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Fout in MER Schiphol leidt tot veel meer geluidhinder voor omwonenden 
Geen gelijkwaardigheid aan criterium maximaal 10.000 zwaarbelaste woningen 
                                                                                                                     
Samenvatting 
Een ernstige reken/denkfout in de MER Wijziging luchthavenverkeersbesluit Schiphol 2007 leidt 
ertoe dat er veel meer geluidhinder wordt toegestaan dan tot nu toe mocht. De overlast voor de 
omwonenden zal daardoor enorm toenemen. Het aantal ernstig gehinderden neemt toe met zo’n 
20.000 a 30.000. En dat terwijl een beleidsneutrale aanpassing als uitgangspunt geldt. Dit is 
onacceptabel. De kern van de denkfout is het verschil van interpretatie van de hardheid van het 
criterium van maximaal 10.000 zwaarbelaste woningen. Vanaf 1991 is dit altijd gehanteerd als 
keihard criterium waar de geluidhinder van vliegtuigen binnen moest blijven. Dit is politiek zo 
afgesproken. Met de MER en het recente ontwerp LVB is hier voor het eerst niet meer aan voldaan.   
De MER moet over. En de nieuwe gelijkwaardigheidcriteria moeten worden herberekend. 
 
Het geluidnormenstelsel: hoe werkt dat? 
De luchthaven Schiphol is een bron van veel geluidhinder. Om de omwonenden te beschermen 
tegen al te veel lawaai heeft de Rijksoverheid een stelsel van geluidsnormen vastgesteld.  
Dat werkt in grote lijnen als volgt. Voor het totale (toegestane) gebruik van de verschillende start- 
en landingsbanen wordt voor een bepaald jaar een scenario opgesteld, met de vliegroutes en per 
vliegroute het aantal en het type vliegtuigen en de spreiding van de individuele vliegpaden rondom 
de nominale vliegroute i. Op basis van dit gemodelleerde vliegpatroon wordt de geluidhinder 
(verspreid over het gehele gebied) berekend. Dat levert zogenaamde geluidscontouren op, lijnen 
rond de luchthaven met een bepaalde hoeveelheid geluid (tot 2004 gegeven in een aparte 
geluidmaat: de Kosten-eenheid (Ke)). Uiteraard geldt hier: hoe meer er wordt gevlogen, des te 
ruimer liggen de contouren en des te meer omwonenden ondervinden ernstige hinder.  
 
In 1995 is in de PKB Schiphol - en daarna in 1996 heel precies in de Aanwijzing Schiphol - de 
geluidscontour van 35 Ke voor het gemodelleerde vliegpatroon van het geplande vijfbanenstelsel 
als norm vastgelegd (de zg. zone van 35 Ke). Daarbij moest worden voldaan aan het afgesproken 
criterium van maximaal 10.000 zwaarbelaste woningen. Dat wil zeggen dat binnen deze 35 Ke-
contour het aantal woningen niet meer dan 10.000 mocht bedragen. Dat was al in 1994 de 
afgesproken verbetering ten opzichte van de maximaal 15.000 zwaar belaste woningen voor het 
destijds bestaande vierbanenstelsel.  
 
Dit criterium van 10.000 woningen is een hard criterium en niet een getal dat men bij elke 
verandering van de routemodellering mag aanpassen; dat is overigens in het verleden, toen de 
routemodellering diverse malen werd gewijzigd, ook nooit gebeurdii. Verkeer en Waterstaat ziet dit, 
in tegenstelling tot anderen,  niet als een hard criterium maar als een uitkomst van een gekozen 
berekeningsmethode.  
 
Wijziging van het geluidnormenstelsel in 2004 
In 2004 heeft men het geluidnormenstelsel aangepast. Men is overgegaan op een andere 
geluidmaat (de Lden in plaats van de Ke) en op een aantal zgn. handhavingspunten, vooral in 
woonwijken (in plaats van handhaving op de totale contour van 35 Ke). De handhaving zou 
voortaan bestaan uit het niet-overschrijden van de norm per handhavingspunt. 
Dit werd vastgelegd in een zgn. Luchthavenverkeersbesluit. 
 
Bij deze omzetting in 2004 gold beleidsneutraliteit als uitgangspunt: het nieuwe normenstelsel 
moest gelijkwaardig zijn aan dat van 1996. Het criterium voor de gelijkwaardigheid was het aantal 
van 10.000 zwaarbelaste woningen (boven 35 Ke). Het daarbij behorende gemodelleerde 
vliegpatroon en het daaruit berekende geluidspatroon over de regio leverde de geluidsnormen op 
per handhavingspunt. 
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Wijziging Luchthavenverkeersbesluit 2007 
Al snel bleek dat het feitelijke vliegpatroon op een aantal handhavingspunten zorgde voor 
normoverschrijding. Belangrijkste oorzaak daarvan is dat men in de praktijk fors afwijkt van de 
gemodelleerde vliegroute. Daardoor worden woonwijken (met een handhavingspunt) veel zwaarder 
belast, wat al knelpunten opleverde bij veel minder vliegbewegingen dan gepland. Logisch lijkt dat 
als de praktijk niet past op wat je wilt, dat dan de vliegpraktijk aangepast moet worden. Schiphol 
vroeg echter om een wijziging van het geluidnormenstelsel. Dat heeft geleid tot de nu in procedure 
zijnde wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit. 
 
Ook bij de nu voorliggende wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit geldt weer 
beleidsneutraliteit als uitgangspunt. De gelijkwaardigheid wordt weer afgemeten aan het maximaal 
aantal zwaarbelaste woningen van 10.000 (boven 35 Ke). Schiphol heeft bij deze wijziging van het 
Luchthavenverkeersbesluit de meeste vliegroutes hetzelfde gehouden maar het vliegpatroon van 
de individuele vliegtuigen (vliegpaden) rond die routes aangepast, zodat het vliegpatroon aansluit 
bij de feitelijk gebleken vliegpraktijk.  
 
De rekenfout: ten onrechte veel meer geluidhinder toegestaan 
Het spreekt eigenlijk vanzelf dat men de gelijkwaardigheid had moeten toetsen door met dit 
nieuwe, actuele vliegpatroon plus bijbehorend geluidspatroon het aantal zwaarbelaste woningen te 
berekenen. Dan zou zijn gebleken dat het aantal zwaarbelaste woningen fors hoger uitvalt dan 
10.000. Weg gelijkwaardigheid.  
Dat heeft men echter niet gedaan. Schiphol heeft in de MER - mede op voorschrift van Verkeer en 
Waterstaat - het oude vliegpatroon (dat wil zeggen de oude verdeling van het geluid rond de 
vliegroutes) uit 2004 gebruikt voor de toetsing op de gelijkwaardigheid. Daaruit kwam uiteraard 
een aantal zwaarbelaste woningen van 10.000. Vervolgens heeft men wel met het nieuwe 
vliegpatroon (de nieuwe spreiding van de vliegpaden rond de vliegroutes) de geluidsniveau’s bij de 
handhavingspunten berekend. Die gaan nu als nieuwe norm gelden.  
 
Door deze handelwijze is er geen sprake van een gelijkwaardige omzetting van het 
geluidnormenstelsel. In het nieuwe geluidnormenstelsel is hierdoor sprake van een forse toename 
van de (toegestane) geluidhinder. Het aantal ernstig gehinderden neemt toe met zo’n 20.000 á 
30.000. Dat is een toename 10 á 15 % ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Dat is niet 
acceptabel. Overschrijding van het criterium van maximaal 10.000 woningen in het zwaar belaste 
gebied van de regio, betekent immers dat de geluidsbelasting ook in de rest van regio hoger is.  
 

De kern van de denk/rekenfout is het verschil van interpretatie van de hardheid van het criterium 
van maximaal 10.000 zwaarbelaste woningen. Vanaf 1991 is dit altijd gehanteerd als keihard 
criterium waar de geluidhinder van vliegtuigen binnen moest blijven. Dit is politiek zo afgesproken. 
Met de MER en het recente ontwerp LVB is hier voor het eerst niet meer aan voldaan. Hiermee 
voldoet men niet aan de Wet Luchtvaart (Art 8.17, zevende lid) die luidt: “Elk besluit, volgend op 
het eerste luchthavenverkeerbesluit, biedt een beschermingsniveau ten aanzien van externe 
veiligheid, geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging, dat voor ieder van deze aspecten, 
gemiddeld op jaarbasis vastgesteld, per saldo gelijkwaardig is aan of beter is dan het niveau 
zoals dat geboden werd door het eerste besluit.” Het lijkt ons helder dat de huidige uitkomst van 
12.300 zwaarbelaste woningen (Lden) niet voldoet aan minimaal gelijkwaardigheid.  
 
Verkeer en Waterstaat ziet de routemodellering ineens als onderdeel van de rekenmethode Ke of 
Lden. Wij en anderen zien het als onderdeel van de invoerset (zo is het immers altijd ook 
gebruikt). Routemodellering bepaalt immers de ligging van de individuele vliegpaden en die 
bepalen de geluidsbelasting in veel woongebieden (niet de theoretische vliegroute). 
 
De rekenfout leidt ook tot onjuiste normering in de toekomst  
Deze rekenfout heeft ook ongewenste gevolgen voor toekomstige aanpassingen van het 
Luchthavenverkeersbesluit.  Zoals gezegd, gebruikt men tegenwoordig de geluidmaat Lden. Het is 
dus belangrijk om het criterium van 10.000 zwaarbelaste woningen op basis van de geluidmaat Ke 
op een juiste manier te vertalen naar Lden. Alleen dan wordt de afgesproken beleidsneutraliteit 
(“niet nog meer zwaar belaste woningen”) ook echt gerealiseerd.  
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Op de juiste manier berekend is het equivalent van 10.000 zwaarbelaste woningen (boven 35Ke) 
bij gebruik van de geluidmaat Lden 11.000 woningen (boven 58 Lden). De getallen verschillen 
enigszins omdat de 58 Lden contour hier en daar net wat anders ligt dan de 35 Ke contour en 
omdat men intussen uitgaat van het woningbestand van 2005.  Het getal van 11.000 zwaarbelaste 
woningen (boven 58 Lden) moet dus het toekomstige criterium zijn voor gelijkwaardige 
aanpassingen van het Luchthavenverkeersbesluit. 
 
Bij de berekening van het nieuwe criterium voor de gelijkwaardigheid heeft het ministerie echter 
dezelfde foute methode toegepast als boven al omschreven. Dat leidt dan – ten onrechte – tot een 
aantal van 12.300 zwaarbelaste woningen (boven 58 Lden; brief van minister aan Tweede Kamer 
van 25 mei j.l.). Dit zou betekenen dat men bij toekomstige aanpassingen uitgaat van de 
aanvaardbaarheid van een veel hoger aantal zwaarbelaste woningen dan ooit is afgesproken, en 
dat men voortaan 20.000 á 30.000 extra gehinderden als uitgangspunt neemt. Wij hebben hier 
ernstig bezwaar tegen en dringen aan op vaststelling van het juiste getal van 11.000 (boven 58 
Lden). 
 
Luchtverkeersbesluit 
Natuur en Milieu is er van overtuigd dat met een goede toepassing van de 
gelijkwaardigheidscriteria en met de maatregelen die nu al worden genomen, zoals hogere tarieven 
voor lawaaiige vliegtuigen en hogere nachttarieven, en met een aantal extra maatregelen zoals 
bijvoorbeeld ook een hoger nachttarief in de periode tussen 06.00 en 07.00, het vliegverkeer 
binnen de nu bestaande normen blijft. Die normen hoeven dus niet gewijzigd te worden. Het  jaar 
2007 moet dan maar gezien worden als een eenmalig bedrijfsongeval, waaruit veel is geleerd. 
 
Utrecht, 12 december 2007  
Maarten van Biezen 
Jan Fransen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Omdat niet alle vliegtuigen exact het  voorgeschreven vliegpad volgen is met een statistische verdeling rond 
de vliegroute (routemodellering) de praktijk van vliegen zo goed mogelijk nagebootst. In het verleden is de 
routemodellering diverse malen gewijzigd (door beter inzicht in de praktijk van vliegen en omdat de 
modelleringstechniek verfijnder werd; dit werd bijvoorbeeld ook zichtbaar door over te gaan op bredere 
tolerantiegebieden bij moeilijke bochten). Dé constante in dit proces was echter het criterium van 15.000 
zwaarbelaste woningen  voor het vierbanenstelsel en 10.000 voor het vijfbanenstelsel. 
 
ii Het criterium van 10.000 woningen is een harde afspraak. Dit blijkt uit beleidsstukken door de jaren 
heen. In het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (april ’91) staat,  uitdrukkelijk ‘taakstellend’,  op pag. 39 
en 40, herhaald in maatregel M14, dat in de planperiode (’90 – ’15) het  aantal woningen binnen de 35 Ke 
contour voor het vierbanenstelsel maximaal 15.000 is en voor het vijfbanenstelsel maximaal 10.000 (incl. 
meteomarge) en maximaal 9000 in een jaarcontour. In de NvT van Planologische kernbeslissing Schiphol en 
Omgeving (dec. ’93) staat op pag. 19 eveneens dat de 35 Ke-zone (dus incl. meteomarge) voor het 
vijfbanenstelsel maximaal 10.000 woningen omvat en de jaarcontour maximaal 9000 woningen.  
In de PKB van ’95 staat onder  ‘Hoofdkeuzen van beleid’ als doelstelling reductie van het aantal woningen 
binnen de 35 Ke-geluidszone van 15.100 in 1990 naar 10.000 in de periode nadat de vijfde baan is aangelegd 
(essentiële PKB uitspraak, geel).  In de Aanwijzing luchtvaartterrein Schiphol (okt. ’96) staat op pag. 42: 
De 35 Ke-geluidszone voor het vierbanenstelsel omvat 15.100 woningen; de 35 Ke-geluidszone voor het 
vijfbanenstelsel omvat 10.000 woningen (beide op basis van  woningbestand 1990).  
De modellering van  vliegroutes wordt nooit vermeld en is nooit een punt geweest om het 10.000 
woningen-criterium op aan te passen (wel woningbestand en de Ke-rekenmethode); dit terwijl de 
routemodellering, getuige de MER-en, wel steeds geavanceerder werd. Het criterium van 10.000 is dus hard. 
Een hard criterium is ook essentieel omdat er dan tenminste één beleidsuitgangspunt is dat los 
staat van de vliegmodellerij en ondoorzichtige technische uitgangspunten. Zo’n hard criterium hoeft 
alleen eens per  ca 10 jaar te worden geactualiseerd om het nieuwe woningbestand en de nieuwe 
rekenvoorschriften voor de geluidsoverdracht in het getal te verdisconteren. 
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