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Geachte mevrouw Luttik-Swart,
Op 15 februari 2018 heeft u ons ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde vragen
gesteld.
Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. De antwoorden zijn cursief weergegeven.
Op voorhand bieden wij u onze excuses aan voor de vertraging in de beantwoording.
Vragen en beantwoording
1. Bent u op de hoogte van het onderzoek wat is gedaan door GGD Kennemerland?
Ja wij zijn op de hoogte van het onderzoek dat is gedaan door GGD Kennemerland
en GGD Holland Noorden. Beide onderzoeken zijn gedaan in het kader van de
periodieke vierjaarlijkse gezondheidsmonitors.
2. Welke gemeenten zijn door de GGD Kennemerland onderzocht naar de effecten van
vliegtuiglawaai op de inwoners?
Alle gemeenten die in het werkgebied van beide GGD’s liggen.
3. Heeft GGD Holland Noorden ook een soortgelijk onderzoek gedaan voor de
gemeente Bergen-NH?
Zie hiervoor vraag 1.

bezoek: Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar
www.bergen-nh.nl

correspondentie: Postbus 175, 1860 AD Bergen
info@bergen-nh.nl

Tel. (072) 888 00 00
Fax (072) 888 01 00

4. Op aandringen van KIES Lokaal is er 21 januari 2016 een bijeenkomt geweest voor
inwoners. Er zijn veel vragen gesteld en suggesties gedaan. Wat is er met die
suggesties gebeurd?
Ons college heeft een NOMOS-meetpunt aangevraagd bij NV Luchthaven Schiphol
voor het meten van vlieglawaai. Hiernaast is aandacht gevraagd voor de vlieghinder
in onze regio, in het bijzonder de nachtvluchten omdat vlieghinder in de nacht kan
leiden tot gezondheidsproblemen zoals blijkt uit de GGD-onderzoeken. Die aandacht
is gevraagd in een brief aan de minister (kopie bijgevoegd). Vorig jaar is samen met
de provincie een brief gestuurd naar de staatssecretaris waarin onder andere wordt
aangedrongen op een spoedige heropening van de oostelijke nachtelijke
aanvliegroute (brief bijgevoegd). Die heropening zou leiden tot minder vlieghinder in
de nacht in ons grondgebied.
Op 16 januari is ook veel aandacht gevraagd voor het laag aanvliegen. De
Luchtverkeersleiding heeft aangegeven dat het laag aanvliegen noodzaak is om de
vliegtuigen veilig te kunnen oplijnen voor de eindnadering op de luchthaven. De actie
die wij hierop hebben gevoerd is het aanvragen van een NOMOS-meetpunt om zo
meer te weten komen over de geluidsniveaus van het laag overkomende
vliegverkeer. Hiernaast heeft ons college een zienswijze mede ondersteund tegen het
actieplan omgevingslawaai Schiphol (zie bijlage). Dit actieplan is naar onze mening te
weinig ambitieus met het terugdringen van vlieglawaai.
5. Gemeente Bergen heeft – ondanks dat ze buiten de 48Lden contour valt - via het
bestuurlijk overleg in de regio IJmond-Alkmaar, mede invloed naar organen zoals het
Bestuurlijk Overleg Regio Schiphol en de Omgevingsraad Schiphol. Eerder heeft
KIES Lokaal gevraagd om de notulen van het overleg met de omgevingsraad te
mogen inzien. Wij worden vertegenwoordigd, in de omgevingsraad en willen weten
op welke wijze en wat er wordt besproken. Eerder hebben we naar de notulen
gevraagd. Klopt het dat wij de notulen van het overleg met de omgevingsraad niet
mogen/kunnen inzien?
De vergaderingen van de Omgevingsraad Schiphol zijn niet openbaar en daarom ook
niet de notulen. Overigens is onze gemeente niet officieel lid van de Omgevingsraad
maar participeert zij wel in voorbereidend bestuurlijk overleg bij de Omgevingsdienst
IJmond.
6. In een persbericht van 3 maart 2017 van omgevingsdienst IJmond met als onderwerp
“Meer aandacht nodig om vlieghinder nachtvluchten te beperken” refereert men aan
een rapport waarbij door 8 gemeenten een ‘verkenning’ is gedaan en waarin de
gemeenten aanbevelingen doen. Wat is er gebeurd met die aanbevelingen’? Wat is
de huidige stand van zaken?
De aanbevelingen worden nu ingezet om druk uit te oefenen op de minister en op de
onderhandelingspartners aan de Alderstafel om tot concessies te komen. Omdat de
MER voor het nieuwe stelsel voor aan- en uitvliegen op Schiphol is uitgesteld zijn ook
de onderhandelingen over dit onderwerp stilgelegd.
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7. Kan de bestuurder, die de gemeente Bergen-NH vertegenwoordigt in de
omgevingsraad, de Raad op korte termijn informeren over de ‘acties’ die hij/zij heeft
genomen na de inwonersbijeenkomst van 21 januari 2016?
De portefeuillehouder participeert niet in de Omgevingsraad. Er komt wel een
rapportage over de uitvoering van de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol.
Deze zal naar verwachting in juni aan de raad worden aangeboden.
8. Ook heeft KIES Lokaal aangedrongen op een of meer meetpunten in onze gemeente.
Het plaatsen van een meetpunt is vorig jaar toegezegd. Is er al iets bekend over het
moment en de locatie van plaatsing van een meetpunt in onze gemeente?
Ons college heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een meetpunt in
Egmond binnen omdat juist daar veel vliegverkeer overkomt. De aanvraag is door
Schiphol aangehouden omdat men het NOMOS-meetsysteem aan het evalueren is.
9. KIES Lokaal wil weten wat de effecten zijn van vliegtuiglawaai op de inwoners van de
gemeente Bergen. Wij zullen in de eerstvolgende ARC (13 februari) vragen of hier al
onderzoek, door de GGD, naar is gedaan en zo niet of u bereid bent om onderzoek
hiernaar te doen. Steunt u dit verzoek?
Recent zijn drie rapportages verschenen over de effecten van het vliegverkeer op de
bevolking. De twee eerder genoemde GGD-onderzoeken en het
hinderbelevingsonderzoek van de Omgevingsraad
(https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2017/06/RapportageHinderbelevingsonderzoek-2017.pdf ). Uit dat laatste onderzoek zou blijken dat
inwoners veraf van Schiphol (aan de randen en net buiten de 48Lden-contour) minder
hinder ondervinden van het vliegverkeer. Echter die conclusie is gebaseerd op een
veel kleinere steekproef dan die van de GGD’s.
Bijlagen
1) Brief Bestuurlijke Regie Schiphol aan Omgevingsraad Schiphol inzake alternatieve
nachtroutes;
2) Zienswijze Omgevingsraad Schiphol op ontwerp actieplan omgevingslawaai Schiphol
2018 – 2023;
3) Brief van Gedeputeerde Staten aan minister van Infrastructuur en Waterstaat
d.d. 14-2-2018.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Fred Wessels, beleidsmedewerker beleid &
vastgoed van het team Beleid & Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7171. Wilt u bij
correspondentie het kenmerk 18uit01255 vermelden?
Met vriendelijke groet,
college van Bergen,

mr. M.N. Schroor
secretaris
1

drs. H. Hafkamp
burgemeester
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Bestuurlijke Regie Schiphol
Uw contactpersoon

Omgevingsraad Schiphol
De heer J.G.M. Alders
Polarisavenue 85b
2132 JH HOOFDDORP

Titus Ahrens
BEL/Schiphol
Telefoonnummer 0610925799
ahrensh@noord-holland.nl

CONCEPT
1|3
Verzenddatum

Betreft: Alternatieve nachtnadering Polderbaan
Kenmerk BRS 2017-4

Geachte heer Alders,

Zoals u bekend, is Luchtverkeersleiding Nederland voornemens de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te verzoeken om aanpassing
van het Luchthavenverkeerbesluit om alternatieve nachtnaderingen op de
Polderbaan mogelijk te maken. De voorgestelde naderingen kenmerken
zich door het in de nacht loslaten van de huidige systematiek van vaste
routes, inclusief glijvluchtnaderingen (zogenaamde CDA’s). Het zou hier
gaan om een maatregel die tenminste tot 2021 duurt.
Naar aanleiding van het overleg in het College van Advies van de
Omgevingsraad Schiphol, een informatiebijeenkomst in de regio en
consultatie van de meest betrokken bestuurders in de regio bericht ik u,
mede namens hen, als volgt.

Uw kenmerk

Wij willen allereerst onze teleurstelling uitspreken over het uitstellen van
het herstel van oostelijke aanvliegroute tot tenminste 2021. Deze niet
gewenste situatie leidt, nog los van het voorstel dat nu ter tafel ligt, in de
huidige systematiek tot extra nachtelijke hinder in enkele gebieden onder
de aanvliegroutes. Die hinder blijft nu langer bestaan dan ons
oorspronkelijk was toegezegd bij de sluiting van de Artip2c route in mei
2015.
Wij wijzen het voornemen van LVNL voor een tussentijdse oplossing van
de hand en wel om de volgende redenen.
Postbus 3007

Met het voorstel van LVNL wordt afgestapt van de huidige wijze van
nachtnaderingen op de Polderbaan, dat wil zeggen middels
voorgeschreven smalle aanvliegroutes en met voorgeschreven CDAnaderingen.

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Daarmee wordt afgestapt van een principiële keuze van de wetgever om
juist in de nacht, wanneer dit ook operationeel mogelijk is, de
geluidsoverlast en daarmee het risico op slaapverstoring per saldo tot een
absoluut minimum te beperken.
In plaats daarvan wordt de Polderbaan ’s nachts vanuit zowel oostelijke als
vanuit westelijke richting gespreid aangevlogen. De verplicht
voorgeschreven CDA-naderingen worden vervangen door een
inspanningsverplichting voor de vlieger.
Dat betekent dat straks delen van het noordelijk deel van Noord-Holland,
waar dit nu niet het geval is, geconfronteerd (kunnen) worden met
nachtelijk geluidsoverlast van landende vliegtuigen. Weliswaar wordt
cijfermatig de geluidsoverlast op een aantal plekken in de provincie dan
minder maar die gebieden blijven, zij het in mindere mate, overvlogen
worden. Inwoners, bijvoorbeeld in Castricum, worden niet verlost van
nachtelijk vliegtuiglawaai maar ondervinden slechts minder en anderen,
bijvoorbeeld in Graft – De Rijp, worden hiermee (op)nieuw
geconfronteerd.
Volgens de berekeningen die ons zijn gepresenteerd, zou er per saldo
sprake zijn van hindervermindering ten opzichte van de huidige situatie.
Echter, dit geldt alleen als tenminste 85 procent CDA-naderingen worden
gerealiseerd. Omdat er slechts sprake is van een inspannings- en niet zoals
nu een resultaatsverplichting bestaat hiervoor echter geen garantie. Bij
een lager percentage CDA-naderingen is nog nauwelijks sprake van per
saldo hinderbeperking. Maar nog los daarvan, in elk geval leidt het
voorstel tot verplaatsing van overlast. Het gaat weliswaar om kleine
aantallen maar zoals bekend is slaapverstoring een ernstige vorm van
overlast.
Vanuit overwegingen van hinderbeperking is er dus geen aanleiding in te
stemmen met het voornemen van LVNL. Voor de goede orde: wij hebben
ons er bij LVNL van vergewist dat de veiligheid hier in het geheel niet in
het geding is.
Wij vinden de effecten van het voornemen ook in geen verhouding staan
tot de langere vliegafstand, met daarmee een hoger brandstofverbruik en
hogere emissies, voor het vliegverkeer dat sinds 28 mei 2015 niet meer de
Artip2C route kan volgen. Het gaat daarbij volgens cijfers van LVNL om
gemiddeld 11 vluchten per nacht die nu circa 25 NM per nadering om
zouden moeten vliegen.
Dit voordeel weegt niet op tegen de gesignaleerde nadelen.
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Wij hebben ook een bezwaar tegen de te volgen procedure. Er schijnt
onduidelijkheid te bestaan over de adviesrol van de Omgevingsraad
Schiphol in deze omdat het hier formeel niet zou gaan om een
hinderbeperkende maatregel. Wij vinden het echter niet gepast dat de
Omgevingsraad in deze zaak wordt gepasseerd en wij gaan ervan uit dat,
nu blijkt dat er geen steun voor het voorstel in de Omgevingsraad bestaat,
het voornemen niet wordt geeffectueerd.
Tot slot willen wij graag nog eens het belang onderstrepen om alles in het
werk te stellen om zo snel als mogelijk de structurele oplossing uit de
gerezen problematiek te bewerkstellingen, namelijk de invoering van het
nieuwe computersysteem voor luchtverkeersbegeleiding en daardoor de
heropening van Artip2c route. De regio heeft immers steeds gevraagd om
een snelle herinvoering van de oude situatie en niet zozeer om een
tijdelijke oplossing.
Afschrift van deze brief sturen wij naar de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu.
Hoogachtend,

A. Tekin
Voorzitter Bestuurlijke Regie Schiphol

/

Provincie
Noord-Holland
Gedeputeerde Staten
POSTBUS 3007 1 2001 DA HAARLEM

De minister van Infrastructuur en Waterstaat
Mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX ‘S-GRAVENHAGE

Uw contactpersoon
Titus Ahrens
BEL/Schiphol
Telefoonnummer +31610925799
ahrensh@noord-holland.nl
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Betreft: ontwikkeling Schiphol

14 FEB. 2O1
Kenmerk
1 046702/1046705

Exce 11e nti e,
Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief van 20
december 201 7 aan de Tweede Kamer over de toekomstige
ontwikkeling van Schiphol. Wij constateren dat alle onderwerpen die de
komende tijd op de agenda staan ook in de brief aan de orde komen.
Uw brief geeft ons, mede gegeven de situatie rond de Omgevingsraad
Schiphol (DRS), aanleiding u, mede namens de gemeenten Amsterdam
en Haarlemmermeer, te verzoeken om op korte termijn bestuurlijk
overleg te voeren.

Uw kenmerk

Ter toelichting moge het volgende dienen.
Wij menen dat nu op een zo kort mogelijk termijn voor Schiphol een
Luchthavenverkeerbesluit (LVB) moet worden genomen. Daarin dienen
de al gemaakte afspraken aan de Alderstafel en de DRS wettelijk te
worden verankerd. Dit betekent dat de werkzaamheden van de DRS
erop zouden moeten zijn gericht met name advies uit te brengen over
twee onderwerpen. Dat betreft de zogeheten regel voor het gebruik van
de vierde baan en, op de grondslag van het regeerakkoord op dit punt,
de advisering over hoe de precieze invulling van de verdeling van de
ruimte voor de groei van het vliegverkeer en de milieuwinst voor de
omgeving na 2020 wordt vastgelegd (de zogeheten 50/50 regel).
Terecht stelt u in uw brief van 20 decemberjl. de veiligheid voorop en
onderstreept u het belang van een zorgvuldige besluitvorming op basis
van een eensluidende en correcte feitenbasis. Voor een goede
advisering door de DRS is daarom voorwaardelijk dat kan worden
beschikt over het MER, het rapport van het NLR over de
veiligheidseffecten van een beperkte groei van het aantal
vliegtuigbewegingen boven de 500.000 binnen het huidige operationele
concept en het onderzoek van uw ministerie, op ons verzoek, naar de
effecten van een meer selectief gebruik van de nacht.
Gegeven de gerezen tegenstellingen in de DRS, zal een strakke regie
van (ook) uw ministerie nodig zijn om ervoor te zorgen dat de
besluitvorming over een LVB voor Schiphol voor de periode na 2020 nu
daadwerkelijk snel wordt afgerond. Daarmee zou dan ook een einde
komen aan de huidige gedoogsituatie. Dit is niet alleen van groot

NH0001

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

Provincie Noord-Holland

1 Gedeputeerde Staten

21 3

belang voor een veilige en verantwoorde ontwikkeling van Schiphol in
balans met zijn omgeving en het noodzakelijke maatschappelijk
draagvlak daarvoor, maar ook voor de welvaart en werkgelegenheid in
de Metropoolregio Amsterdam.
Naast een Luchthavenverkeerbesluit zal ook een daarop gebaseerd
Luchthavenindelingbesluit (LIE) worden genomen. De regels van dit
besluit zijn al vastgesteld bij de inwerkingtreding van de wijziging van
het LIE op 1 januari 201 8. In dit kader zijn afspraken gemaakt die nu
worden geïmplementeerd door de betrokken provincies en gemeenten.
Daarmee is een Iangjarig gezamenlijk en zorgvuldig doorlopen proces
succesvol afgerond. Wij gaan ervan uit dat dit onverkort in stand blijft.
Zodra er een LVE voorhanden is gebaseerd op het MER, kan ook een LIE
met de bijbehorende contouren worden ingevuld. Dit schept de
gewenste duidelijkheid voor de regio. Met de voorzienbaarheid hiervan
is reeds rekening gehouden bij het maken van de afspraken, zoals uw
voorganger al schreef bij brief van 1 6 oktoberjl. aan de Kamer. Omdat
er op basis van de eerste resultaten van de MER geen substantiële
ruimtelijke effecten te verwachten zijn vergeleken met de ruimtelijke
gebieden in het nu van kracht zijnde LIE, kan voor de huidige
besluitvorming geen verdere advisering door de ORS in het kader van
wonen en vliegen aan de orde zijn. Dit nog geheel afgezien van het feit
dat de ORS een adviesorgaan is ingegeven vanuit het luchtvaart
specifieke belang en geen taak heeft daar waar het de ruimtelijke
ordening betreft.
Met de hierboven genoemde werkzaamheden kan de advisering van de
huidige ORS over de uitwerking van de al gemaakte afspraken in
Aldersverband worden afgerond. Gegeven de urgentie van de zaak, een
strakke departementale regie en de overweging dat de meeste
gemaakte afspraken al eerder succesvol geïmplementeerd zijn, is
afronding voor de zomer gewenst en realistisch.
Uiteraard laat dit onverlet dat vervolgens gesproken moet worden over
een verdere veilige en verantwoorde ontwikkeling van Schiphol in
balans met zijn omgeving. Niet alleen de geluidsproblematiek maar ook
de klimaatverandering en bijvoorbeeld ultrafijnstof staan prominent op
de maatschappelijke agenda. Een verantwoorde en selectieve groei van
de luchtvaart is niet alleen van groot belang voor de Metropoolregio
Amsterdam maar zeker ook voor heel Nederland. Het recente rapport
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de implicaties daarvan geven
bovendien voldoende aanleiding om te kijken naar het gebruik van de
luchthaven op langere termijn. Daarnaast is belangrijk te spreken over
de veranderende relatie en omgang van de luchthaven met zijn
omgeving en vice versa. Het is zaak daarbij ook perspectief te blijven
bieden aan gebieden waar vanwege het gebruik van de luchthaven geen
ontwikkelingen (meer) mogelijk zijn.
Wij gaan ervan uit dat die gesprekken met de regio mede in het kader
van de totstandkoming van de Luchtvaartnota gevoerd worden en dat
daarover nog verdere afspraken worden gemaakt. Mede in relatie
hiermee zijn wij verheugd met uw toezegging nu al te starten met een
grondige evaluatie en heroriëntatie van (de huidige werkwijze van) de
ORS. Graag vernemen wij van u hoe u in dit verband omgaat met de
verkiezing van een nieuwe bewonersvertegenwoordiging die dit najaar
aan de orde is. Wij gaan er overigens van uit betrokken te worden bij
deze heroriëntatie en zijn gaarne bereid daarover mee te denken.
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Graag wisselen wij over het bovenstaande op korte termijn met u van
gedachten.
Afschrift van deze brief stuurden wij naar de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Alders van de Omgevingsraad
Schiphol en de heer Nijhuis van de Schiphol Group.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

)
p rovii ers

NH0001

1046702/1 046705

Zienswijze op ontwerp actieplan omgevingslawaai Schiphol 2018 – 2023

De zienswijze:
Zienswijze op ontwerp actieplan omgevingslawaai Schiphol 2018 – 2023
1) Dat de geluids-contour berekeningen niet het zelfde zijn als de metingen, zie recent
pers bericht :
– GELUIDHINDER RUIM DE HELFT HOGER DAN SCHIPHOL BEREKENT.
Spaarndam, 29 november 2017 De Werkgroep Schiphol Spaarndam heeft met gegevens
van het geluidsmeetsysteem NOMOS (1) en CBS-gegevens (2) over aantallen inwoners
vastgesteld dat de geluidsbelasting door vliegverkeer van en naar Schiphol veel hoger is
dan de door de Schiphol Group berekende hinder. In de recente publicatie
Gebruiksprognose 2018 Amsterdam Airport Schiphol (3) wordt aangegeven dat bij een
berekende geluidsbelasting van 48 dB(A) Lden er 126.500 ernstig gehinderde personen
zullen zijn in 2018. De Werkgroep Schiphol Spaarndam heeft echter op basis van
NOMOS-meetgegevens vastgesteld dat er nu al, in 2017, ruim 200.000 ernstig gehinderde
personen zijn in Noord-Holland en Zuid-Holland. Daarmee overschrijdt Schiphol zelfs haar
maximumcriterium volgens de Gebruiksprognose 2018 van 180.000 ernstig gehinderde
met een geluidbelasting van 48 dB(A) Lden of meer. Theo Köhler, de geluidsdeskundige
van de Werkgroep Schiphol Spaarndam: “De werkelijke geluidshinder is ruim meer dan de
helft hoger dan wat Schiphol berekent. We hebben het aantal gehinderde bewoners
voorzichtig bepaald, door binnen de door Schiphol zelf bepaalde contour te tellen.
Waarschijnlijk is die omvangrijker”. Het actieplan gaat er van uit dat het oppervlak van de
geluidscontouren in 2016 met 5% zijn toegenomen t.o.v. 2011 door groei van het aantal
vliegbewegingen met 15%, terwijl de bijbehorende tekening (van pers bericht) een veel
grotere toename laat zien.
notes:
(1) Het Noise Monitoring System (NOMOS) is het geluidmeetsysteem van Amsterdam
Airport Schiphol. Bron NOMOS; contact-email press@schiphol.nl
(2) Centraal Bureau voor de Statistiek; https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers
(3) De Gebruiksprognose 2018 beschrijft het verwachte gebruik van Schiphol in het
gebruiksjaar 2018 en de hierbij optredende geluidbelasting in de omgeving.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/16/rapportgebruiksprognoseschiphol-2018

2) Dat de NADP-2 vertrek procedure een veel grotere geluidsvoet print heeft, vanwege de
verschillende type vliegtuigen. Ook nog dat de omschreven procedure nog veel meer
ruimte toe laat dan nu gebruikt wordt, ( De ICAO procedure NADP-2 begint met
acceleratie hoogte van 800ft). Intussen zijn er meerdere vliegmaatschappijen die dit
volgens de regels uitvoeren. Het resultaat is dat het beoogde effect pas op veel grotere
afstand van de luchthaven Schiphol plaats vindt. Het komt nu regelmatig voor dat het
acceleratie segment pas verder dan 20 mijl voltooid is, waarbij over vele bewoonde
gebieden gevlogen wordt terwijl de hoogte winst, de 3000ft nog niet gehaald is. Dit geeft
over een groot uitvlieggebied een ultra fijnstof toename op leefniveau. Tevens is er over
een onnodige lange afstand, een te grote toename van geluids overlast.

Velsen-Noord & Wijk aan Zee

8 maart 2018
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3) Het document voor de Ke berekingen waarbij bewust de B737 en A320 niet zijn
meegeteld, hetgeen zeker 50% van de berekening beinvloed, geeft totaal geen correct
beeld. Destijds met de toenemende welvaart werd het vliegverkeer op Schiphol
omvangrijker en de geluidshinder ervan eveneens. In de jaren 60 werd een commissie
onder leiding van de Delftse hoogleraar Kosten aan het werk gezet. Ten behoeve van de
wetgeving ontwikkelde deze commissie meet- en rekenmethodes voor de geluidsbelasting
rond Schiphol. Het resultaat was een formule voor de geluidsbelasting per jaar. De
eenheid ervan werd de Kosteneenheid (Ke) genoemd.
In 1980 werd in de luchtvaartwet bepaald dat nieuwe huizen maximaal aan 35 Ke mochten
worden blootgesteld. Die 35 Ke betekenen in de praktijk dat zo’n 25% van de mensen
ernstig last van het geluid heeft. Bij waarden erboven moesten bestaande huizen
geïsoleerd worden. Er zat echter een addertje onder het gras. Om de gemeten of
berekende geluidsbelasting niet te hoog op te laten lopen (en daarmee Schiphol te
benadelen) werd – zeer tegen de zin in van professor Kosten – besloten om vliegtuigen
die minder dan 65 dB produceren niet mee te rekenen. Dus als heel veel vliegtuigen met
toch nog flink wat lawaai overvliegen, worden ze niet meegeteld. Ook werd er alleen maar
met het piekgeluidsniveau gerekend. De tijdsduur van het vliegtuiglawaai werd geheel
buiten beschouwing gelaten. Het gevolg hiervan is dat wat op papier in ambtelijke
beleidsstukken werd gepresenteerd losstaat van wat de mensen rond Schiphol dagelijks
ervaren.

4) Verhoging van transition level (TL) zal bijdragen aan hinderbeperking, tenminste als de
LVNL daar gebruik van gaat maken, want dan kan er gevectored worden op grotere
hoogte dan 2000 ft Polderbaan, tenslotte alle vliegbewegingen onder de 3000 ft verzorgen
voor een ultra fijnstof concentratie verhoging op leefniveau. Bijkomend ook dat, als er zo
laag gevlogen wordt is er ook onnodige geluids toename. Het komt regelmatig voor, dat er
100 kilometer horizontaal (level) gevlogen wordt op de zeer lage hoogte van 600meter. Dit
lage vliegen gebeurt ook over bebouwde gebieden, steden, dorpen, natuurgebied en
industrie. De veiligheid marges boeten onnodig in.

5) Ook kan de het voordeel van minder CO2 uitstoot bij NADP -2 vertrek weg geschrapt
tegen de toename van ultra fijnstof in groter gebied, ultra fijnstof is veel gevaarlijker voor
de volksgezondheid. Het vliegtuig is nu langer (in tijd) en afstand onder de 3000ft, te
danken aan deze NADP-2 vertrek procedure. Ter info: alleen bij de Europa vloot kan het
positief zijn, maar voor alle Intercontinentale vluchten en Heavy vliegtuigen zouden de
restrictie moeten krijgen voor deze NADP-2 methode.

6) Ook worden onjuiste argumenten gebruikt om geen uitbreiding van de aantal CDA
naderingen te faciliteren, deze methode is een milieu vriendelijke nadering en dient
aangeboden te worden op de luchthaven Schiphol. Ieder nieuw gebruikersjaar dient er een
forse toename te worden gefaciliteerd. Vliegtuigen ""best equiped must be best served"".
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7) Er is totaal geen enkele rekening gehouden met de aanbevelingen van het OVV,
onderzoek voor de veiligheid. Bij invoeringen hiervan zal het preferente baangebruik
ernstig worden beperkt. Tevens zullen de aantallen baanwissels (heden 16 per dag) zeer
beperkt worden. Geluidpreferent baangebruik is strijdig met streven naar verminderen
veiligheidsrisico’s (zie integrale veiligheidsanalyse NLR). Overigens is groei van de
luchtvaart derhalve niet mogelijk (dit staat letterlijk in het OVV rapport)

8) Het actieplan is gebaseerd op het Nieuw Normen en Hand havings Stelsel (NNHHS).
Beter is handhavingspunten en totaal volume geluidsbelasting niet te opheffen en de
grenswaarde voor het totale volume van de geluidsbelasting als norm te blijven hanteren
zolang het NNHHS niet wettelijk is vastgelegd in de wijzigingen van het Luchthaven
Verkeers Besluit (LVB) en het Luchthaven Indelings Besluit (LIB).

9) In dit actieplan wordt uitgegaan van het NNHHS met als basis een jaarlijkse norm voor
de Maximale Hoeveelheid Geluid (MHG). Beter zou zijn de MHG norm voor onbepaalde
tijd vast te stellen, i.p.v. deze jaarlijks te wijzigen.

10) Dit actieplan is gaat uit van een Maximale Hoeveelheid Geluid, die gebaseerd is op
geluidpreferent baangebruik, hetgeen geen standaard norm is. Het
huidige preverente baan gebruik met zijn 16 baan wissels per dag maakt schiphol een onnodig niet veilig
vliegveld, althans het is onnodig niet veilig, door de aanbevelingen van het OVV uit
tevoeren kunnen er een groot aantal hinderbeperkende maatregelen genomen worden. Zo
als een forse toename van het het CDA naderings methode.

11) Dit actieplan is gebaseerd op MHG die afgeleid is van gebruiksprognose
in plaats van op daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid geluid in afgelopen
gebruiksjaar.

12) Dit plan is gebaseerd op een Maximale Hoeveelheid Geluid die is afgeleid van de
capaciteitsdeclaraties, in plaats van op de daadwerkelijk gemeten hoeveelheid geluid in
het afgelopen gebruiksjaar.

13) Dit plan is gebaseerd op de aanname die is vastgelegd in het regeerakkoord, dat de
luchtvaartsector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor de
Schiphol, waren het niet dat het nog tientallen jaren kan duren voordat een aanzienlijk deel
van de herrie bakken zijn vervangen.
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14) Het ontwerp van het actieplan is gebaseerd op grenswaarden van de
gelijkwaardigheidscriteria voor geluid. De gelijkwaardigheidscriteria zijn gebaseerd op
geluidbelastingberekeningen die met het Nederlands Rekenmodel zijn uitgevoerd, terwijl
de milieu effecten van het NNHHS zou moeten worden beoordeeld met het Europese Doc
29 rekenmodel. Beter zou zijn de actuele geluidsmeeting ook te gebruiken. ( zie punt 1)

15) Er mist standaardisatie in het ontwerp van het actieplan rekent m.b.t. Lden en Lnight
in dB terwijl, de Wet luchtvaart geluid normeert in dB(A),

16) Onterecht worden in het ontwerp van het actieplan andere milieu aspecten dan
geluidhinder, zoals externe veiligheid, luchtverontreiniging van het vliegverkeer en
klimaatverandering, niet behandeld.

17) In het ontwerp van het actieplan blijft cumulatie van geluid buiten beschouwing,
hetgeen niet realistisch is. Dit zou eenvoudig aangetoond kunnen worden met gegevens
afkomstig van de metingen.

18) Het ontwerp van het actieplan Schiphol stelt geen grenzen aan de groei van Schiphol,
terwijl de veiligheidssituatie op Schiphol geen verdere groei van het aantal
vliegbewegingen toe laat. (bron: OVV rapport veiligheidssituatie Schiphol)
19) Het ontwerp van het actieplan houdt geen rekening met de milieu effecten van het
huidige en toekomstige gebruik van de luchthaven inclusief het vliegverkeer, waarbij de
toename van het aantal vliegbewegingen op Schiphol het onmogelijk maakt om de
klimaatverandering te beperken tot minder dan 2 graden Celcius, zoals is afgesproken in
het verdrag van Parijs.

20) Dit plan is gebaseerd op een evaluatie die uitgaat van hetzelfde aantal woningen in
2011 en 2016 zoals opgegeven door het RIVM. Helaas, niet gebaseerd op de evaluatie
van actuele en accurate gegevens van het kadaster.

21) Dit actieplan is gebaseerd op het geluidpreferent baangebruik, terwijl de
aanbevelingen van het OVV rapport, deze gebruiks-methode als zeer gevaarlijk
beschouwd moet worden, en hopelijk ook zo snel mogelijk zal verdwijnen.

Velsen-Noord & Wijk aan Zee

8 maart 2018

Pagina 4

Zienswijze op ontwerp actieplan omgevingslawaai Schiphol 2018 – 2023

22) Dit plan bouwt voort op afspraken over Continuous Descent and Approach (CDA),
terwijl het uitvoeren van CDA naderingen de afgelopen 7 jaar slechts met 3,5%
toegenomen, en in nachtregime al helemaal niet, terwijl dit wel was afgesproken.
23) Dit actieplan is gebaseerd op een convenant hinderbeperking waarvan verwacht
wordt dat er in 2020, 5% minder ernstig gehinderde zullen zijn ten opzichte van 2008
omdat dat is afgesproken in een akkoord dat tien jaar geleden gesloten is met
omwonenden en bestuurders die daar geen invloed op hebben. Helaas, in de praktijk is
het aantal klachten over geluidshinder de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11% per jaar
toegenomen.

ORS, Omgevings Raad Schiphol, Cluster Polderbaan
(www.bewonersomgevingschiphol.nl)
Polarisavenue 85b,
2132 JH Hoofddorp;
Tel. 023-5685230
namens deze: B.P. van den Born,
Kiesman voor Velsen - Noord & Wijk aan Zee.
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Schriftelijke vragen
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde
Fractie

: KIES Lokaal

Verzoek

Aan de voorzitter van de raad,

Datum
Onderwerp

12 februari 2018
Effecten van vliegtuiglawaai op inwoners van de gemeente
Bergen-NH
We constateren dat er een toename is van ‘klachten’ van
geluidsoverlast door vliegverkeer. Op 10 februari vernemen wij uit
de krant dat er door GGD Kennemerland onderzoek is gedaan
naar de gevolgen van nachtelijk vliegverkeer. Uit dit onderzoek
blijkt dat ongeveer 1000 inwoners van de gemeente Castricum last
hebben van ‘ernstige slaapverstoring’ als gevolg van nachtelijk
vliegverkeer’. KIES Lokaal is voorstander van vliegverkeer maar
wij zijn van mening dat ‘onnodig overlast’ voorkomen moet
worden.
1. Bent u op de hoogte van het onderzoek wat is gedaan door
GGD Kennemerland?
2. Welke gemeenten zijn door de GGD Kennemerland
onderzocht naar de effecten van vliegtuiglawaai op de
inwoners?
3. Heeft GGD Holland Noorden ook een soortgelijk onderzoek
gedaan voor de gemeente Bergen-NH?
4. Op aandringen van KIES Lokaal is er 21 januari 2016 een
bijeenkomt geweest voor inwoners. Er zijn veel vragen
gesteld en suggesties gedaan. Wat is er met die
suggesties gebeurd?
5. Gemeente Bergen heeft – ondanks dat ze buiten de
48Lden contour valt - via het bestuurlijk overleg in de regio
IJmond-Alkmaar, mede invloed naar organen zoals het
Bestuurlijk Overleg Regio Schiphol en de Omgevingsraad
Schiphol. Eerder heeft KIES Lokaal gevraagd om de
notulen van het overleg met de omgevingsraad te mogen
inzien. Wij worden vertegenwoordigd, in de omgevingsraad
en willen weten op welke wijze en wat er wordt besproken.
Eerder hebben we naar de notulen gevraagd. Klopt het dat
wij de notulen van het overleg met de omgevingsraad niet
mogen/kunnen inzien?
6. In een persbericht van 3 maart 2017 van omgevingsdienst
IJmond met als onderwerp “Meer aandacht nodig om

Toelichting

Vragen

1

Naam en ondertekening

vlieghinder nachtvluchten te beperken” refereert men aan
een rapport waarbij door 8 gemeenten een ‘verkenning’ is
gedaan en waarin de gemeenten aanbevelingen doen. Wat
is er gebeurd met die aanbevelingen’? Wat is de huidige
stand van zaken?
7. Kan de bestuurder, die de gemeente Bergen-NH
vertegenwoordigt in de omgevingsraad, de Raad op korte
termijn informeren over de ‘acties’ die hij/zij heeft genomen
na de inwonersbijeenkomst van 21 januari 2016?
8. Ook heeft KIES Lokaal aangedrongen op een of meer
meetpunten in onze gemeente. Het plaatsen van een
meetpunt is vorig jaar toegezegd. Is er al iets bekend over
het moment en de locatie van plaatsing van een meetpunt
in onze gemeente?
KIES Lokaal wil weten wat de effecten zijn van
vliegtuiglawaai op de inwoners van de gemeente Bergen.
Wij zullen in de eerstvolgende ARC (13 februari) vragen of
hier al onderzoek, door de GGD, naar is gedaan en zo niet
of u bereid bent om onderzoek hiernaar te doen. Steunt u
dit verzoek?
Fractievoorzitter KIES Lokaal
Janina Luttik-Swart
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