
 

1-meting Belevingsonderzoek contouren Schiphol   

    
 
  BELEVINGSONDERZOEK 
 CONTOUREN SCHIPHOL 
  
  
 1-meting december 2003 
  
 
  
 
 
 
 
 
 Een telefonisch onderzoek 
 uitgevoerd door 
 Intomart GfK 
 te Hilversum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 in opdracht van 
 
 
 
 
 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
 Directie Communicatie 
 Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hilversum, april 2004 
 RvdD/11.250



 

1-meting Belevingsonderzoek contouren Schiphol   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intomart GfK BV, Hilversum 
Deze publicatie en de daarin vermelde resultaten zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en de door hem gemachtig-
den. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden via druk, fotokopie, microfilm, scan-
nen of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intomart GfK BV en de in dit docu-
ment vermelde opdrachtgever. Bij publicatie van (delen van) het rapport, de daarin vervatte gegevens of verwijzing daarnaar, 
bijvoorbeeld in de nieuwsmedia of vakliteratuur, is vooraf schriftelijke toestemming van Intomart GfK BV en de opdrachtgever 
nodig. 
Het onderzoek is volgens de richtlijnen van MOA, de Marktonderzoekassociatie in Nederland, en ESOMAR, de Europese 
Vereniging voor Opinie- en Marketing Onderzoek, uitgevoerd voor zover die van toepassing zijn op bestuurskundig onder-
zoek. Tevens zijn alle werkzaamheden bij Intomart GfK BV ISO-9001-gecertificeerd. 



 

1-meting Belevingsonderzoek contouren Schiphol 3 

INHOUD  
 Pagina 

MANAGEMENT SUMMARY  4 

HOOFDSTUK 1. INLEIDING 8 

  1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 8 
  1.2 Voor een beter begrip van het rapport 9 
  1.3 Indeling van het rapport 10 

HOOFDSTUK 2. BELEVING VAN VLIEGVERKEER IN DE WOONOMGEVING 11 

  2.1 Beleving van geluidshinder overdag 11 
  2.2 Inschatting omwonenden meer of minder ervaren overlast na  
   ingebruikname van de Polderbaan 14 
  2.3 Beleving van geluidshinder ‘s nachts 15 
  2.4 Klagen over overlast 17 
  2.5 Beleving van luchtverontreiniging 18 
  2.6 Beleving van de veiligheid 19 

HOOFDSTUK 3. VERTROUWEN IN WETGEVING EN INSTANTIES 20 

  3.1 Schipholwet 20 
  3.2 Vertrouwen in verantwoordelijke organisaties en instanties 22 

HOOFDSTUK 4. HOUDING EN BETROKKENHEID TEN AANZIEN  
   VAN SCHIPHOL 30 

  4.1 Houding ten aanzien van Schiphol 30 
  4.2 Informatie over Schiphol 34 

HOOFDSTUK 5. SAMENHANG ACHTERGRONDKENMERKEN MET  
   GELUIDSOVERLAST 38 

HOOFDSTUK 6. RESULTATEN NAAR PLAATS 41 

   BIJLAGEN: 

 
    1. Onderzoeksverantwoording 
    2. Vragenlijst 
 
 



 

1-meting Belevingsonderzoek contouren Schiphol 4 

MANAGEMENT SUMMARY 

Inleiding 

Met de ingebruikneming van de “vijfde baan” (ook wel Polderbaan genoemd) van de luchthaven 
Schiphol zijn vanaf februari 2003 de vliegroutes van en naar Schiphol (gedeeltelijk) verlegd. De ver-
anderingen zijn gefaseerd ingevoerd en vanaf november 2003 volledig operationeel. Grofweg wordt 
beoogd minder over stedelijk gebied te vliegen en meer over het platteland. Dit kan uiteraard gevol-
gen hebben voor de beleving van het geluid van het vliegverkeer in de verschillende gebieden.  
 
In verband hiermee heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat Intomart GfK opdracht gegeven 
twee telefonische onderzoeken (ofwel metingen) uit te voeren onder omwonenden van Schiphol 
naar de beleving van het vliegverkeer, voor en na de ingebruikneming van de Polderbaan (voor: 0-
meting in februari 2003; na: 1-meting december 2003). Dit rapport gaat met name in op het ver-
schil tussen de twee metingen wat betreft de berekende geluidseffecten en de subjectieve beleving 
van geluid door de omwonenden.  
 
De metingen zijn gehouden in de wijde omgeving van Schiphol. Voor de rapportage is gebruik ge-
maakt van een indeling van de onderzochte gebieden in vier groepen met een vergelijkbare ge-
luidssituatie1. Een verzameling gebieden waar het volgens berekeningen: 
• voor de ingebruikname van de Polderbaan volgens de berekeningen geluidsbelast was en erna 

in zelfde of sterkere mate geluidsbelast (etmaal belast>(meer) belast),  
• ervoor geluidsbelast en erna minder geluidsbelast (etmaal belast>minder belast),  
• ervoor en erna neutraal (etmaal neutraal>neutraal), 
• en ervoor neutraal en erna geluidsbelast (etmaal neutraal>belast).  

 
Naast deze vier groepen zijn de bewoners ondervraagd van een aantal grote steden rond Schiphol 
die buiten de geluidscontouren vallen maar waar toch veel discussie is over het vlieggeluid. Tijdens 
de 1-meting (dec. 2003) betreft dit Leiden, Haarlem en het centrum van Amsterdam. Tijdens de 0-
meting (feb. 2003) was alleen het centrum Amsterdam onderzocht. Verder zijn als referentiegroep 
respondenten in het onderzoek betrokken die niet in de omgeving van Schiphol of een andere 
luchthaven wonen (‘overig Nederland’). Deze groep heeft een selectie van de vragen beantwoord.  
 
Behalve aan de beleving van het geluid is in het onderzoek ook aandacht besteed aan de beleving 
van luchtverontreiniging en veiligheid van omwonenden. Verder ging de meting in op houding en be-
trokkenheid bij Schiphol, op kennis van actuele ontwikkelingen rond de luchthaven (alleen 1-
meting, dec. 2003), op het vertrouwen in de regels en normen van de Schipholwet, op opvattingen 
over wie verantwoordelijk is voor welke taken en op het vertrouwen in de verantwoordelijke actoren. 

                                                 
1  Bij de berekeningen is uitgegaan van het baangebruik zoals oorspronkelijk voor het vijfbanenstelsel 

was voorzien, voorafgaand aan het ontdekken van de invoerfout. 
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Beleving van vl iegverkeer 

Geluid overdag 
In vergelijking met de 0-meting (feb. 2003) geeft een groter percentage omwonenden aan overdag 
vliegtuiggeluid op te merken (van gemiddeld 40% naar 48% veel of heel veel opmerken). Bij de 
groepen die na de ingebruikname van de Polderbaan volgens de berekeningen geluidsbelast zijn, 
is de toename het sterkst. In de groep ‘etmaal belast>minder belast’ zou op grond van de bereke-
ningen een afname van het opmerken van geluid te verwachten zijn. Deze afname is echter niet 
geconstateerd: het geluid bleef in deze groepen ongeveer gelijk en vertoonde zelfs een lichte stij-
ging. 
 
Ook wordt door de omwonenden gerapporteerd dat men tijdens de 1-meting (dec. 2003)  over het 
geheel genomen meer last heeft van het geluid overdag dan tijdens de 0-meting in februari  2003 
(van gemiddeld 26% naar 29% veel of heel veel last). In de gebieden die voorheen volgens de bere-
keningen niet geluidsbelast waren maar dat na ingebruikname van de Polderbaan wel zouden wor-
den, is de toename van de ervaren overlast sterk. Een sterke toename geldt overigens ook voor de 
groep ‘etmaal neutraal>neutraal’. De groep die volgens de etmaalberekeningen na de inge-
bruikname van het vijfbanenstelsel juist minder geluidsbelast zou worden, blijft in de beleving van 
de last gelijk. 
 
Als we kijken hoe de groepen onderling verschillen in de last die ze tijdens de 1-meting ervaren, 
dan blijkt de meeste last te worden ervaren in de gebieden die na ingebruikname van de Polder-
baan volgens de berekeningen nu geluidsbelast zijn (34% resp. 39% veel of heel veel last). De 
minste last wordt ervaren in de groep die volgens de etmaalberekeningen geluidsneutraal was en 
dat ook zou blijven (24%).  Daartussenin zit de groep die voorheen volgens de berekeningen ge-
luidsbelast was en door het vijfbanenstelsel juist minder geluidsbelast zou worden (30% veel of 
heel veel last). 
 
Eigen oordeel omwonenden over verbetering of verslechtering na ingebruikname polderbaan 
In de 1-meting (dec. 2003) is een vraag gesteld over de toe- of afname van de ervaren last sinds de 
ingebruikname van de Polderbaan (niet specifiek naar geluidsoverlast gevraagd). Van de groep 
‘etmaal neutraal>belast’ ervaart een meerderheid een toename van de last (58%). Van de groep 
‘etmaal belast>(meer) belast’ ervaart 43 procent meer last, in de groep ‘etmaal neutraal>neutraal’ 
is dat 40 procent en in de groep ‘etmaal belast>minder belast’ geeft een kwart aan meer last te er-
varen (27%). 
 
Geluid ’s nachts 
Voor de nacht is de indeling van de vier groepen anders: andere gemeenten vallen onder bijvoor-
beeld ‘nacht neutraal>neutraal’ dan in de etmaalindeling die hiervoor werd besproken. Bij deze in-
deling is specifiek uitgegaan van de berekende geluidsbelasting in de nacht en niet over het hele 
etmaal. 
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Een groter percentage van de omwonenden merkt ’s nachts geluid van vliegtuigen op als wordt 
vergeleken met de 0-meting uit februari 2003 (van gemiddeld 14% naar 19%). Dit geldt voor alle 
groepen, maar speciaal voor de groepen die volgens de berekeningen na ingebruikname van het 
vijfbanenstelsel  ’s nachts (meer) geluidsbelast zijn: voor de groep “nacht belast>(meer) belast’ 
stijgt het percentage dat zegt veel of zeer veel geluid op te merken van 12% naar 18%; voor de 
groep “nacht neutraal>belast’ stijgt dit van 18% naar 29%. Echter ook degenen die op papier door 
het vijfbanenstelsel ’s nachts minder geluidsbelast zouden worden, geven tijdens de 1-meting aan 
‘s nachts meer geluid op te merken dan tijdens de 0-meting (van 21% naar 26%). 
 
Een toename van het uit de slaap worden gehouden is vast te stellen voor de gebieden die na de 
ingebruikname van het vijfbanenstelsel volgens de berekeningen ‘s nachts geluidsbelast zijn (voor-
heen ook belast of neutraal). In de andere groepen blijft dit percentage ongeveer gelijk. Er is in de 
gebieden die volgens de berekeningen na de ingebruikname van het vijfbanenstelsel minder ge-
luidsbelast zouden zijn, dus geen afname van het percentage in de slaap gestoorden. Ten tijde van 
de 1-meting (dec. 2003) geeft gemiddeld ongeveer een zevende (14%) van de omwonenden aan in 
de slaap te worden gestoord (tijdens 0-meting van feb. 2003: 9%).  
 
Onderlinge verbanden 
Omwonenden die overdag (veel) last van geluid hebben, zijn sterker betrokken bij Schiphol, zijn 
negatiever over Schiphol in het algemeen en ook over de uitbreidingen van Schiphol, hebben min-
der vertrouwen in de instanties en denken vaker dat het economische belang prevaleert boven het 
belang van de bewoners met betrekking tot de geluidsoverlast.  
 
Alleen voor de groep ‘etmaal belast>minder belast’ geldt een duidelijk verband tussen het last 
hebben van geluid en het recent via Schiphol hebben gevlogen: mensen die niet hebben gevl ogen, 
ervaren meer overlast. 
 

Indienen van klachten  
Opmerkelijk is dat het percentage omwonenden dat aangeeft een klacht te hebben ingediend is 
afgenomen van rond de één op de zeven in februari 2003 naar één op de tien in de 1-meting (dec. 
2003). Het centrale registratieorgaan van de klachten (Cros) heeft met name in het derde kwartaal 
van 2003 een sterke toename van het aantal klagers vastgesteld. Het voorliggende onderzoek ver-
gelijkt de 0-meting uit februari 2003 met de 1-meting uit december 2003. Een vergelijking met de 
cijfers van het Cros is daarom niet eenduidig te maken. 
 

Vertrouwen in wetgeving en instanties 

Nieuwe regels en normen (Schipholwet) 
Het vertrouwen in de wet wat betreft de bescherming tegen geluidshinder is in vergelijking met fe-
bruari 2003 gedaald. Globaal denkt nu een vijfde dat de wet heel veel of veel waarborgen voor dit 
probleem kent. Ook het geloof in de doeltreffendheid van de wet is afgenomen, met name voor de 
groepen ‘etmaal belast>(meer) belast’ en ‘etmaal neutraal>belast’. Het vertrouwen in controleer-
baarheid van de gegevens is iets minder groot als met de vorige meting wordt vergeleken.  
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De instanties: verantwoordelijkheden en vertrouwen 
Voor een aantal aspecten is gevraagd wie verantwoordelijk is. Voor zaken met betrekking tot vei-
ligheid en hinder vinden velen de luchthaven Schiphol het eerste aanspreekpunt (42%). Voor het 
vaststellen van normen en regels ziet men een taak voor de overheid weggelegd (49%). Hetzelfde 
geldt voor het handhaven en controleren (43% overheid). Voor de informatievoorziening ziet men 
Schiphol als verantwoordelijke (70%, toegenomen in vergelijking met de vorige meting). 
 

Ongeveer 40 procent heeft veel of heel veel vertrouwen in de Inspectie, dit is ongeveer gelijk aan 
het vertrouwen in het ministerie en wat lager dan het vertrouwen in de luchthaven Schiphol. Verge-
leken met de vorige meting is met name het vertrouwen in de Inspectie gedaald. In het algemeen 
heeft men wat minder vertrouwen in de open en eerlijke samenwerking van het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat met alle betrokkenen. Men waardeert die samenwerking met een rapportcijfer 
net onder de 6 (enige afname in vergelijking met de 0-meting van feb. 2003).  

Houding en betrokkenheid ten aanzien van Schiphol 

De houding ten aanzien van Schiphol in het algemeen is gunstig: ruim driekwart van alle respon-
denten spreekt een positieve houding uit. De houding is in vergelijking met de 0-meting (feb. 2003) 
niet wezenlijk veranderd. De positieve houding vermindert als het de verdere groei of uitbreiding van 
Schiphol betreft: dan is ongeveer de helft positief (ook vergelijkbaar met februari 2003). De betrok-
kenheid bij de ontwikkelingen rond Schiphol is relatief gering, rond één vijfde van de respondenten 
toont een sterke betrokkenheid. De groep ‘etmaal belast>(meer) belast’ laat een hogere betrok-
kenheid zien.  
 
De meeste omwonenden zijn overtuigd dat bij de overheid het economisch belang van Schiphol 
voorgaat boven het beperken van de geluidsoverlast. Ongeveer de helft van de omwonenden geeft 
aan dat de overheid zich onvoldoende inzet voor het beperken van het vliegverkeer. Eén op deze 
zeven omwonenden geeft aan dat de overheid te weinig aandacht heeft voor de economische be-
langen. Daarnaast geeft een krappe meerderheid aan dat de overheid geen verantwoording neemt 
om de omwonenden te beschermen tegen de overlast van het vliegverkeer. Een derde denkt dat 
groei binnen de gestelde normen mogelijk is. 

 

Tweederde van de respondenten wenst informatie over het vliegverkeer in de woonomgeving. Een 
kwart van alle ondervraagden wil dat in de vorm van actuele informatie over het vliegverkeer, zoals 
over het gebruik van banen en vliegroutes. 
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1. INLEIDING 

1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 

In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft Intomart GfK een onderzoek uitge-
voerd onder inwoners van het gebied rondom de luchthaven Schiphol naar de beleving van het ge-
luid. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de ingebruikname in februari 2003 van de vijfde baan van de 
luchthaven, de Polderbaan. Door de ingebruikname van deze baan zal het vliegverkeer rondom 
Schiphol deels andere routes gebruiken. Een groot deel van het stedelijke gebied zal hierdoor 
minder worden blootgesteld aan het vliegverkeer en een kleiner gebied (voornamelijk minder dicht-
bevolkt gebied) zal juist meer worden blootgesteld. Hierdoor zullen de inwoners in het omliggende 
gebied verschillende aspecten van het vliegverkeer mogelijk anders gaan beleven. Om deze moge-
lijke verandering te kunnen meten is, voordat de vijfde baan in gebruik is genomen, een 0-meting 
uitgevoerd. Deze is zowel uitgevoerd in regio’s die voorafgaand aan de ingebruikneming van de 
Polderbaan golden als geluidsbelast, als in regio’s die voorheen als geluidsneutraal werden aan-
gemerkt maar door het gebruik van de nieuwe baan geluidsbelast werden. 
 
Dit rapport bespreekt de resultaten van het tweede onderzoek, dat na de ingebruikname van de 
Polderbaan is uitgevoerd (1-meting, december 2003). 
 
Een belangrijk deel van beide metingen betreft de beleving van vliegtuiggeluid, luchtverontreiniging 
en de veiligheid. Verder is geïnformeerd naar de houding en betrokkenheid die men heeft ten aan-
zien van Schiphol. Ook zijn er vragen gesteld naar het vertrouwen dat men heeft in de wetgeving 
en instanties met betrekking tot de luchthaven. 
 
In vergelijking met het eerste onderzoek zijn de volgende zaken veranderd: 
 
• Een aantal vragen is verwijderd, onder andere betreffende stankoverlast. Verder zijn vragen toe-

gevoegd met betrekking tot informatiegedrag (met name rond Schiphol) en de rol van de over-
heid met betrekking tot economische aspecten rond Schiphol. 

• Castricum is als gemeente toegevoegd aan de te onderzoeken gebieden. Waar het gaat om 
vergelijkingen met de vorige meting worden de antwoorden van de bewoners van deze gemeen-
te uit de resultaten van deze meting verwijderd. Betreft het alleen de resultaten van deze me-
ting, dan worden de antwoorden van de bewoners van Castricum wel meegenomen. 

• In de vorige meting is de binnenstad van Amsterdam opgenomen als een controlegebied. In 
deze meting zijn behalve de binnenstad van Amsterdam ook de steden Haarlem en Leiden in 
het onderzoek betrokken. Al deze drie gebieden vallen buiten de geluidscontouren. 

• In deze meting is ook een groep mensen ondervraagd die niet in de buurt van Schiphol woont. 
Deze wordt ‘overig Nederland’ genoemd. 
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1.2 Voor een beter begrip van het rapport 

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn in figuren, tabellen of tekstueel weergegeven.  
 
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt naar vier gebieden. Deze indeling is gemaakt met behulp 
van berekeningen van de geluidsbelasting in een gebied: 
 
• Gebieden waar voor de ingebruikname van de Polderbaan het berekende geluidsniveau gedu-

rende een etmaal hoog was en na de ingebruikname in dezelfde of sterkere mate geluidsbelast 
(etmaal belast>(meer) belast); 

• Gebieden waar het berekende geluidsniveau gedurende een etmaal voor de ingebruikname van 
de Polderbaan niet hoog en niet laag was en na de ingebruikname hoog (etmaal neu-
traal>belast); 

• Gebieden waar het berekende geluidsniveau gedurende een etmaal voor de ingebruikname van 
de Polderbaan niet hoog en niet laag was en na de ingebruikname van hetzelfde niveau (et-
maal neutraal>neutraal); 

• Gebieden waar het berekende geluidsniveau gedurende een etmaal voor de ingebruikname van 
de Polderbaan hoog was en na de ingebruikname minder hoog (etmaal belast>minder be-
last). 

 
Bij de berekeningen is uitgegaan van het baangebruik zoals oorspronkelijk voor het vijfbanenstelsel 
was voorzien, voorafgaand aan het ontdekken van de invoerfout. 
 
Een vergelijkbare indeling is gemaakt voor de berekende geluidsbelasting gedurende de nacht. 
Deze gaat alleen op de nacht in, terwijl de etmaalindeling het hele etmaal, dus inclusief de nacht 
behelst. Sommige gebieden hebben een andere nachtindeling dan een etmaalindeling. 
 
Zowel de etmaal- als de nachtindelingen zijn op hun beurt weer gebaseerd op een indeling van 10 
zogenaamde effectgebieden. Deze effectgebieden bestaan uit gemeenten met een vergelijkbaar 
geluidsprofiel. Een overzicht in welke gebieden de gemeenten zijn ingedeeld treft u in de bijlage 
aan. 
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In het rapport worden de volgende kleurcodes gebruikt voor de etmaalindeling: 
 

* Castricum is niet opgenomen in de 0-meting (feb. 2003). 

** De steden Leiden en Haarlem zijn ook niet opgenomen in de 0-meting (feb. 2003). 

 
De meeste in de tekst besproken verschillen zijn zogenaamd statistisch significant. Deze signifi-
cantie wordt behalve door het aangetroffen verschil vooral ook  bepaald door het aantal waarnemin-
gen per groep (zie hiervoor). Indien een verschil beperkt is, wordt dat aangegeven. 

1.3 Indeling van het rapport 

In dit rapport komen de volgende zaken aan de orde: 
• de beleving van het vliegverkeer in de woonomgeving; 
• het vertrouwen in de wetgeving en de instanties; 
• de houding en de betrokkenheid ten aanzien van Schiphol; 
• samenhang achtergrondkenmerken met geluidsoverlast; 
• de belangrijkste resultaten uitgesplitst naar de gemeenten. 

Etmaal belast> (meer) belast: Etmaal neutraal> neutraal:

december 2003 (n=301) december 2003 * (n=200)

februari 2003 (n=299) februari 2003 (n=203)

Etmaal neutraal> belast: Etmaal belast> minder belast:

december 2003 (n=100) december 2003 (n=400)

februari 2003 (n=100) februari 2003 (n=421)

Steden rond Schiphol: Overig Nederland:

december 2003 (n=200) december 2003 (n=200)

februari 2003 (n=100) ** geen 0-meting
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2. BELEVING VAN VLIEGVERKEER IN DE WOONOMGEVING  

In dit gedeelte komt de beleving van hinder en onveiligheid voor de omwonenden van Schiphol aan 
bod. Eerst komt de beleving van vliegtuiggeluid aan de orde, gevolgd door de beleving van luchtver-
ontreiniging. De laatste paragraaf beschrijft de gevoelens van onveiligheid die leven bij de omwo-
nenden van de luchthaven. Voor alle drie aspecten gaat het om de beleving in de eigen woonom-
geving van de respondenten. 
 
Voor een goed begrip van de grafieken is het van belang te beseffen hoe de etmaalindeling is op-
gebouwd. Zie hiervoor de voorgaande paragraaf. De meeste uitkomsten zijn weergegeven in per-
centages van de hoogste antwoordgroep(en) van een vraag, bijvoorbeeld het percentage dat veel of 
zeer veel last heeft. De reden hiervoor is het overzichtelijk maken van de hoeveelheid informatie. 

2.1 Beleving van geluidshinder overdag  

De respondenten is gevraagd hoeveel men overdag merkt van geluid als gevolg van het vliegverkeer 
van en naar Schiphol.  
 
Figuur 2.1:  Merken van geluid overdag, weergegeven is het percentage dat veel of heel veel merkt 

 van het geluid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat afgezien van de steden rondom Schiphol alle groepen sinds 
februari 2003 meer van Schiphol zijn gaan merken (van gemiddeld 40% naar 48%). De grootste 
toename is zichtbaar voor de groep ‘etmaal neutraal>belast’, maar ook de groepen ‘etmaal be-
last>(meer) belast’ en ‘etmaal neutraal>neutraal’ laten een duidelijke toename zien.  
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In de gebieden waar op grond van de berekeningen een afname van de geluidsbelasting zou optre-
den, neemt het opmerken van geluid dus niet af. Ondanks de voorspelde vermindering merkt men 
in deze gebieden ongeveer evenveel of zelfs iets meer geluid op dan voor de ingebruikname van de 
vijfde baan.  
 
In de gebieden waar de berekeningen voorzagen dat het na de opening van de Polderbaan geluids-
belast zou worden of blijven, geven de meeste mensen aan (heel) veel van het geluid van het vlieg-
verkeer te merken. Het ‘neutrale’ gebied merkt het minst van het geluid en het gebied waar het in-
middels beter zou moeten zijn, neemt een tussenpositie is. 
 

Binnen de etmaalindelingen is ook nagegaan of er uitschieters op lokaal niveau zijn. Zo  merken 
de bewoners van Aalsmeer ten tijde van de 1-meting (dec. 2003) globaal minder van het geluid (‘et-
maal belast>(meer) belast’) als deze gemeente wordt vergeleken met de 0-meting (feb. 2003), 
terwijl de rest van de etmaalgroep meer merkt. In Amsterdam Zuid West en Rijnsburg merken de 
bewoners ook minder van het geluid (‘etmaal belast>minder belast’).  
 
Tijdens de 1-meting (dec. 2003) blijkt binnen de groep ‘etmaal neutraal>neutraal’ Castricum een 
aparte positie in te nemen. Deze gemeente merkt ten opzichte van het totaal van de vier etmaal-
groepen vaker geluid overdag dan de andere gemeenten in deze groep, die namelijk minder vaak 
dan gemiddeld overdag geluid opmerken. Van Castricum zijn alleen gegevens van de 1-meting 
(dec. 2003) beschikbaar.  
 

Last van geluid overdag 
Aan alle omwonenden die aangeven overdag wel eens iets van geluid van het vliegverkeer te mer-
ken (8% merkt helemaal niets) is gevraagd in hoeverre men hier (enige) last van heeft. De volgende 
gegevens zijn om redenen van inzichtelijkheid gebaseerd op alle omwonenden, waarbij de perso-
nen die niets van het geluid merken verondersteld worden geen last te hebben. 
 

Figuur 2.2:  Last van geluid overdag, weergegeven is het percentage dat veel of heel veel last heeft 

van  het geluid. De gegevens zijn gebaseerd op alle ondervraagden. 
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Gemiddeld genomen is de ervaren last toegenomen van 26% tijdens de 0-meting (feb. 2003) naar 
29% tijdens de 1-meting (dec. 2003). De steden rondom Schiphol lijken in vergelijking met de 0-
meting nu minder last te hebben van het geluid, maar dit heeft te maken met het toevoegen van de 
steden Haarlem en Leiden aan de 1-meting (voor de binnenstad van Amsterdam is er geen verschil 
met de 0-meting van feb. 2003). De groep die volgens de berekeningen minder last van geluid moet 
hebben, laat geen afname zien van de last die men ervaart. De andere groepen laten wel een groei 
zien. In de geluidsbelaste gebieden is de geluidsoverlast het grootst.  
 

Binnen de etmaal groep ‘belast>(meer) belast’ is de groep waartoe Aalsmeer en Nieuwkoop beho-
ren juist verbeterd in plaats van verslechterd. Dit is met name te danken aan Nieuwkoop. De groep 
‘etmaal belast>minder belast laat als geheel geen verschil zien ten opzichte van de 0-meting (feb. 
2003), in Badhoevedorp is de situatie echter verbeterd en in Uithoorn en Uitgeest verslechterd.  
 
De groep ‘etmaal neutraal>neutraal’ bevat de gemeenten Loosdrecht, Limmen, Castricum (alleen 
1-meting), Vinkeveen, Breukelen en Loenen. Hoewel het berekende etmaaleffect neutraal is, is het 
specifiek voor de nacht berekende effect in deze gemeenten overwegend negatief: Loosdrecht, 
Limmen en Castricum zijn na de ingebruikname van het vijfbanenstelsel volgens de berekeningen 
's nachts voor het eerst (sterk) geluidsbelast en Vinkeveen, Breukelen en Loenen waren al ge-
luidsbelast en zijn sterker geluidsbelast. Deze nachteffecten zijn mogelijk van invloed op de resul-
taten van de groep ‘etmaal neutraal>neutraal’. Dat kan voor de alle resultaten van toepassing zijn. 
 
Met de 1-meting (dec. 2003) is aan de groep bewoners van overig Nederland gevraagd in welke 
mate men vliegverkeer opmerkt en in welke mate men daar last van heeft. Ongeveer één op de 
twintig mensen merkt vliegverkeer op (5%) en een nog kleiner deel heeft daar last van (2%). Voor 
verkeer in het algemeen zijn de uitkomsten als volgt: een kwart (24%) merkt het verkeer op en een 
tiende heeft daar last van. 
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2.2 Inschatting omwonenden meer of minder ervaren overlast na ingebruikname van de 
Polderbaan 

In de 1-meting (dec. 2003) is aan de respondenten de vraag voorgelegd of men sinds de inge-
bruikname van de Polderbaan het gevoel heeft meer, minder of evenveel last te hebben van het 
vliegverkeer. 
 
Figuur 2.3:  Last van de Polderbaan, weergegeven is percentage dat (veel) meer en (veel) minder 

 last ervaart (nieuwe vraag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De groep die de meeste toename van de last ervaart is de groep waar het geluidsvolume volgens 
de berekeningen is toegenomen (‘etmaal neutraal>belast’). De groep waar de berekende geluids-
belasting is afgenomen, ervaart de minste toename van de overlast. Een deel van de respondenten 
ervaart minder overlast. Van de ‘etmaal belast>minder belast’ groep ervaart 17 procent minder 
overlast, van de ‘etmaal neutraal>neutraal’ groep ervaart drie procent minder overlast. Ruim een 
tiende van de ‘etmaal belast>(meer) belast’ groep neemt een verbetering waar (12%) en van de 
‘etmaal neutraal>belast’ groep is dat zeven procent. 
 
Castricum. In de 1-meting (december 2003) is Castricum toegevoegd aan de effectgroep A2 waar-
toe ook Limmen en Loosdrecht behoren. Dit zijn gemeenten die volgens de berekeningen voor het 
etmaal en de nacht geluidsneutraal waren en dat voor het etmaal na ingebruikname vijfbanenstel-
sel ook blijven, maar specifiek voor de nacht sterker geluidsbelast worden. Omdat Castricum tij-
dens de 0-meting niet was gepeild, is deze gemeente niet meegenomen in de vergelijkingen tus-
sen de 0-meting en 1-meting (zoals in de figuren 2.1. en 2.2). In figuur 2.3 zijn de resultaten voor 
Castricum wel meegenomen, omdat deze alleen de uitkomsten van de 1-meting betreft. 
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2.3 Beleving van geluidshinder ‘s nachts  

Ook is de respondenten gevraagd naar de situatie ’s nachts. Hoeveel merkt men dan van geluid 
als gevolg van het vliegverkeer van en naar Schiphol? Hierbij is gebruik gemaakt van een groepsin-
deling specifiek gebaseerd op berekeningen voor de nacht: de nachtindeling. De etmaalindeling is 
algemener, zij omvat de berekende geluidsbelasting gedurende dag en nacht. Tussen de indelin-
gen is een zekere overlap (zie bijlage voor de tabel waarin deze is weergegeven). 

 
Figuur 2.4:  Merken van geluid ’s nachts, weergegeven is het percentage dat ’s nachts veel of heel veel 

 merkt van het geluid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De groepen, ook de groep waar de berekeningen een vermindering van de geluidsbelasting voorza-
gen, laten een toename zien in het merken van het geluid ’s nachts (van gemiddeld 14% naar 
19%). Dit geldt met name voor de groepen die volgens de berekeningen na de ingebruikname van 
de vijfde baan ook meer geluidsbelast zouden worden of zouden blijven. In de steden rond Schip-
hol blijft het merken van nachtgeluid in het centrum van Amsterdam gelijk aan de situatie in februa-
ri 2003; de toename is met name te wijten aan het hoge percentage Leidenaren dat ’s nachts ge-
luid merkt (zij zijn in februari niet ondervraagd).  
 
In tegenstelling tot de trend in de groep ‘nacht belast>minder belast’ laat Krommenie een verbete-
ring van de situatie in de nacht zien. 
 
In slaap gestoord worden 
Vervolgens is aan alle mensen die aangeven ‘s nachts wel eens iets van het geluid van vliegver-
keer te merken (60%), gevraagd in hoeverre men hierdoor in de slaap gestoord wordt. Hierbij is 
wederom gebruik gemaakt van de nachtindeling. De volgende gegevens zijn om redenen van in-
zichtelijkheid gebaseerd op alle ondervraagden, waarbij personen die ‘s nachts niets van het geluid 
merken verondersteld worden geen last te hebben. 
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Figuur 2.5:  In slaap gestoord door geluid ’s nachts, weergegeven is het percentage dat veel of heel 

 veel last heeft van het geluid. De gegevens zijn gebaseerd op alle ondervraagden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de omwonenden laten alleen die groepen die volgens de berekeningen na de ingebruikname 
van het vijfbanenstelsel meer geluidsbelast zouden worden of geluidsbelast zouden blijven (de 
groepen ‘nacht belast>(meer) belast’ en ‘nacht neutraal> belast’) een beduidende toename zien 
van het in de slaap gestoord worden. De andere groepen blijven stabiel wat betreft het percentage 
mensen dat in de slaap wordt gestoord. Gemiddeld over vier onderscheiden etmaalgroepen blijkt 
een toename van 9 procent (0-meting) naar 14 procent (1-meting). De groep ‘nacht belast>minder 
belast’ laat voor Uithoorn een verslechtering zien en voor Assendelft Noord een verbetering.  

  
Kijken we alleen naar de nachtelijke overlast op het moment van de 1-meting, dan blijkt dat de 
groep ‘nacht neutraal > belast’ het hoogste percentage ernstig in de slaap gestoorden te bevatten 
(21%), gevolgd door de groep ‘nacht belast > minder belast’ (19%) en de groep ‘nacht belast > 
(meer) belast’ (13%); de groep ‘nacht neutraal > nacht neutraal’ bevat het kleinste percentage 
mensen dat in de slaap wordt gestoord. 
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2.4 Klagen over overlast 

De volgende figuur geeft een overzicht van het percentage mensen dat aangeeft in het afgelopen 
half jaar een telefonische of schriftelijke klacht te hebben ingediend. 
 

Figuur 2.6:  In de afgelopen 6 maanden telefonisch of schriftelijk geklaagd over Schiphol,  

 weergegeven is het percentage klagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de 1-meting (dec. 2003) gaf circa een tiende aan dat men in de afgelopen zes maanden een 
klacht heeft ingediend. Alle groepen laten een teruggang zien wat betreft het percentage dat aan-
geeft te hebben geklaagd. In de groep ‘etmaal belast> (meer) belast bevindt zich het grootste per-
centage mensen (12%) die een klacht indienen; in de groep ‘etmaal neutraal>neutraal' het kleinste 
percentage (5%). In de steden rondom Schiphol is de afname grotendeels te wijten aan het lage 
niveau van Leiden en Haarlem, maar ook de bewoners van de binnenstad van Amsterdam laten 
een duidelijke afname zien. Overigens is het klagen in de vraagstelling aan de respondenten niet 
specifiek op geluid gericht, aangenomen mag echter worden dat het gros van de klachten het ge-
luid betreft. 
 
Het centrale registratieorgaan van de klachten (Cros) heeft met name in het derde kwartaal van 
2003 een sterke toename van het aantal klagers vastgesteld. Het voorliggende onderzoek vergelijkt 
de 0-meting uit februari 2003 met de 1-meting uit december 2003. Een vergelijking met de cijfers 
van het Cros is daarom niet eenduidig te maken. 
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2.5 Beleving van luchtverontreiniging 

Aan de mensen die aangeven wel eens iets van luchtverontreiniging van vliegverkeer te merken 
(globaal de helft van de ondervraagden) is gevraagd in hoeverre men hier last van heeft. De volgen-
de gegevens zijn om redenen van inzichtelijkheid gebaseerd op alle ondervraagden, waarbij perso-
nen die niets van luchtvervuiling merken verondersteld worden geen last te hebben. 
 
Figuur 2.7: Last van luchtverontreiniging, weergegeven is het percentage dat veel of heel veel last 

 heeft van luchtverontreiniging. De gegevens zijn gebaseerd op alle ondervraagden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De ondervraagden laten in vergelijking met de 0-meting (feb. 2003) weten ongeveer evenveel last 
van luchtverontreiniging te hebben. De groep ‘etmaal belast> (meer) belast’ laat een toename zien.  

De groep ‘etmaal belast>(meer) belast’ laat een verbetering zien wat betreft de luchtverontreini-
ging. Voor Warmond, wat tot deze groep behoort, is er juist een verslechtering wat de luchtveront-
reiniging betreft.  
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2.6 Beleving van de veiligheid 

Aan de respondenten is gevraagd hoe veilig men zich voelt als men denkt aan het vliegverkeer van 
en naar Schiphol.  

 
Figuur 2.8:  Gevoel van veiligheid, weergegeven is het percentage dat zich zeer veilig of veilig noemt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De overgrote meerderheid van de mensen voelt zich (zeer) veilig als men denkt aan het vliegver-
keer van en naar Schiphol (rond de 80%). In vergelijking met de 0-meting (feb. 2003) is er een af-
name van het gevoel van veiligheid voor de groep ‘etmaal belast>(meer) belast’.  
 
In de etmaalgroep ‘belast>minder belast’ is de situatie in Rijnsburg wat de veiligheid betreft verbe-
terd en in Uithoorn en Uitgeest verslechterd.  
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3. VERTROUWEN IN WETGEVING EN INSTANTIES 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vertrouwen dat men heeft in de wetgeving en instanties met 
betrekking tot Schiphol. Allereerst komt de Schipholwet aan bod: heeft men vertrouwen in deze 
wet inzake de aspecten geluid, stank, luchtverontreiniging en veiligheid? Daarna komen instanties 
en organisaties aan bod: weet men bij wie de verschillende verantwoordelijkheden rond Schiphol 
liggen en hoeveel vertrouwen heeft men in de betrokken instanties en organisaties? 

3.1 Schipholwet 

In de Schipholwet zijn nieuwe normen en regels vastgelegd voor de hoeveelheid geluid, stank, 
luchtverontreiniging en het maximale risico voor omwonenden dat het vliegverkeer mag veroorza-
ken. Met betrekking tot drie aspecten - geluid, luchtverontreiniging en veiligheid - is een aantal vra-
gen gesteld over de nieuwe normen en regels. 
 
Alle respondenten is gevraagd in hoeverre de nieuwe normen en regels een waarborg bieden voor 
de bescherming tegen geluidshinder rondom Schiphol. 
 

Figuur 3.1:  Nieuwe normen en regels bieden waarborg voor bescherming tegen geluidshinder, 

  

 weergegeven zijn de percentages heel veel en veel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vertrouwen in de nieuwe normen en regels is voor alle vier de etmaalgroepen afgenomen wat 
betreft de geluidshinder. De afname is het opvallendst voor de groepen ‘etmaal belast>(meer) be-
last’ en ‘etmaal neutraal>neutraal’. In de 1-meting (dec. 2003) laat de groep ‘etmaal neu-
traal>belast’ groep het meeste vertrouwen zien, ongeveer gelijk aan overig Nederland. In de steden 
is het vertrouwen het kleinst. 
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Vervolgens is aan ongeveer een derde deel van de respondenten gevraagd of de nieuwe regels en 
normen op het gebied van geluid duidelijk, controleerbaar en doeltreffend zijn.  

 

• Ongeveer drie op de tien ondervraagden vindt de nieuwe regels en normen doeltreffend. In 
vergelijking met de vorige meting in februari 2003 is er een beperkte afname in het geloof in 
doeltreffendheid voor de groepen ‘etmaal belast>(meer) belast’ en ‘etmaal neutraal>belast’. De 
drie steden rond het vliegveld hebben het minste vertrouwen in de doeltreffendheid van de nieu-
we regels; overig Nederland, de ‘etmaal neutraal>neutraal’ en de ‘etmaal belast>minder belast’ 
groep het meest. 

• Het vertrouwen in de controleerbaarheid van de nieuwe regels en normen is het kleinst in de 
groep ‘etmaal belast>(meer) belast’. Het vertrouwen in deze groep is echter niet heel sterk af-
genomen als wordt vergeleken met de 0-meting (feb. 2003). De groep ‘etmaal neu-
traal>neutraal’ heeft het meeste vertrouwen in de controleerbaarheid; het betreft net geen 
meerderheid van de respondenten. 

• Minder dan de helft van de respondenten vindt dat de nieuwe normen en regels voor geluidshin-
der duidelijk zijn. Een beperkte afname sinds de 0-meting (feb. 2003) geldt voor de groep ‘et-
maal neutraal>belast’. De drie grote steden rond het vliegveld vinden de nieuwe normen het 
minst duidelijk. Van de groep mensen in overig Nederland vindt ongeveer de helft de regels dui-
delijk. 
 

Alle respondenten is gevraagd in hoeverre de nieuwe normen en regels een waarborg bieden voor 
de bescherming tegen luchtverontreiniging rondom Schiphol. 

 

Figuur 3.2: Nieuwe normen en regels bieden waarborg voor bescherming tegen luchtverontreiniging, 

 weergegeven zijn de percentages heel veel en veel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vertrouwen in de nieuwe regels en normen met betrekking tot de luchtvervuiling is over het al-
gemeen afgenomen sinds februari 2003. Ongeveer een vijfde had in de 1-meting (dec. 2003) veel of 
heel veel vertrouwen in de waarborgen tegen luchtverontreiniging. De steden rond Schiphol tonen 
het minste vertrouwen op dit aspect (11%). 
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Aan alle respondenten is gevraagd in hoeverre de nieuwe normen en regels een waarborg bieden 
voor de veiligheid rondom Schiphol. 
 

Figuur 3.3:  Nieuwe normen en regels bieden waarborg voor veiligheid, weergegeven zijn de  

 percentages heel veel en veel waarborgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een afname in het vertrouwen in de nieuwe normen en regels met betrekking tot de veiligheid is 
zichtbaar voor de groepen ‘etmaal neutraal>belast’ en ‘etmaal neutraal>neutraal’. Globaal denkt 
een derde deel van de mensen dat de nieuwe regels en normen (heel) veel waarborgen bieden voor 
de veiligheid rondom Schiphol. De steden rondom Schiphol hebben relatief weinig vertrouwen in de 
nieuwe regels en normen wat betreft veiligheid. De bewoners van de gebieden in de rest van Neder-
land hebben het meeste vertrouwen in de regels wat de veiligheid betreft (42%), maar het betreft 
ook hier geen meerderheid.  

3.2 Vertrouwen in verantwoordelijke organisaties en instanties 

De respondenten is gevraagd wie verantwoordelijk is voor een aantal zaken rond Schiphol. Het 
gaat om de volgende zaken: 
1 de aanspreekbaarheid als de veiligheid of hinder voor omwonenden van Schiphol in het geding 

is; 
2 de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van normen en regels voor veiligheid en bescher-

ming tegen hinder door vliegverkeer; 
3 de hoofdverantwoordelijkheid voor het handhaven en controleren van de normen en regels voor 

de veiligheid en bescherming tegen hinder door vliegverkeer; 
4 de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening aan omwonenden over de ontwikkeling 

van het vliegverkeer rondom Schiphol. 
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In de volgende grafieken zijn de meest gegeven antwoorden gepresenteerd. Het betreft het totaal 
van de zogenaamde effectgebieden voor de 1-meting (dec. 2003; de vier groepen van de etmaalin-
delingen samengenomen). Het onderscheid naar de tot nu toe onderscheiden groepen is losgela-
ten vanwege de hoeveelheid informatie en de relatief beperkte verschillen voor deze vraag. 

 

Figuur 3.4:  Verantwoordelijke organisaties en instanties: aanspreekbaarheid, gebaseerd op het to-

taal  van de effectgroepen van de 1-meting (dec. 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

We zien dat 42 procent van de mensen meent dat de luchthaven Schiphol aanspreekbaar moet 
zijn als de veiligheid of hinder voor omwonenden van Schiphol in het geding is. Ruim een kwart 
vindt dat het Rijk aanspreekbaar moet zijn (28%), een kwart noemt de gemeente (25%) en het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat wordt door acht procent genoemd. De verschillen met de 0-
meting (feb. 2003) (niet in de tabel opgenomen) zijn beperkt. 
 

Figuur 3.5:  Verantwoordelijke organisaties en instanties: vaststellen van normen en regels ,  

 gebaseerd op het totaal van de effectgroepen van de 1-meting (dec. 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volgens ongeveer de helft van de respondenten is het Rijk verantwoordelijk voor het vaststellen van 
normen en regels voor veiligheid en bescherming tegen hinder door vliegverkeer (49%).  
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Een kwart meent dat Schiphol hiervoor verantwoordelijk is (25%) en 13 procent noemt het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat. De 0-meting (feb. 2003) laat een vrijwel gelijke verdeling zien. 
 

Figuur 3.6:  Verantwoordelijke organisaties en instanties: handhaven en controleren van normen 

 en regels, gebaseerd op het totaal van de effectgroepen van de 1-meting (dec. 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer het gaat om de verantwoordelijkheid voor het handhaven en controleren van de normen 
en regels voor de veiligheid en bescherming tegen hinder door vliegverkeer, noemt ruim tweevijfde 
deel het Rijk (43%). Ook hier wordt Schiphol door een kwart genoemd (25%) en wordt het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat door 15 procent genoemd. Ook hier laat de 0-meting (feb. 2003) een 
vrijwel gelijke verdeling zien 
 

Figuur 3.7:  Verantwoordelijke organisaties en instanties: informatievoorziening aan omwonen

 den,  gebaseerd op het totaal van de effectgroepen van de 1-meting (dec. 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening aan omwonenden over de ontwikkeling van 
het vliegverkeer rondom Schiphol, ligt volgens zeven op de tien ondervraagden bij de luchthaven 
zelf (70%). Het Rijk en de gemeente worden beide door ongeveer een vijfde deel van de responden-
ten genoemd (respectievelijk 19% en 20%). In vergelijking met de 0-meting (feb. 2003) vindt men 
de luchthaven vaker verantwoordelijk voor de informatievoorziening (toen 64%). 
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Vertrouwen in het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat legt normen en regels voor milieu en veiligheid vast. De 
respondenten is gevraagd of ze er op dit moment vertrouwen in hebben dat het ministerie zorg 
draagt voor het strikt vastleggen en zo nodig bijstellen van normen en regels voor veiligheid en be-
scherming tegen hinder door vliegverkeer. 
 

Figuur 3.8:  Vertrouwen in ministerie van Verkeer en Waterstaat, weergegeven zijn de percentages 

heel  veel en veel vertrouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruim een derde van de ondervraagden in de etmaalgroepen heeft op dit moment vertrouwen dat 
het ministerie zorg draagt voor het strikt vastleggen en zo nodig bijstellen van normen en regels 
voor veiligheid en bescherming tegen hinder door vliegverkeer. De vier etmaalgroepen laten een af-
name zien in vergelijking met de 0-meting (feb. 2003). De toename die voor de steden rond Schip-
hol zichtbaar is wordt veroorzaakt door de bewoners van Leiden en Haarlem (binnenstad Amster-
dam blijft stabiel).  
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Vertrouwen in de luchthaven Schiphol 
Schiphol voert binnen de gestelde normen en regels haar eigen activiteiten uit en moet de omwo-
nenden hierover informeren. De respondenten is gevraagd of zij er op dit moment vertrouwen in 
hebben dat Schiphol met haar activiteiten binnen de gestelde milieu- en veiligheidsnormen blijft. 
Ook is gevraagd of men er vertrouwen in heeft dat Schiphol omwonenden voldoende over haar acti-
viteiten informeert. 

 

Figuur 3.9:  Vertrouwen in Schiphol: Schiphol blijft binnen gestelde normen, weergegeven zijn de  

 percentages  heel veel en veel vertrouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De groep ‘etmaal belast>minder belast’ laat een minder groot vertrouwen zien in het zich houden 
van Schiphol aan de normen. Dit geldt ook voor de groepen ‘etmaal belast>(meer) belast’ en ‘et-
maal neutraal>belast’. De steden rond Schiphol laten het laagste percentage zien. De toename in 
vergelijking met de vorige meting is te wijten aan het toevoegen aan deze groep van Haarlem en 
Leiden in de 1-meting (dec. 2003). Tijdens de 0-meting bestond deze groep alleen uit inwoners van 
Amsterdam-Centrum. Het vertrouwen op dit punt  in ‘overig Nederland’ wijkt niet af van het vertrou-
wen dat men heeft in de omgeving van Schiphol. 
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Vertrouwen in de Inspectie  
De Inspectie van het ministerie controleert of Schiphol binnen de normen en regels blijft en grijpt in 
als er overschrijdingen zijn. De respondenten is gevraagd of ze er op dit moment vertrouwen in 
hebben dat de Inspectie de aan Schiphol opgelegde regels en normen op gebieden van geluid 
handhaaft. 
 
Figuur 3.10:  Vertrouwen in Inspectie met betrekking tot controle en handhaving op het gebied van  

 geluid, weergegeven zijn de percentages heel veel en veel vertrouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vertrouwen in de Inspectie dat de aan Schiphol opgelegde regels en normen op het gebied van 
geluid goed controleert en handhaaft, is in vergelijking met de vorige meting voor alle vier etmaal-
groepen duidelijk gedaald. In het centrum van Amsterdam is het vertrouwen in de Inspectie op dit 
punt (enigszins) toegenomen. In ‘overig Nederland’ is er wat meer vertrouwen in de Inspectie met 
betrekking tot de controle en handhaving van de geluidsnormen (53% heeft veel of heel veel ver-
trouwen). 
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Oordeel samenwerking 
Tot slot is gevraagd met een rapportcijfer aan te geven in hoeverre men vindt dat het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat open en/of eerlijk samenwerkt met alle belanghebbenden als het gaat om 
de ontwikkeling van Schiphol.  
 

Figuur 3.11:  Rapportcijfers voor open en eerlijke samenwerking ministerie van Verkeer en Water-

 staat met belanghebbenden met betrekking tot de ontwikkeling van Schiphol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De waardering in de vier etmaalgroepen is in vergelijking met de 0-meting (feb. 2003) afgenomen. 
Het vertrouwen in het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een open en eerlijke samenwer-
king wat betreft Schiphol is net aan voldoende. Het rapportcijfer voor overig Nederland is iets ho-
ger.  
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Figuur 3.12:  Rapportcijfers voor open en eerlijke samenwerking van de Inspectie van het  

 ministerie van Verkeer en Waterstaat met belanghebbenden met betrekking tot de  

 ontwikkeling van Schiphol (nieuwe vraag) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het vertrouwen in de Inspectie van het ministerie van Verkeer & Waterstaat schommelt tussen de 
5,7 en 6,1. De bewoners van ‘overig Nederland’ geven een wat hoger cijfer (6,3).  
 

Figuur 3.13:  Rapportcijfers voor open en eerlijke samenwerking van Schiphol met belanghebbenden 

 met betrekking tot de ontwikkeling van Schiphol (nieuwe vraag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vertrouwen in een eerlijke en open samenwerking van Schiphol met als thema haar eigen ont-
wikkeling is matig. Alle onderscheiden groepen liggen op eenzelfde niveau. Het vertrouwen in de 
steden rond Schiphol is met name laag voor de binnenstad van Amsterdam. Ook in overig Neder-
land is het vertrouwen beperkt. 
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4. HOUDING EN BETROKKENHEID TEN AANZIEN VAN SCHIPHOL 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de houding van de ondervraagden ten aanzien van Schiphol en 
de manier waarop men informatie over Schiphol vergaart. 

4.1 Houding ten aanzien van Schiphol 

In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre de omwonenden van Schiphol zich betrokken voelen bij 
de luchthaven en wat hun houding ten opzichte van Schiphol is. Verder wordt ingegaan op het be-
lang van Schiphol.  
 
Zijn de omwonenden betrokken bij de ontwikkelingen rond Schiphol? De volgende grafiek geeft de 
resultaten. 
 

Figuur 4.1: Mate van betrokkenheid bij ontwikkelingen rond Schiphol, weergegeven is het percentage 

 dat sterk betrokken is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De betrokkenheid met Schiphol is het grootst voor de groep ‘etmaal belast>(meer) belast’. De be-
trokkenheid in ‘overig Nederland’ is met acht procent sterk betrokkenen een stuk lager. Voor alle 
groepen geldt dat de betrokkenheid een lichte toename laat zien als wordt vergeleken met de 0-
meting (feb. 2003).  
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Vervolgens is geïnformeerd naar de houding van de respondenten ten aanzien van Schiphol. Er is 
gevraagd naar de houding in het algemeen en ten aanzien van verdere groei en ontwikkeling van de 
luchthaven. 
 

Figuur 4.2: Houding ten aanzien van Schiphol in het algemeen, weergegeven is het percentage dat 

 (zeer) positief is. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Driekwart van de omwonenden van Schiphol staat in het algemeen (zeer) positief tegenover de 
luchthaven. De houding van de bewoners in de groep ‘etmaal belast>(meer) belast’ is samen met 
de bewoners van de drie grote (binnen) steden rond het vliegveld het minst positief. De bewoners 
van ‘overig Nederland’ zijn nog iets positiever dan de rest.  
 

Figuur 4.3:  Houding ten aanzien van verdere groei of uitbreiding van Schiphol, weergegeven is 

het  percentage dat (zeer) positief is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0-meting ( feb.  2003)  is  doorz icht ig

1 -met ing  (dec .  2003)  is  egaal

75% 74%
79% 79%

64%
71%

77%
81%

78%
71%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

etmaal belast>
(meer) belast

etmaal neutraal
>belast

etmaal neutraal
>neutraal

etmaal belast>
minder belast

Steden rond
Schiphol

overig
Nederland

0-meting ( feb.  2003)  is  doorz icht ig

1 -met ing  (dec .  2003)  is  egaal

48% 48%
55%

52%
45%47%

43%

54%
51%

41%

63%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

etmaal belast>
(meer) belast

etmaal neutraal
>belast

etmaal neutraal
>neutraal

etmaal belast>
minder belast

Steden rond
Schiphol

overig Nederland



 

1-meting Belevingsonderzoek contouren Schiphol 32 

 
 

De houding ten aanzien van verdere groei of uitbreiding van de luchthaven Schiphol is minder posi-
tief. Slechts de helft van de mensen geeft aan hier (zeer) positief tegenover te staan. De groep be-
woners uit overig Nederland is het positiefst. Echte grote verschillen met de vorige meting betreffen 
het niet. 
 
Aan de respondenten is gevraagd wat volgens hen voorrang heeft: het beperken van de 
geluidsoverlast of de economische ontwikkeling van Schiphol. 

 

Figuur 4.4:  Prioriteiten overheid met betrekking tot Schiphol (nieuwe vraag) 

 

Alle onderscheiden groepen zijn er van overtuigd dat de overheid meer prioriteit legt bij de econo-
mische ontwikkeling van Schiphol dan bij het beperken van de geluidsoverlast. Een paar procent 
zegt dat het beperken van de geluidsoverlast het belangrijkste doel is. Ongeveer een zesde denkt 
dat beide doelen even belangrijk zijn. De groep ‘etmaal neutraal>neutraal’ geeft vaker aan dat bei-
de belangen evenveel aandacht krijgen. 

 

Figuur 4.5:  Inzet van de overheid voor het beperken van de overlast van het vliegverkeer (nieuwe vraag) 

 

De helft van de respondenten in de onderscheiden etmaalindeling vindt dat de overheid zich onvol-
doende inzet om de overlast van het vliegverkeer te beperken. Van overig Nederland geeft twee op 
de vijf aan dat de inzet onvoldoende is. Een paar procent is van mening dat de overheid te veel 
doet om de overlast van het vliegverkeer te beperken.  
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Figuur 4.6: Inzet van de overheid voor stimuleren Schiphol als economisch belangrijke luchthaven  

(nieuwe vraag) 

 

De meerderheid is tevreden over de inzet van de overheid om Schiphol als economisch belangrijke 
luchthaven te stimuleren. De groepen die nu geluidsbelast zijn, zijn daarvan minder overtuigd; zij 
vinden vaker dat de overheid hier te veel aan doet. 

 

De volgende tabel geeft weer of men verwacht dat groei binnen de gestelde milieunormen mogelijk 
is.  

 

Figuur 4.7: Verwachting groei Schiphol mogelijk binnen gestelde milieunormen (nieuwe vraag) 

Ongeveer een derde verwacht dat groei van Schiphol mogelijk is binnen de gestelde milieunormen. 
In ‘overig Nederland’ is het geloof hierin wat groter. 
 
De volgende figuur laat zien wat de mensen over het Rijk denken als het gaat om het beschermen 
van de omwonenden.  

 

Figuur 4.8: Overheid neemt verantwoording bescherming omwonenden tegen overlast vliegverkeer (nieuwe 

vraag) 

Een (krappe) meerderheid vindt dat de overheid geen verantwoording neemt wat betreft de be-
scherming van de omwonenden. 
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4.2 Informatie over Schiphol 

Aan de omwonenden van Schiphol is gevraagd via welke bronnen men wel eens iets hoort, ziet of 
leest over de ontwikkelingen rond Schiphol en het vliegverkeer. De volgende figuur geeft een over-
zicht van de meest gegeven antwoorden.  

 

Figuur 4.9:  Informatiebronnen over ontwikkelingen Schiphol (weergegeven in %) 

 

De grootste groep mensen blijkt informatie over de ontwikkelingen rond Schiphol uit landelijke 
kranten te halen (rond 60%). Ongeveer de helft noemt de landelijke televisie als informatiebron. De 
krant Schipholland blijkt voor ruim eenderde deel een bron van informatie te zijn en eenzelfde deel 
geeft aan de informatie over Schiphol uit regionale of lokale kranten te halen. De overige bronnen 
worden minder vaak genoemd.  
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Vervolgens is gevraagd of men vindt dat men voldoende wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen 
rond Schiphol en het vliegverkeer. Ongeveer een derde beantwoordt deze vraag ontkennend. Aan 
deze mensen is vervolgens gevraagd via welke kanalen of instanties men dan meer informatie over 
ontwikkelingen rond Schiphol en vliegverkeer zou willen krijgen. 

 

Figuur 4.10:  Gewenste informatiebronnen over ontwikkelingen Schiphol (weergegeven in %) 

De gewenste informatiebronnen van de mensen, die vinden dat ze onvoldoende zijn geïnformeerd, 
laten een divers beeld zien. Wel valt op dat men meer informatie wenst van overheden (voorname-
lijk gemeenten), informatie van Schiphol zelf (los van het blad Schipholland) en van andere publie-
ke instanties. De in de vorige figuur belangrijke bronnen, de media, spelen als gewenste informa-
tiebron een minder prominente rol. 
 
Een onderscheid naar etmaalindeling is minder makkelijk te interpreteren, aangezien voor sommi-
ge groepen het aantal waarnemingen gering is (de tabel is gebaseerd op een derde van het totaal 
aantal waarnemingen per groep, n=27 voor de kleinste groep: ‘etmaal neutraal>neutraal’).  
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    gemeente 12 4 12 12 11

    provincie 3 4 2 1 3

    overheid/regering 4 7 6 4 8

overig, weet niet 28 18 31 25 14
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Aan alle respondenten is gevraagd welke informatie men zou willen ontvangen over het vliegverkeer 
in de woonomgeving.  

 

Figuur 4.11:  Gewenste informatie over vliegverkeer in de  woonomgeving (weergegeven in %) 

 
Ongeveer een derde van de respondenten wenst geen speciale informatie over het vliegverkeer in 
de woonomgeving.  
 
Bijna een derde van de ondervraagden wenst informatie over de actuele geluidsoverlast; het groot-
ste deel daarvan over vliegroutes en het gebruik van banen (circa een kwart). Nog eens vijf procent 
wenst dat in de vorm van een vliegverwachting (zoals de weersverwachting).  
 
Tegen een tiende wenst informatie over de handhaving en de regels. Een zelfde deel wil informatie 
over de uitbreiding en de toekomstplannen.  

 

kolom %
etmaal belast> 

(meer) belast
etmaal neutraal> 

belast
etmaal neutraal> 

neutraal
etmaal belast> 
minder belast

Steden rond 
Schiphol

(actuele) geluidsoverlast, waaronder: 31 34 29 31 31

     Over het gebruik van banen en vliegroutes 25 29 23 26 25

     Vliegverwachting (zoals de weersverwachting) 5 6 4 6 2

     Geluidsoverlast 6 3 6 4 6

     Radarbeeld actueal vliegverkeer op Internet 1 1  1 1

Regels en handhaving, waaronder: 9 9 8 10 12

     Regels m.b.t. het baangebruik overdag 5 5 4 4 7
     Regels m.b.t. het baangebruik 's nachts 4 6 4 5 7

     Over de handhaving van de normen 5 3 4 5 6

Over uitbreiding/toekomstplannen 10 5 9 9 7

Overig 17 14 7 13 20

Geen enkele informatie 34 35 43 39 37

Weet niet 15 16 16 12 9
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Mediagebruik 
De volgende tabel geeft een overzicht van het mediagebruik voor de onderscheiden groepen. 

 

Figuur 4.12:  Mediaconsumptie (weergegeven in %) 

 

Wat mediagedrag betreft wijken de grote steden rond Schiphol enigszins af van de groepen naar 
etmaalindeling. Men leest daar minder de Telegraaf, vaker het NRC Handelsblad en de Volkskrant 
en men lijkt minder te kijken naar regionale televisiezenders. Van de landelijke programma’s lijken 
de bewoners van de steden minder vaak naar het RTL4 Nieuws te kijken.  
 
Binnen de etmaalindelingen zelf lijkt er geen belangrijk verschil wat betreft leesgedrag en kijk/luis-
tergedrag. 

kolom %
etmaal belast> 

(meer) belast
etmaal neutraal> 

belast
etmaal neutraal> 

neutraal
etmaal belast> 

minder belast
Steden rond 

Schiphol
overig 

Nederland 

Leest regelmatig:

De Telegraaf 39                   34                         41                        38                     20                  21                  

De Volkskrant 15                   14                         27                        18                     44                  18                  

NRC Handelsblad 14                   6                           15                        13                     34                  9                    

Het Parool 4                     3                           4                          12                     11                  1                    

overige landelijke kranten 16                   13                         15                        15                     22                  33                  
Trouw 5                     2                           4                          4                      8                    6                    

Algemeen Dagblad 9                     5                           7                          7                      7                    17                  

Metro 3                     5                           2                          3                      6                    6                    

Spits 2                     7                           3                          2                      7                    7                    

andere landelijke krant 1                      4                          2                      2                    5                    

lokale nieuwsbron 61                   74                         51                        46                     44                  61                  

leest geen krant 5                     5                           4                          7                      4                    4                    
Kijkt of luister regelmatig (3 a 4 keer per week):

Regio TV 112-TV 17                   21                         15                        18                     8                    -  

AT5 20                   43                         6                          37                     23                  -  

TV Noord-Holland 30                   48                         38                        29                     23                  -  

geen van deze regionale zenders 58                   31                         57                        46                     57                  -  

NOS-journaal 87                   91                         93                        90                     90                  88                  

RTL journaal 61                   62                         63                        60                     52                  58                  
NOVA 38                   32                         41                        42                     42                  33                  

Netwerk 44                   38                         46                        45                     47                  36                  

2 Vandaag 37                   34                         40                        40                     32                  26                  

Barend en van Dorp 21                   23                         32                        23                     22                  23                  

Hart van Nederland 40                   41                         38                        32                     20                  31                  

nieuwsprogramma's lokale televisie 25                   27                         20                        32                     21                  27                  

Radio 1 23                   18                         22                        20                     28                  19                  
nieuwsprogramma's lokale radio 31                   29                         30                        28                     25                  32                  
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5. SAMENHANG ACHTERGRONDKENMERKEN MET GELUIDSOVERLAST 

In het volgende overzicht is aangegeven welke samenhang een aantal eerder besproken zaken 
hebben op de last die men overdag van het luchtvaartgeluid ervaart. De onderwerpen hebben van-
wege de overzichtelijkheid twee uitsplitsingen, deze zijn in de tweede kolom aangegeven. Waar 
geen gegevens zijn vermeld, is het aantal waarnemingen te klein. Door de uitsplitsingen is de 
‘hardheid’ van deze uitkomsten minder groot dan in de eerder weergegeven resultaten. 

 
 

 

Last van geluid overdag (% heel en heel veel) verschil berekeningen, etmaal

december 2003 etmaal belast> 
(meer) belast

etmaal neutraal> 
belast

etmaal neutraal> 
neutraal

etmaal belast> 
minder belast

sterk 58% 73% 51% 46%

enigszins/niet 26% 21% 24% 20%

(zeer) positief 23% 23% 23% 19%

neutraal/negatief 69% 61% 52% 55%

(zeer) positief 12% 19% 13% 8%

neutraal/negatief 58% 44% 49% 47%

(heel) veel 9% 15% 10% 11%

neutraal/weinig/geen 50% 44% 43% 36%

(heel) veel 19% 21% 15% 13%

neutraal/weinig/geen 44% 38% 41% 35%

(heel) veel 16% 8% 12% 11%

neutraal/weinig/geen 50% 48% 46% 36%

(heel) veel 18% 11% 13% 14%

neutraal/weinig/geen 50% 45% 45% 37%

cijfer 1-6 46% 39% 39% 33%

cijfer 7-10 20% 21% 12% 14%

ja 21% 17% 12% 14%

nee 46% 43% 42% 35%

aanwezig/komt 42% 18%

nee 34% 33% 29% 27%

zelf/bekenden 26% 47% 11%

niet 37% 32% 28% 28%

ja 83% 88% 72%

nee 30% 30% 25% 22%

geen 40% 35% 29% 33%

1 of meer 32% 28% 32% 19%

totaal 36% 32% 30% 26%

laatste zes maanden klacht ingediend

Vertrouwen in Ministerie V&W

Vertrouwen in Schiphol: Schiphol blijft 
binnen gestelde normen

Vertrouwen Inspectie controle / 
handhaving geluid

Rapportcijfer eerlijke samenwerking 
Ministerie ontwikkeling Schiphol

Betrokkenheid ontwikkelingen Schiphol

werkzaam op Schiphol

Houding Schiphol in algemeen

Houding verdere groei Schiphol

Nieuwe normen en regels waarborg 
bescherming geluidshinder

vliegreis via Schiphol (afgelopen jaar)

Verwachting groei Schiphol mogelijk 
binnen gestelde milieunormen

Geluidsisolatieprogramma Schiphol 
(GIS)
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Kort samengevat laat de tabel de volgende resultaten zien: 
 

• Mensen die last hebben van het geluid laten een sterke betrokkenheid bij Schiphol zien. 
• Hun houding is veel negatiever dan die van mensen die niet (heel) veel last van het geluid erva-

ren. 
• Dit zelfde geldt voor hun houding ten aanzien van de verdere groei van Schiphol. 
• De respondenten die beperkt of geen vertrouwen in de nieuwe regels hebben met betrekking tot 

de bescherming tegen geluid, geven aan veel meer last te ervaren dan personen die wel ver-
trouwen hebben. 

• Als men een beperkt of geen vertrouwen heeft in het ministerie van Verkeer en Waterstaat, er-
vaart men ook meer overlast (verschil voor ‘etmaal neutraal>belast’ minder sterk). 

• Een aantal andere zaken laten eenzelfde tendens zien; voor de groep ‘etmaal neutraal>belast’ 
is het rapportcijfer minder verschillend. 

• De bewoners waarvan het huis is of wordt aangepast in het kader van het Geluidsisolatiepro-
gramma (GIS) laten een wisselend beeld zien. In de groep ‘etmaal belast>(meer) belast’ erva-
ren mensen met geluidsisolatie meer last dan de bewoners zonder isolatie. Voor de groep ‘et-
maal belast>minder belast’ ervaart men minder overlast als men isolatie heeft. Alle verschillen 
zijn relatief beperkt (relatief weinig personen hebben deze isolatie). 

• Voor de groepen ‘etmaal belast>(meer) belast’ en ‘etmaal belast>minder belast’ ervaart men 
iets minder last van het geluid overdag als men zelf of familie op Schiphol werkt. 

• Er is een duidelijk verband tussen het ervaren van geluidsoverlast en het indienen van een 
klacht. Voor de groep ‘etmaal neutraal>belast’ is dit verband zwakker. 

• Opvallend is dat voor de groep ‘etmaal belast>minder belast’ een duidelijke relatie bestaat met 
het gegeven of men in het afgelopen jaar één of meer vliegreizen via Schiphol heeft gemaakt.  
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De volgende tabel geeft de situatie voor de nacht weer. Hiervoor is gebruik gemaakt van de nacht-
indeling van de groepen. 

 

 

De overlast van het geluid dat ’s nachts wordt ervaren is over het algemeen minder. Dezelfde ten-
densen zijn zichtbaar als bij de last van het geluid overdag. 

 

In slaap gestoord door geluid (% heel en heel veel) verschil berekeningen, nacht

december 2003 nacht belast> 
(meer) belast

nacht neutraal> 
belast

nacht neutraal> 
neutraal

nacht belast> 
minder belast

sterk 30% 50% 20% 39%

enigszins/niet 9% 19% 5% 8%

(zeer) positief 10% 10% 5% 11%

neutraal/negatief 29% 58% 23% 38%

(zeer) positief 5% 8% 3% 5%

neutraal/negatief 22% 44% 14% 31%

(heel) veel 5% 0% 2% 7%

neutraal/weinig/geen 20% 35% 14% 25%

(heel) veel 6% 15% 2% 9%

neutraal/weinig/geen 19% 31% 12% 25%

(heel) veel 6% 9% 1% 6%

neutraal/weinig/geen 20% 38% 14% 27%

(heel) veel 3% 11% 0% 9%

neutraal/weinig/geen 23% 38% 15% 26%

cijfer 1-6 18% 34% 12% 26%

cijfer 7-10 6% 8% 3% 4%

ja 5% 7% 4% 10%

nee 20% 37% 11% 24%

aanwezig/komt 14% 7% 27%

nee 13% 30% 10% 17%

zelf/bekenden 10% 9% 6%

niet 14% 26% 9% 20%

ja 36% 75% 30% 56%

nee 12% 19% 7% 14%

geen 15% 38% 10% 19%

1 of meer 12% 15% 7% 19%

totaal 14% 27% 9% 19%

Vertrouwen Inspectie controle / 
handhaving geluid

Rapportcijfer eerlijke samenwerking 
Ministerie ontwikkeling Schiphol

laatste zes maanden klacht ingediend

vliegreis via Schiphol (afgelopen jaar)

Verwachting groei Schiphol mogelijk 
binnen gestelde milieunormen

Geluidsisolatieprogramma Schiphol 
(GIS)
werkzaam op Schiphol

Vertrouwen in Ministerie V&W

Vertrouwen in Schiphol: Schiphol blijft 
binnen gestelde normen

Betrokkenheid ontwikkelingen Schiphol

Houding Schiphol in algemeen

Houding verdere groei Schiphol

Nieuwe normen en regels waarborg 
bescherming geluidshinder
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6. RESULTATEN NAAR PLAATS 

Op de volgende pagina’s worden een aantal vragen afgezet tegen de resultaten van de gemeenten. 
De indeling is gesorteerd naar de groepen van de etmaalindeling en daarbinnen in de zogenaamde 
effectgroepen. In de bijlage is een overzicht van gemeenten en de bijbehorende effectgroepen op-
genomen.  
 
De resultaten bestaan uit een + als een resultaat statistisch significant is verbeterd of een - als 
een resultaat juist is verslechterd. Als er geen teken staat, dan kan het betekenen dat het aantal 
waarnemingen onvoldoende is om een verantwoorde uitspraak te doen of dat het gemiddelde ver-
schil te klein is (aan de tekens liggen gemiddelden ten grondslag).  
 
In de overzichten worden twee soorten vergelijkingen gemaakt. Vergelijking van een gemeente of 
effectgroep: 

 
• met het totaal van de effectgroepen voor de 1-meting (dec. 2003). Het totaal is van de vier et-

maalgroepen samen; 
• met dezelfde gemeente of effectgroep in de 0-meting (feb. 2003). 

 
Gezien de grote hoeveelheid informatie zullen alleen de algemene tendensen worden beschreven.  
 
Overigens geldt voor de vragen Last geluid, Slaap gestoord en Last luchtvervuiling dat deze voor de 
vergelijking met de vorige meting is gebaseerd op mensen die iets merken (van geluid over-
dag/nacht en iets merken van luchtverontreiniging). Voor de vergelijking met het totaal van de 1-
meting (dec. 2003) zijn aan alle ondervraagden deze vragen voorgelegd.   
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De ondervraagde bewoners van de gemeenten Vijfhuizen, Spaarndam, Akersloot en Assendelft 
Zuid laten voor meerdere vragen een minder resultaat zien dan het totaal voor alle ondervraagden in 
de 1-meting (dec. 2003). In Warmond, Oegstgeest Oost en Liemeer geeft men aan dat de Polder-
baan voor hen een verbetering is geweest. 
De bewoners van Vijfhuizen, Spaarndam en Akersloot zijn op een aantal punten slechter af dan in 
februari 2003. 
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Voor het gebied wat is ingedeeld als oorspronkelijk neutraal en na de opening van de Polderbaan 
als geluidsbelast , lijkt de situatie voor Wijk aan Zee te zijn verslechterd ten opzichte van de me-
ting in februari 2003. De bewoners van een aantal gemeenten rapporteren (relatief) meer last te 
hebben na de opening van de Polderbaan.  
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De bewoners van de gemeente Castricum springen er op een aantal vragen slechter uit dan het to-
taal van de effectgroepen in de 1-meting (dec. 2003), terwijl de meeste andere gemeenten juist ten 
opzichte van het totaal een betere positie hebben. 
De vergelijking met de vorige meting laat een verslechtering zien op een aantal onderwerpen; al-
leen heeft men minder last van luchtvervuiling. 
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Ten opzichte van het totaal in de 1-meting (dec. 2003) laten alleen Leimuiden en Uitgeest een ver-
slechtering zien; heel veel andere gemeenten laten juist een verbetering zien. (vergelijking februari 
2003: zie verder).
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De groep ‘etmaal belast>minder belast’ laat op gemeenteniveau niet een grootschalige verbetering 
zien ten opzichte van de 0-meting (feb. 2003).
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In de steden rond Schiphol is de situatie ten opzichte van het totaal van de effectgroepen gunstig. 
Overigens is dit gebied niet in dit totaal meegenomen, aangezien het geen effectgroep is.  
 
In het centrum van Amsterdam is er geen duidelijke verandering in vergelijking met februari 2003. 
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BIJLAGE 1: ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

Steekproef en respons 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonische interviews onder netto 1402 responden-
ten. De bruto steekproef van 5745 adressen is - binnen de door de opdrachtgever aangegeven 
postcodegebieden - aselect getrokken uit het telefoonbestand van de KPN. Binnen een huishou-
den is gevraagd naar de eerst jarige van 18 jaar of ouder. 
 
In de volgende tabel is het responsoverzicht weergegeven. 

 

Tabel. Responsoverzicht 

 

 
 
In februari 2003 was de response 42,4%. 
 
Veldwerk  
Het veldwerk is computergestuurd telefonisch afgenomen van dinsdag 23 december 2003 tot en 
met zaterdag 10 januari 2004. De gesprekken werden gevoerd vanuit de centraal geleide telefoon-
unit door interviewers van Intomart GfK, die hiervoor een speciale instructie ontvi ngen.  
 
Intomart GfK onderschrijft de ESOMAR richtlijnen bij de uitvoering van het veldwerk. 

Bruto steekproef 5745

niet gebruikt 412

Gebruikte steekproef 5333

zaken adres 11

lijn afgesloten 130

groep vol/voldoet niet aan criteria 1648

geheimnummer/06-nummer 0

Bruikbare steekproef 3544

geen gehoor / meer dan drie keer in geprek 0

onbereikbaar in onderzoeksperiode 0

Daadwerkelijke juiste persoon benaderd 3544

weigering 1928 54,4%

afgebroken gesprek 48 1,4%

ziekte 53 1,5%

taalprobleem 52 1,5%

gehandicapt 36 1,0%

overige non-response 25 0,7%

Geslaagde gesprekken 1402 39,6%
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Vergelijkbaarheid onderzoek december - februari 2003 
Voor het onderzoek zijn 10 effectgebieden onderscheiden. Deze gebieden hebben een vergelijk-
baar geluidsprofiel (op basis van berekende effecten). Een effectgebied is doorgaans geen aan-
eengesloten gebied: het kan bestaan uit gemeenten die niet naast elkaar liggen.  
 

Naast de 10 effectgroepen is een groep mensen in stadscentra ondervraagd. Het betreft Leiden, 
Haarlem en het centrum van Amsterdam. De bewoners van het centrum van Amsterdam zijn ook 
in februari 2003 al ondervraagd. In de rapportage worden deze drie gebieden ‘Steden rond Schip-
hol’ genoemd. Voor deze meting, van december 2003, zijn ook in gebieden die niet in de buurt van 
Schiphol wonen, mensen ondervraagd. Het zijn personen die ook niet bij een ander vliegveld in de 
buurt wonen. In het rapport wordt deze groep ‘overig Nederland’ genoemd. 
 
De definitie van de effectgroepen is in principe gelijk aan die van de 0-meting (feb. 2003). Een be-
langrijke uitzondering is de gemeente Castricum. De bewoners van deze gemeente zijn niet in fe-
bruari 2003 ondervraagd. Voor de vergelijkingen met de 0-meting (feb. 2003) zijn deze uit de basis 
van de beschreven meting gelaten. Voor gegevens waarbij alleen voor de 1-meting (dec. 2003) on-
derling wordt vergeleken is Castricum wel in de gegevens verwerkt.  

 
Voor elke effectgroep zijn zowel in februari 2003 als december 2003 ongeveer 100 mensen onder-
vraagd. In februari 2003 zijn echter veel mensen in het gebied direct rond het centrum van Amster-
dam ondervraagd, terwijl dat in de 1-meting (dec. 2003) maar een paar mensen betrof. Voor een 
eerlijke vergelijking is het aantal van de eerste meting voor dit gebied teruggebracht tot het aandeel 
zoals dat in de 1-meting (dec. 2003) geldt. Dit betekent dat de gegevens van de eerste meting voor 
een deel zijn herzien.  
 
Berekeningen etmaal en nacht 
Vanuit de opdrachtgever zijn de 10 effectgroepen teruggebracht tot de vier groepen die in het rap-
port zijn gebruikt (‘etmaal belast>(meer) belast’ etc). Er zijn hier twee versies van gemaakt, één 
voor het etmaal als geheel (waarbij nachteffecten zijn meegenomen) en één voor de nacht. In de 
volgende tabel is weergegeven hoe de nacht- en etmaal indeling met elkaar samenhangen. 
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Tabel.  Samenhang etmaal- en nacht indeling. 

 

verschil berekeningen, nacht
nacht 

belast> 
(meer) 
belast

nacht 
neutraal> 

belast

nacht 
neutraal> 
neutraal

nacht 
belast> 
minder 
belast

februari 2003

etmaal belast> (meer) belast 99 100 100

etmaal neutraal> belast 80 20

etmaal neutraal> neutraal 101 102

etmaal belast> minder belast 201 8 107 105

december 2003

etmaal belast> (meer) belast 100 101 100

etmaal neutraal> belast 80 20

etmaal neutraal> neutraal 100 100

etmaal belast> minder belast 200 7 93 101

verschil berekeningen, etmaal
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Definities gebieden 
De volgende tabel geeft weer welke gemeenten bij welke effectgroepen en etmaal / nacht indeling 
horen. 

 

 

 
Westzaan (nacht belast>minder belast) en Hoofddorp (nacht neutraal>belast) zijn voor de 
nachtindeling in een andere groep geplaatst dan de andere plaatsen van de effectgroep waar zij 
bij horen. 

Zaandam Oudzuid

c05 Aalsmeer a02 Castricum c04 Zaandam Poelenburg

c05 Nieuwkoop a02 Limmen d06 Amsterdam Osdorp

d09 Oegstgeest Oost a02 Loosdrecht d06 Assendelft Noord

d09 Sassenheim b03 Breukelen d06 Badhoevedorp

d09 Spaarndam b03 Loenen d06 Krommenie

d09 Vijfhuizen b03 Vinkeveen d06 Nieuw Vennep

d09 Warmond etmaal belast> minder belast d06 Rijnsburg

d10 Akersloot c04 Amsterdam Geuzenveld d06 Valkenburg

d10 Assendelft Zuid c04 Amsterdam Oudwest d06 Zwanenburg

d10 Liemeer c04 Amsterdam Slotervaart d07 Amsterdam Zuidoost

d10 Rijsenhout c04 Amsterdam Zuid West d07 Buitenveldert

c04 Beverwijk Oost d07 Kudelstaart

a01 Velsen Noord c04 Diemen Zuid d07 Lisse Zuid

a01 Westzaan c04 Heemskerk Oost d07 Noordwijkerhout

a01 Wijk Aan Zee c04 Hoofddorp d08 Amstelveen Zuid

a01 Wormerveer c04 Muiden d08 Jacobswoude

a01 Zaandijk c04 Muiderberg d08 Leimuiden

c04 Oostzaan d08 Mijdrecht

c04 Uithoorn d08 Uitgeest

etmaal belast> (meer) belast etmaal neutraal> neutraal

etmaal neutraal> belast

nacht belast> minder belast

b03 Breukelen a01 Velsen Noord a01 Westzaan

b03 Loenen a01 Wijk Aan Zee d06 Amsterdam Osdorp

b03 Vinkeveen a01 Wormerveer d06 Assendelft Noord

d07 Amsterdam Zuidoost a01 Zaandijk d06 Badhoevedorp

d07 Buitenveldert c04 Amsterdam Geuzenveld d06 Krommenie

d07 Kudelstaart c04 Amsterdam Oudwest d06 Nieuw Vennep

d07 Lisse Zuid c04 Amsterdam Slotervaart d06 Rijnsburg

d07 Noordwijkerhout c04 Amsterdam Zuid West d06 Valkenburg

d08 Amstelveen Zuid c04 Beverwijk Oost d06 Zwanenburg

d08 Jacobswoude c04 Diemen Zuid d09 Oegstgeest Oost

d08 Leimuiden c04 Heemskerk Oost d09 Sassenheim

d08 Mijdrecht c04 Muiden d09 Spaarndam

d08 Uitgeest c04 Muiderberg d09 Vijfhuizen

d10 Akersloot c04 Oostzaan d09 Warmond

d10 Assendelft Zuid c04 Uithoorn

d10 Liemeer c04 Zaandam Oudzuid a02 Castricum

d10 Rijsenhout c04 Zaandam Poelenburg a02 Limmen

c05 Aalsmeer a02 Loosdrecht

c05 Nieuwkoop c04 Hoofddorp

nacht neutraal> belast

nacht neutraal> neutraalnacht belast> (meer) belast
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 BIJLAGE 2 
 
 
 Vragenlijst 
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SCHIPHOL VIJFDEBAAN 1 METING DECEMBER  2003 Intomart GfK 
 
 
<A1>          Als  het  gaat  om  ontwikkelingen  rond  Schiphol,  is dat dan een 
              onderwerp waarbij u zich betrokken voelt?                           
                                                                                  
               sterk betrokken................................................... 149) 1 
  
               enigszins betrokken...............................................      2 
  
               helemaal niet betrokken...........................................      3 
  
               weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<A2>          Wat  is  -  heel  in  het  algemeen  -  uw  houding ten aanzien van 
              Schiphol?                                                           
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               zeer positief..................................................... 150) 1 
  
               positief..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               negatief..........................................................      4 
  
               zeer negatief.....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<A3>          Wat  is uw houding ten aanzien van verdere groei of uitbreiding van 
              Schiphol?                                                           
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               zeer positief..................................................... 151) 1 
  
               positief..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               negatief..........................................................      4 
  
               zeer negatief.....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Selektie: effectgroepen 1 t/m 11                                                  
  
<A7>          Via  welke  bronnen  hoort,  ziet  of  leest  u  wel eens iets over 
              ontwikkelingen rond Schiphol en vliegverkeer?                       
              (ENQ.: SPONTAAN LATEN ANTWOORDEN   MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)    
                                                                                  
               landelijke krant.................................................. 152) 1, 
  
               regionale of lokale krant.........................................      2, 
  
               huis-aan-huis bladen..............................................      3, 
  
               tijdschriften.....................................................      4, 
  
               landelijke televisie publiekszenders..............................      5, 
  
               landelijke televisie commerciële zenders..........................      6, 
  
               regionale of lokale televisie.....................................      7, 
  
               radio.............................................................      8, 
  
               internet..........................................................      9, 
  
               informatie ministerie verkeer en waterstaat.......................      10, 
  
               informatie andere ministeries.....................................      11, 
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               informatie Schiphol...............................................      12, 
  
               informatie Commissie Geluidshinder Schiphol (CGS/CROS)............      13, 
  
               informatie Inspectie ministerie...................................      14, 
  
               schipholkrantje (naam: SCHIPHOLLAND)..............................      15, 
  
               van horen zeggen/via via..........................................      16, 
  
               overig, namelijk:.. (open antw)...................................      60, 
  
               weet niet.........................................................      61, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<A8>          Bent  u  van  mening  dat  u  voldoende  wordt geinformeerd over de 
              ontwikkelingen rond Schiphol en vliegverkeer?                       
                                                                                  
               ja, ik word voldoende geinformeerd................................ 153) 1 
  
               nee, ik word onvoldoende geinformeerd.............................      2 
  
               weet niet.........................................................      3 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Selektie: rp wordt onvoldoende geinformeerd                                       
  
<A9>          En  via  welke kanalen of instanties zou u dan meer informatie over 
              ontwikkelingen rond Schiphol en vliegverkeer willen krijgen?        
              (ENQ.: SPONTAAN LATEN ANTWOORDEN   MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)    
                                                                                  
               landelijke krant.................................................. 154) 1, 
  
               regionale of lokale krant.........................................      2, 
  
               huis-aan-huis bladen..............................................      3, 
  
               tijdschriften.....................................................      4, 
  
               landelijke televisie..............................................      5, 
  
               regionale of lokale televisie.....................................      6, 
  
               radio.............................................................      7, 
  
               internet..........................................................      8, 
  
               informatie ministerie verkeer en waterstaat.......................      9, 
  
               informatie andere ministeries.....................................      10, 
  
               informatie Schiphol...............................................      11, 
  
               informatie Commissie Geluidshinder Schiphol (CGS/CROS)............      12, 
  
               informatie Inspectie ministerie...................................      13, 
  
               schipholkrantje (naam: SCHIPHOLLAND...............................      14, 
  
               overig, namelijk:.. (open antw)...................................      60, 
  
               weet niet.........................................................      61, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Einde Selektie: rp wordt onvoldoende geinformeerd                                 
  
<A10>         Welke  informatie  over  het  vliegverkeer in uw woonomgeving zou u 
              graag ontvangen?                                                    
              (ENQ.: SPONTAAN LATEN ANTWOORDEN   MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)    
                                                                                  
               Info over het gebruik van banen en vliegroutes.................... 155) 1, 
  
               Vliegverwachting (zoals de weersverwachting)......................      2, 
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               Regels m.b.t. het baangebruik overdag.............................      3, 
  
               Regels m.b.t. het baangebruik 's nachts...........................      4, 
  
               Info over inspraakmogelijkheden...................................      5, 
  
               Info over de Schipholwet..........................................      6, 
  
               Info over het herstel van de rekenfout............................      7, 
  
               Radargegevens over het actuele vliegverkeer via Internet..........      8, 
  
               Info over economische aspecten van Schiphol.......................      9, 
  
               Info over werkgelegenheid bij Schiphol............................      10, 
  
               Info over de handhaving van de normen.............................      11, 
  
               overig, namelijk:.. (open antw)...................................      60, 
  
               geen enkele informatie............................................      61, 
  
               weet niet.........................................................      62, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Einde Selektie: effectgroepen 1 t/m 11                                            
  
Selektie: niet aan D12 'Overig Nederland' stellen                                 
  
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
| Hierna wil ik u vragen of u in uw eigen woonomgeving feitelijk iets merkt van | 
| het vliegverkeer van en naar Schiphol.                                        | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B2A>         Hoeveel  merkt  u  OVERDAG  in uw eigen woonomgeving van GELUID als 
              gevolg van het vliegverkeer van en naar Schiphol?                   
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel......................................................... 156) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B3A>         En in hoeverre heeft u daar last van?                               
              ENQ.: HET GAAT HIER OM GELUID OVERDAG                               
                    LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel......................................................... 157) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
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<B2B>         Hoeveel  merkt  u 'S NACHTS in uw eigen woonomgeving van GELUID als 
              gevolg van het vliegverkeer van en naar Schiphol?                   
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel......................................................... 158) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B3B>         Wordt  u  in  uw  slaap  gestoord  door  geluid  als gevolg van het 
              vliegverkeer?                                                       
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel......................................................... 159) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B3C>         Heeft u sinds de ingebruikneming van de Polderbaan het gevoel dat u 
              meer,  minder  of  evenveel  last  hebt  van het vliegverkeer in uw 
              woonomgeving?                                                       
                                                                                  
               Veel meer......................................................... 160) 1 
  
               Meer..............................................................      2 
  
               Evenveel..........................................................      3 
  
               Minder............................................................      4 
  
               Veel minder.......................................................      5 
  
               Weet niet.........................................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B2D>         Hoeveel  merkt  u in uw eigen woonomgeving van LUCHTVERONTREINIGING 
              als gevolg van het vliegverkeer?                                    
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel......................................................... 161) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B3D>         In hoeverre heeft u daar last van?                                  
              ENQ.: HET GAAT HIER OM LUCHTVERONTREINIGING                         
                    LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel......................................................... 162) 1 
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               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B4>          Hoe  veilig of onveilig voelt u zich in uw eigen woonomgeving als u 
              denkt aan het vliegverkeer van en naar Schiphol?                    
              Is dat:...                                                          
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               zeer veilig....................................................... 163) 1 
  
               veilig............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               onveilig..........................................................      4 
  
               zeer onveilig.....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) niet van toepassing........................      7 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B5>          Kunt   u  aangeven  hoe  u  de  hinder/last  of  risico's  van  het 
              vliegverkeer  van  en  naar Schiphol ervaart? Maakt dat u onrustig, 
              gespannen  of  nerveus of wordt u er bang van of schrikt u ervan of 
              heeft dat geen invloed op u?                                        
                                                                                  
               ik word er onrustig (gespannen, nerveus) van...................... 164) 1 
  
               ik word er bang van of ik schrik er van...........................      2 
  
               heeft op mij geen invloed.........................................      3 
  
               weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B6>          Kunt u aangeven hoe u de geluidshinder rond Schiphol ervaart? Wordt 
              u daar heel erg, erg, een beetje of niet gespannen of nerveus van?  
                                                                                  
               heel erg.......................................................... 165) 1 
  
               erg...............................................................      2 
  
               een beetje........................................................      3 
  
               (helemaal) niet...................................................      4 
  
               weet niet/nvt.....................................................      5 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B8>          Kunt  u  aangeven  hoe  u  de  luchtverontreiniging  rond  Schiphol 
              ervaart?  Wordt  u  daar  heel erg, erg, een beetje of niet bezorgd 
              en/of ongerust van?                                                 
                                                                                  
               heel erg.......................................................... 166) 1 
  
               erg...............................................................      2 
  
               een beetje........................................................      3 
  
               (helemaal) niet...................................................      4 
  
               weet niet/nvt.....................................................      5 
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<B9>          Kunt  u aangeven hoe u de veiligheid rond Schiphol ervaart? Wordt u 
              daar heel erg, erg, een beetje of niet bezorgd en/of ongerust van?  
                                                                                  
               heel erg.......................................................... 167) 1 
  
               erg...............................................................      2 
  
               een beetje........................................................      3 
  
               (helemaal) niet...................................................      4 
  
               weet niet/nvt.....................................................      5 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Einde Selektie: niet aan D12 'Overig Nederland' stellen                           
  
Selektie: aan D12 'Overig Nederland' stellen                                      
  
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
| Dan wil ik u nu iets vragen over verkeersgeluid in uw woonomgeving.           | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
  
<B10>         Hoeveel  merkt u in uw eigen woonomgeving van GELUID als gevolg van 
              verkeer?  Hiermee  bedoelen  we  alle soorten verkeer, bijvoorbeeld 
              vrachtverkeer, treinverkeer en vliegverkeer.                        
              (ENQ.: LEES VOOR)                                                   
                                                                                  
               heel veel......................................................... 168) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B11>         En in hoeverre heeft u daar last van?                               
              (ENQ.: HET GAAT HIER OM GELUID VAN ALLE VERKEER)                    
              (ENQ.: LEES VOOR)                                                   
                                                                                  
               heel veel......................................................... 169) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B12>         Hoeveel  merkt u in uw eigen woonomgeving van GELUID als gevolg van 
              vliegverkeer?                                                       
              (ENQ.: LEES VOOR)                                                   
                                                                                  
               heel veel......................................................... 170) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 



 

1-meting Belevingsonderzoek contouren Schiphol  

SCHIPHOL VIJFDEBAAN 1 METING DECEMBER  2003 Intomart GfK 
 
 
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<B13>         En in hoeverre heeft u daar last van?                               
              (ENQ.: HET GAAT HIER OM GELUID VAN VLIEGVERKEER)                    
              (ENQ.: LEES VOOR)                                                   
                                                                                  
               heel veel......................................................... 171) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal niets....................................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Einde Selektie: aan D12 'Overig Nederland' stellen                                
  
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
| Er  is een nieuwe Schipholwet. Hierin zijn nieuwe normen en regels vastgelegd | 
| voor  de  hoeveelheid  geluid,  stank,  luchtverontreiniging  en het maximale | 
| risico voor omwonenden dat het vliegverkeer mag veroorzaken.                  | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C2A>         In  hoeverre  bieden  de  nieuwe  normen  en  regels  volgens u een 
              waarborg voor de VEILIGHEID rondom Schiphol?                        
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel waarborgen.............................................. 172) 1 
  
               veel waarborgen...................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig waarborgen.................................................      4 
  
               helemaal geen waarborg............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C2B>         In  hoeverre  bieden  de  nieuwe  normen  en  regels  volgens u een 
              waarborg voor de BESCHERMING TEGEN GELUIDSHINDER rondom Schiphol?   
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel waarborgen.............................................. 173) 1 
  
               veel waarborgen...................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig waarborgen.................................................      4 
  
               helemaal geen waarborg............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C2D>         In  hoeverre  bieden  de  nieuwe  normen  en  regels  volgens u een 
              waarborg  voor  de  BESCHERMING  TEGEN  LUCHTVERONTREINIGING rondom 
              Schiphol?                                                           
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel waarborgen.............................................. 174) 1 
  
               veel waarborgen...................................................      2 
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               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig waarborgen.................................................      4 
  
               helemaal geen waarborg............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
| Ik noem u nu een aantal stellingen, kunt u aangeven in hoeverre u het daarmee | 
| een of oneens bent?                                                           | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4A>         De   nieuwe  regels  en  normen  op  het  gebied  van  geluid  zijn 
              DOELTREFFEND.                                                       
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 175) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4B>         De nieuwe regels en normen op het gebied van geluid zijn DUIDELIJK. 
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 176) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4C>         De  nieuwe  regels  en normen op het gebied van geluid zijn GOED TE 
              CONTROLEREN.                                                        
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 177) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4D>         De  nieuwe  regels  en  normen op het gebied van de veiligheid zijn 
              DOELTREFFEND.                                                       
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 178) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 



 

1-meting Belevingsonderzoek contouren Schiphol  

SCHIPHOL VIJFDEBAAN 1 METING DECEMBER  2003 Intomart GfK 
 
 
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4E>         De  nieuwe  regels  en  normen op het gebied van de veiligheid zijn 
              DUIDELIJK.                                                          
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 179) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4F>         De  nieuwe  regels  en  normen op het gebied van de veiligheid zijn 
              GOED TE CONTROLEREN.                                                
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 180) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4J>         De  nieuwe  regels en normen op het gebied van luchtverontreiniging 
              zijn DOELTREFFEND.                                                  
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 181) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4K>         De  nieuwe  regels en normen op het gebied van luchtverontreiniging 
              zijn DUIDELIJK.                                                     
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 182) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
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               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<C4L>         De  nieuwe  regels en normen op het gebied van luchtverontreiniging 
              zijn GOED TE CONTROLEREN.                                           
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               helemaal mee eens................................................. 183) 1 
  
               mee eens..........................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) noch mee eens/noch mee oneens..............      3 
  
               mee oneens........................................................      4 
  
               helemaal mee oneens...............................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Selectie: 1e groep                                                                
  
Selectie: 2e groep                                                                
  
Selectie: 4e groep                                                                
  
<D1>          Welke  organisatie  of  instantie moet volgens u aanspreekbaar zijn 
              als  de  veiligheid  of  hinder voor omwonenden van Schiphol in het 
              geding is?                                                          
              (ENQ.: En welke nog meer?)                                          
              ENQ.: SPONTAAN LATEN ANTWOORDEN                                     
                    MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK                                  
                                                                                  
               rijksoverheid..................................................... 184) 1, 
  
               provincie.........................................................      2, 
  
               gemeente..........................................................      3, 
  
               rijksluchtvaartdienst.............................................      4, 
  
               directoraat generaal luchtvaart...................................      5, 
  
               ministerie van v&w................................................      6, 
  
               ander ministerie..................................................      7, 
  
               de politiek.......................................................      8, 
  
               commissie geluidshinder Schiphol..................................      9, 
  
               politie...........................................................      10, 
  
               luchthaven Schiphol...............................................      11, 
  
               de luchtvaartmaatschappijen.......................................      12, 
  
               inspectie verkeer en waterstaat...................................      13, 
  
               anders, namelijk:.. (open antw)...................................      60, 
  
               weet niet.........................................................      61, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D2A>         Wie  is of zijn volgens u verantwoordelijk voor het vaststellen van 
              normen  en  regels voor veiligheid en bescherming tegen hinder door 
              vliegverkeer?                                                       
              ENQ.: SPONTAAN LATEN ANTWOORDEN                                     
                    MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK                                  
                                                                                  
               rijksoverheid..................................................... 185) 1, 
  
               provincie.........................................................      2, 
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               gemeente..........................................................      3, 
  
               rijksluchtvaartdienst.............................................      4, 
  
               directoraat generaal luchtvaart...................................      5, 
  
               ministerie van v&w................................................      6, 
  
               ander ministerie..................................................      7, 
  
               de politiek.......................................................      8, 
  
               commissie geluidshinder Schiphol..................................      9, 
  
               politie...........................................................      10, 
  
               luchthaven Schiphol...............................................      11, 
  
               de luchtvaartmaatschappijen.......................................      12, 
  
               inspectie verkeer en waterstaat...................................      13, 
  
               anders, namelijk:.. (open antw)...................................      60, 
  
               weet niet.........................................................      61, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D2B>         Wie  is  of zijn volgens u hoofdverantwoordelijk voor het handhaven 
              en  controleren  van  de  normen  en  regels  voor de veiligheid en 
              bescherming tegen hinder door vliegverkeer?                         
              ENQ.: SPONTAAN LATEN ANTWOORDEN                                     
                    MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK                                  
                                                                                  
               rijksoverheid..................................................... 186) 1, 
  
               provincie.........................................................      2, 
  
               gemeente..........................................................      3, 
  
               rijksluchtvaartdienst.............................................      4, 
  
               directoraat generaal luchtvaart...................................      5, 
  
               ministerie van v&w................................................      6, 
  
               ander ministerie..................................................      7, 
  
               de politiek.......................................................      8, 
  
               commissie geluidshinder Schiphol..................................      9, 
  
               politie...........................................................      10, 
  
               luchthaven Schiphol...............................................      11, 
  
               de luchtvaartmaatschappijen.......................................      12, 
  
               inspectie verkeer en waterstaat...................................      13, 
  
               anders, namelijk:.. (open antw)...................................      60, 
  
               weet niet.........................................................      61, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D2C>         Wie    is    of   zijn   volgens   u   verantwoordelijk   voor   de 
              informatievoorziening  aan  omwonenden over de ontwikkeling van het 
              vliegverkeer rondom Schiphol?                                       
              ENQ.: SPONTAAN LATEN ANTWOORDEN                                     
                    MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK                                  
                                                                                  
               rijksoverheid..................................................... 187) 1, 
  
               provincie.........................................................      2, 
  
               gemeente..........................................................      3, 
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               rijksluchtvaartdienst.............................................      4, 
  
               directoraat generaal luchtvaart...................................      5, 
  
               ministerie van v&w................................................      6, 
  
               ander ministerie..................................................      7, 
  
               de politiek.......................................................      8, 
  
               commissie geluidshinder Schiphol..................................      9, 
  
               politie...........................................................      10, 
  
               luchthaven Schiphol...............................................      11, 
  
               de luchtvaartmaatschappijen.......................................      12, 
  
               inspectie verkeer en waterstaat...................................      13, 
  
               anders, namelijk:.. (open antw)...................................      60, 
  
               weet niet.........................................................      61, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D3A>         In  de  nieuwe Schipholwet zijn ook de verantwoordelijkheden van de 
              partijen  die  bij  de  luchthaven  zijn betrokken, duidelijker dan 
              voorheen geregeld.                                                  
              Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat legt normen en regels voor 
              milieu en veiligheid vast.                                          
                                                                                  
              Heeft  u  er  op  dit  moment  vertrouwen in dat het Ministerie van 
              Verkeer  en Waterstaat zorgt voor het strikt vastleggen en zo nodig 
              bijstellen  van  normen  en  regels  voor veiligheid en bescherming 
              tegen hinder door vliegverkeer?                                     
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel vertrouwen.............................................. 188) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal geen vertrouwen..........................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D3B>         Schiphol  voert  binnen  de  gestelde  normen  en regels haar eigen 
              activiteiten uit en moet de omwonenden hierover informeren.         
                                                                                  
              Heeft  u  er  op  dit  moment  vertrouwen  in dat Schiphol met haar 
              activiteiten   binnen  de  gestelde  milieu-  en  veiligheidsnormen 
              blijft?                                                             
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel vertrouwen.............................................. 189) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal geen vertrouwen..........................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
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<D3C>         Heeft  u  er  op  dit  moment vertrouwen in dat Schiphol omwonenden 
              voldoende over haar activiteiten informeert?                        
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel vertrouwen.............................................. 190) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal geen vertrouwen..........................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D3D>         De  Inspectie  van  het  Ministerie van V&W controleert of Schiphol 
              binnen   de   normen   en   regels  blijft  en  grijpt  in  als  er 
              overschrijdingen zijn.                                              
                                                                                  
              Heeft  u  er  op  dit  moment vertrouwen in dat de Inspectie de aan 
              Schiphol  opgelegde  regels en normen op het gebied van GELUID goed 
              controleert en handhaaft.                                           
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel vertrouwen.............................................. 191) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal geen vertrouwen..........................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D3F>         En wat betreft VEILIGHEID?                                          
              Heeft  u  er  op  dit  moment vertrouwen in dat de Inspectie de aan 
              Schiphol  opgelegde regels en normen op dit gebied goed controleert 
              en handhaaft?                                                       
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel vertrouwen.............................................. 192) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal geen vertrouwen..........................................      5 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D3G>         En wat betreft LUCHTVERONTREINIGING?                                
              Heeft  u  er  op  dit  moment vertrouwen in dat de Inspectie de aan 
              Schiphol  opgelegde regels en normen op dit gebied goed controleert 
              en handhaaft?                                                       
              ENQ.: LEES VOOR                                                     
                                                                                  
               heel veel vertrouwen.............................................. 193) 1 
  
               veel..............................................................      2 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) neutraal...................................      3 
  
               weinig............................................................      4 
  
               helemaal geen vertrouwen..........................................      5 
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               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D3H>         Kunt  u  met een rapportcijfer aangeven in hoeverre u vindt dat het 
              Ministerie  van Verkeer en Waterstaat open en/of eerlijk samenwerkt 
              met  alle  belanghebbenden  als  het  gaat  om  de ontwikkeling van 
              Schiphol?                                                           
              Een '1' is hierbij 'helemaal niet open en/of eerlijk' en            
              een '10' is hierbij 'heel open en/of eerlijk'.                      
                                                                                  
               cijfer  1......................................................... 194) 1 
  
               cijfer  2.........................................................      2 
  
               cijfer  3.........................................................      3 
  
               cijfer  4.........................................................      4 
  
               cijfer  5.........................................................      5 
  
               cijfer  6.........................................................      6 
  
               cijfer  7.........................................................      7 
  
               cijfer  8.........................................................      8 
  
               cijfer  9.........................................................      9 
  
               cijfer 10.........................................................      10 
  
               weet niet/geen mening.............................................      11 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D3I>         Kunt  u  met  een  rapportcijfer  aangeven  in hoeverre u vindt dat 
              Schiphol open en/of eerlijk samenwerkt met alle belanghebbenden als 
              het gaat om de ontwikkeling van Schiphol?                           
              Een  '1'  is hierbij 'helemaal niet open en/of eerlijk' en een '10' 
              is hierbij 'heel open en/of eerlijk'.                               
                                                                                  
               cijfer  1......................................................... 195) 1 
  
               cijfer  2.........................................................      2 
  
               cijfer  3.........................................................      3 
  
               cijfer  4.........................................................      4 
  
               cijfer  5.........................................................      5 
  
               cijfer  6.........................................................      6 
  
               cijfer  7.........................................................      7 
  
               cijfer  8.........................................................      8 
  
               cijfer  9.........................................................      9 
  
               cijfer 10.........................................................      10 
  
               weet niet/geen mening.............................................      11 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D3J>         Kunt  u  met  een rapportcijfer aangeven in hoeverre u vindt dat de 
              Inspectie  van  het Ministerie van Verkeer en Waterstaat open en/of 
              eerlijk  samenwerkt  met  alle  belanghebbenden  als het gaat om de 
              ontwikkeling van Schiphol?                                          
              Een  '1'  is hierbij 'helemaal niet open en/of eerlijk' en een '10' 
              is hierbij 'heel open en/of eerlijk'.                               
                                                                                  
               cijfer  1......................................................... 196) 1 
  
               cijfer  2.........................................................      2 
  
               cijfer  3.........................................................      3 
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               cijfer  4.........................................................      4 
  
               cijfer  5.........................................................      5 
  
               cijfer  6.........................................................      6 
  
               cijfer  7.........................................................      7 
  
               cijfer  8.........................................................      8 
  
               cijfer  9.........................................................      9 
  
               cijfer 10.........................................................      10 
  
               weet niet/geen mening.............................................      11 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D4>          Vindt  u  dat de overheid haar verantwoording neemt als het gaat om 
              de  bescherming  van  omwonenden  tegen  overlast  als  gevolg  van 
              vliegverkeer?                                                       
                                                                                  
               ja................................................................ 197) 1 
  
               nee...............................................................      2 
  
               weet niet.........................................................      3 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D5>          Heeft  u  het  idee  dat  bij  de groei van Schiphol de economische 
              belangen  voorgaan of juist het beperken van de geluidsoverlast. Of 
              heeft  u  het  idee dat er een goed evenwicht is gevonden tussen de 
              economische belangen en de geluidsoverlast?                         
                                                                                  
               economisch belang gaat voor....................................... 198) 1 
  
               beperken geluidsoverlast gaat voor................................      2 
  
               een evenwicht.....................................................      3 
  
               weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D6>          Vindt  u dat de overheid zich voldoende inzet voor het beperken van 
              overlast als gevolg van vliegverkeer?                               
              Doet de overheid dit..                                              
              (ENQ.: LEES VOOR)                                                   
                                                                                  
               in te sterke mate................................................. 199) 1 
  
               in voldoende mate.................................................      2 
  
               in onvoldoende mate...............................................      3 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<D7>          Vindt  u  dat  de overheid zich voldoende inzet voor het bewaken cq 
              stimuleren van Schiphol als economisch belangrijke luchthaven?      
              Doet de overheid dit...                                             
              (ENQ.: LEES VOOR)                                                   
                                                                                  
               in te sterke mate................................................. 200) 1 
  
               in voldoende mate.................................................      2 
  
               in onvoldoende mate...............................................      3 
  
               (ENQ.: NIET VOORLEZEN) weet niet..................................      4 
_________________________________________________________________________________ 
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<D8>          Verwacht  u dat groei van Schiphol binnen de gestelde milieugrenzen 
              mogelijk is?                                                        
                                                                                  
               ja................................................................ 201) 1 
  
               nee...............................................................      2 
  
               weet niet.........................................................      3 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
| Dan wil ik u enkele vragen stellen over de krant, televisie en radio.         | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
  
<M1>          Welke krant(en) leest u regelmatig?                                 
              (ENQ.: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)                                
                                                                                  
               De Telegraaf...................................................... 202) 1, 
  
               De Volkskrant.....................................................      2, 
  
               Trouw.............................................................      3, 
  
               NRC Handelsblad...................................................      4, 
  
               Het Parool........................................................      5, 
  
               Algemeen Dagblad..................................................      6, 
  
               Metro.............................................................      7, 
  
               Spits.............................................................      8, 
  
               andere landelijke krant...........................................      9, 
  
               Beverwijk.nu......................................................      10, 
  
               Dagbad van het Noorden............................................      11, 
  
               Gooi en Eemlander.................................................      12, 
  
               Haarlems Dagblad..................................................      13, 
  
               Haarlem 105.......................................................      14, 
  
               Hoorngids.........................................................      15, 
  
               IJmuiderkrant.....................................................      16, 
  
               Koggenland NieuwsXpres............................................      17, 
  
               Leidsch Dagblad...................................................      18, 
  
               Nieuwe Meerbode...................................................      19, 
  
               Nieuw Volendam....................................................      20, 
  
               Noordhollands Dagblad.............................................      21, 
  
               Noord Holland Online..............................................      22, 
  
               NH Online Alkmaar.................................................      23, 
  
               NH Online Amsterdam-N.............................................      24, 
  
               NH Online Groene Hart.............................................      25, 
  
               NH Online Heerhugowaard...........................................      26, 
  
               NH Online Kennemerland............................................      27, 
  
               NH Online Langedijk...............................................      28, 
  
               NH Online Schagen.................................................      29, 
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               NH Online Schermer................................................      30, 
  
               NH Online Purmerend...............................................      31, 
  
               NH Online West-Friesland..........................................      32, 
  
               NH Online Zaanstreek..............................................      33, 
  
               Obdam.heefthet.nu.................................................      34, 
  
               Obdam Online......................................................      35, 
  
               Opmeer.heefthet.nu................................................      36, 
  
               Rondje Schagen....................................................      37, 
  
               Stadskrant de Castricummer........................................      38, 
  
               VAR Nieuwsblad....................................................      39, 
  
               Weespernieuws.....................................................      40, 
  
               Wester-Koggenland.heefthet.nu.....................................      41, 
  
               Wognum heeft het.nu...............................................      42, 
  
               Zeeburg.nieuws....................................................      43, 
  
               lokale / regionale krant..........................................      44, 
  
               lees geen krant...................................................      45, 
  
               weet niet/geen antwoord...........................................      46, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Selektie: effectgroepen 1 t/m 11                                                  
  
<M2>          Kijkt u regelmatig naar?                                            
                                                                                  
               Regio TV 112-TV................................................... 203) 1, 
  
               AT5...............................................................      2, 
  
               TV Noord-Holland..................................................      3, 
  
               geen van deze.....................................................      4, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Einde Selektie: effectgroepen 1 t/m 11                                            
  
<M2A>         Kijkt  u regelmatig, dat wil zeggen 3 tot 4 maal per week, naar het 
              NOS-journaal?                                                       
                                                                                  
               Ja................................................................ 204) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<M2B>         Kijkt  u regelmatig, dat wil zeggen 3 tot 4 maal per week, naar het 
              RTL journaal?                                                       
                                                                                  
               Ja................................................................ 205) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
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<M2C>         Kijkt  u  regelmatig,  dat  wil  zeggen 3 tot 4 maal per week, naar 
              NOVA?                                                               
                                                                                  
               Ja................................................................ 206) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<M2D>         Kijkt  u  regelmatig,  dat  wil  zeggen 3 tot 4 maal per week, naar 
              Netwerk?                                                            
                                                                                  
               Ja................................................................ 207) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<M2E>         Kijkt  u  regelmatig,  dat wil zeggen 3 tot 4 maal per week, naar 2 
              Vandaag?                                                            
                                                                                  
               Ja................................................................ 208) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<M2F>         Kijkt  u  regelmatig,  dat  wil  zeggen 3 tot 4 maal per week, naar 
              Barend en van Dorp?                                                 
                                                                                  
               Ja................................................................ 209) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<M2G>         Kijkt u regelmatig, dat wil zeggen 3 tot 4 maal per week, naar Hart 
              van Nederland                                                       
                                                                                  
               Ja................................................................ 210) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<M2H>         Kijkt  u  regelmatig,  dat  wil  zeggen 3 tot 4 maal per week, naar 
              nieuws- of actualiteitenprogramma's op een lokale televisiezender?  
                                                                                  
               Ja................................................................ 211) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
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<M3A>         Luister  u  regelmatig,  dat wil zeggen 3 tot 4 maal per week, naar 
              Radio 1?                                                            
                                                                                  
               Ja................................................................ 212) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<M3B>         Luistert  u  regelmatig, dat wil zeggen 3 tot 4 maal per week, naar 
              nieuws- of actualiteitenprogramma's op andere radiozenders?         
                                                                                  
               Ja................................................................ 213) 1 
  
               Nee, minder vaak..................................................      2 
  
               Nee, nooit........................................................      3 
  
               Weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
| Tot slot enkele algemene vragen.                                              | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Selektie: niet aan D12 'Overig Nederland' stellen                                 
  
<E1>          Is  uw huis aangepast in het kader van het geluidsisolatieprogramma 
              Schiphol  (GIS)  of  zal  er  in de toekomst geluidsisolatie worden 
              aangebracht?                                                        
                                                                                  
               ja, er is geluidsisolatie......................................... 214) 1 
  
               ja, er komt geluidsisolatie.......................................      2 
  
               nee...............................................................      3 
  
               weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Einde Selektie: niet aan D12 'Overig Nederland' stellen                           
  
<E2>          Bent u werkzaam in bedrijf of beroep?                               
                                                                                  
               ja................................................................ 215) 1 
  
               nee...............................................................      2 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Selektie: niet aan D12 'Overig Nederland' stellen                                 
  
<E3>          Werkt  uzelf of een lid van uw huishouden op de luchthaven Schiphol 
              of in een bedrijf dat met Schiphol verbonden is?                    
              ENQ.: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK                                  
                                                                                  
               ja, ikzelf........................................................ 216) 1, 
  
               ja, iemand uit mijn huishouden....................................      2, 
  
               nee, niemand......................................................      3, 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<E4>          Heeft   u   wel  de  laatste  zes  maanden  een  klacht  ingediend, 
              telefonisch, schriftelijk of anders, over Schiphol?                 
                                                                                  
               ja, heb klacht ingediend.......................................... 217) 1 
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               nee...............................................................      2 
  
               weet niet meer....................................................      3 
  
               niet van toepassing...............................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Selektie: klacht ingediend over Schiphol                                          
  
<E4B>         Hoeveel klachten heeft u de laatste zes maanden ingediend?          
                                                                                  
               1 klacht.......................................................... 218) 1 
  
               2 klachten........................................................      2 
  
               3 of meer klachten................................................      3 
  
               weet niet.........................................................      4 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Einde Selektie: klacht ingediend over Schiphol                                    
  
<E5>          Heeft  u  wel  eens  lichamelijke of psychische klachten gehad naar 
              aanleiding van problemen die rond Schiphol spelen?                  
                                                                                  
               ja................................................................ 219) 1 
  
               nee...............................................................      2 
  
               weet niet meer....................................................      3 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Einde Selektie: niet aan D12 'Overig Nederland' stellen                           
  
<E6>          Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar gebruik van Schiphol gemaakt 
              voor een vliegreis?                                                 
              (ENQ.: EEN VLIEGREIS IS OOK DE RETOURVLUCHT)                        
                                                                                  
               0 maal............................................................ 220) 1 
  
               1 maal............................................................      2 
  
               2 maal............................................................      3 
  
               3 maal............................................................      4 
  
               4 maal of vaker...................................................      5 
  
               Weet niet.........................................................      6 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<V_GSL>       ENQ.: NOTEER ZONDER TE VRAGEN                                       
              Geslacht                                                            
                                                                                  
               man............................................................... 221) 1 
  
               vrouw.............................................................      2 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<V_LFT>       Mag ik weten wat uw leeftijd is?                                    
              ENQ.:    WIL NIET ZEGGEN = <ESC> D   (-1)                           
                       MINIMUM   = 18                                             
                       MAXIMUM   = 99                                             
  
                                                                       +--+--+--+ 222) 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<E9>          Wat is uw hoogst genoten opleiding?                                 
              ENQ.:  Z I E   O P L E I D I N G E N K A A R T                      
                                                                                  
               LA = lager onderwijs (incl. LAVO en VGLO)......................... 223) 1 



 

1-meting Belevingsonderzoek contouren Schiphol  

SCHIPHOL VIJFDEBAAN 1 METING DECEMBER  2003 Intomart GfK 
 
 
               LB = lager beroepsonderwijs.......................................      2 
  
               MA = middelbaar algemeen voortgezet onderwijs.....................      3 
  
               MB = middelbaar beroepsonderwijs..................................      4 
  
               HA = HAVO/VWO (hoger algemeen en voorbereidend wetensch.           
               onderwijs)........................................................      5 
  
               HB = hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs/-kandidaats.....      6 
  
               HW = wetenschapp. onderwijs/doctoraal.............................      7 
  
               weet niet/Wil niet zeggen.........................................      8 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
<E10A>        Kunt u mij tenslotte uw postcode geven?                             
              ENQ.: NOTEER HIER DE POSTCODE-CIJFERS                               
                    EN IN HET VOLGENDE SCHERM DE POSTCODE-LETTERS.                
                                                                                  
                    WIL NIET ZEGGEN = <ESC> D   (-1)                              
  
                                                                 +--+--+--+--+--+ 224) 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
Selectie: Men noemt postcodecijfers                                               
  
<E10B>        Kunt u mij tenslotte uw postcode geven?                             
              ENQ.: NOTEER HIER DE POSTCODE-LETTERS                               
  
                                                                          +--+--+ 225) 
  
_________________________________________________________________________________ 
  
EINDE Selectie: Men noemt postcodecijfers                                         
  


