parameters voor meteo en 
overschrijdingskans in de invoerset anders is omgegaan dan in het verleden. 

6. dat het beschermingsniveau van  het ontwerp LVB, getoetst aan de oude 
criteria, minder is dan het beschermingsniveau van de eerste besluiten   

 
Daarom zullen wij de Minister dringend verzoeken de initiatiefnemer te vragen alsnog 
met verifieerbare informatie het noodzakelijk verband aan te tonen tussen alle in de 
MER voorgestelde, voor de bewoners nadelige aanpassingen én het oplossen van 
het probleem dat ontstond door het overschrijden van grenswaarden bij de 
Buitenveldertbaan. Tevens zullen wij hem vragen om de bewonersdelegatie van het 
Aldersoverleg te faciliteren de Stichting Natuur en Milieu en/of het Milieu- en 
Natuurplanburo, die bij de bewoners veel vertrouwen genieten, op te dragen deze 
informatie te verifiëren.  
 
Voor de uitkomsten van berekeningen zijn invoergegevens allesbepalend. Het gaat 
dus niet alleen om de vraag of invoerwaarden correct zijn verwerkt, zoals in het 
onderzoek m.b.t. een aantal handhavingspunten door Adecs werd onderzocht, maar 
vooral om de vraag of de juiste invoerwaarden werden gebruikt. Daarbij spelen de 
parameters voor meteo en de overschrijdingskans een zeer bepalende rol. 
  
Ook indien deze verificatie door Natuur en Milieu en/of Natuur- en Milieu Planbureau 
dit verband niet in alle gevallen bevestigt, en de mogelijke  conclusie niet zou leiden 
tot aanpassing van de LVB voor de korte termijn, dan nog zal deze toetsing van grote 
waarde zijn voor het geloof van de bewoners in de betrouwbaarheid van de MER 
voor de middellange termijn en dat, waar dat aan de orde is, daarmee alsnog zal 
worden gecorrigeerd. 
 
Omdat de uitkomsten kunnen leiden tot conclusies voor de wijze waarop het MER 
voor de middellange moet worden beoordeeld vinden wij het van groot belang dat 
deze verificatie in de eerste maanden van 2008 wordt uitgevoerd. Dat kan o.i. ook 
omdat de initiatiefnemer hiervoor geen nieuw onderzoek hoeft te doen want alle 
nodige gegevens zijn reeds beschikbaar.  
 
 
 
De gelijkwaardigheidscriteria 
Het is de Minister bekend dat de platforms zich niet kunnen vinden in de opvatting 
dat actualisering van gelijkwaardigheidscriteria leidt tot de conclusie dat 
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grenswaarden mogen worden aangepast aan het aantal vliegbewegingen waarvan in 
2004 werd aangenomen dat deze mogelijk zouden zijn. 
 
Door de voorgenomen aanpassing van het LVB  worden t/m gebruiksjaar 2010 
maximaal 480.000 vliegbewegingen mogelijk. Volgens de opvatting van het VGP en 
het MNP passen circa 470.000 binnen de gelijkwaardigheid. Ons inziens kan niet zo 
maar worden gesteld dat door deze aanpassing het uitgangspunt wordt losgelaten 
dat het niveau van de bescherming van bewoners gelijkwaardig moet zijn aan dat 
van de PKB van 1995. 
 
Samenvattende conclusie 
De VGP is van mening dat bij een korte termijn probleem een korte termijn oplossing 
hoort. Met de MER “Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de Regio” 
wordt door de initiatiefnemer een onaanvaardbaar voorschot genomen op de 
onderhandelingen over oplossingen voor de middellange termijn. Daarmee is het 
wantrouwen in de regio nodeloos toegenomen. 
 
 
 
Namens Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder Schiphol 
  
 
 
 
E. von der Meer 
Voorzitter   
 
 
Secretariaat: G.J.M. Paap 
Postbus 327 1900 AH Castricum  
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De Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder   
 

vertegenwoordigt de belangen van de gezamenlijke 23 platforms rond Schiphol 
De vereniging is opgericht op 13 oktober 2006 

Registernr.KvK 32128174 
 

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

 
                    De Gezamenlijke 23 Platforms omvatten de volgende deelnemers 
 

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 
Dorpsraad Beinsdorp     Beinsdorp 
Platform Vlieghinder Regio Castricum   Castricum 
Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede 
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord   Heemskerk 
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede   Heemstede 
Milieucontact Heiloo     Heiloo 
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord Hoofddorp 
Platform Vliegoverlast Zaanstad    Krommenie 
Dorpsraad Lijnden     Lijnden 
Platform Vliegoverlast Oostzaan    Oostzaan 
Platform Vlieghinder Schermer    Schermer 
Dorpsraad Spaarndam     Spaarndam 
Platform Uithoorn                  Uithoorn 
Vereniging Dorp Vijfhuizen    Vijfhuizen 
Dorpsraad Wijk aan Zee     Wijk aan Zee 
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg    Zwanenburg / Halfweg  
Studiegroep Zwanenburg     Zwanenburg 

 
De gezamenlijke platforms stellen zich ten doel om de vlieghinder rond Schiphol terug te dringen tot 

een aanvaardbaar niveau. De platform 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 
 


