
 1

Vereniging Gezamenlijke Platforms 
 
 
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, 3 februari 2008. 
 
 

Betreft: NLR-rapport contra-expertise actualisering gelijkwaardigheidscriteria Schiphol 
 
 
Geachte Voorzitter en Leden van de Commissie,    
 
Wij, bewoners, hebben kennis genomen van het recentelijk verschenen NLR rapport contra-
expertise actualisering gelijkwaardigheidscriteria Schiphol en moeten helaas constateren dat 
de door de minister en Tweede Kamer beoogde scheidsrechtersrol van het NLR tussen de 
methodiek van het ministerie en die van de twee wetenschappelijke bureaus (MNP en St. 
N&M) inhoudelijk nauwelijks is ingevuld.  
Het verbaast ons dat een voor de hand liggende consultatie van MNP en N&M over de 
vraagstelling nauwelijks heeft plaatsgevonden terwijl deze twee instituten wel een belangrijke 
bijdrage hadden kunnen leveren aan de uit te voeren analyse. De schriftelijke reacties die zij 
daarover hebben gestuurd (zie bijlagen) geven daar duidelijk blijk van. 
Verder betreuren wij dat aan het NLR geen oordeel is gevraagd over de wijze waarop in het 
MER KT het grenswaardenscenario is getoetst aan de ‘oude’ criteria. Daar had de Commissie 
voor de m.e.r. immers kanttekeningen bij geplaatst. 
 
In het rapport worden drie opties behandeld om het beschermingsniveau in te vullen (zie 
bijlage), waarbij door NLR de aanbeveling wordt gedaan dat het aan de ministers is om te 
beslissen of het beschermingsniveau zal worden ingevuld volgens optie 1 (uitkomst van een 
rekensom; opvatting van de minister) of volgens optie 3 (uitkomst van absolute aantallen; 
opvatting van onder andere de bewoners). 
 
Teneinde voor ons als bewoners de door u te nemen politieke beslissing transparant te maken 
(voor een ons inziens noodzakelijk draagvlak bij de bewoners) vragen wij u de 
geactualiseerde criteria m.b.t. de NLR optie 3 openbaar te maken. Wij menen namelijk 
historisch gezien recht te hebben op het beschermingsniveau volgens deze optie.  
 
Helaas stellen wij vast dat zowel aan optie NLR-1 als aan optie NLR-3 ernstige juridische 
gebreken kleven die door het NLR blijkbaar niet konden worden geadresseerd. Op basis van 
goede gronden zijn wij van mening dat het ontwerp LVB ongeacht de gekozen optie 1 of 3 
onrechtmatig is. 
Bij optie 1 is het LVB namelijk in strijd met de huidige wet- en regelgeving (hetgeen tot 
uitdrukking komt in forse toename van het aantal zwaar belaste woningen en ernstig 
gehinderden), terwijl bij optie 3 het LVB niet het wettelijk vereiste beschermingsniveau biedt 
(o.a. de conclusie Commissie voor de m.e.r.). 
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Indien u de politieke keuze zou maken om voor optie 1 te kiezen zullen wij dit besluit 
eerbiedigen indien de Raad van State wel zal worden gevraagd de rechtmatigheid hiervan  
vast te stellen 
 
In het geval dat u zou kiezen voor optie 3 zijn wij bereid het voorliggende LVB KT te 
aanvaarden maar wel onder voorwaarde dat het LVB MLT daadwerkelijk het 
beschermingsniveau volgens optie 3 zal bieden. 
 
 
Wij hopen dat u onze zienswijze zult meewegen in de te nemen besluitvorming.  
 
Bij voorbaat danken wij u hiervoor. 
 
 
 
Namens Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder Schiphol 
  
 
 
 
E. von der Meer 
Voorzitter   
 
 
 
 
Secretariaat: G.J.M. Paap 
Postbus 327 1900 AH Castricum  
 
 
Bijlage: de 3 opties van NLR 
   vragen en commentaar St. N&M aan NLR 24.1.08   
   brief MNP aan NLR 22.1.2008 
 
 
Cc:      heer Ir. C.M.P.S. Eurlings 

mevrouw Prof. Dr.  J. Cramer  
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De Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder   

 
vertegenwoordigt de belangen van de gezamenlijke 25 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 25 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 
Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft  Assendelft 
Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp   Badhoevedorp 
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 
 


