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Schiphol-overleg 
 
l  Ontwikkeling Schiphol: Alders-akkoord    

(2008 – 2020)  
l  Beperken geluidshinder: Nieuw Normen- en 

Handhavingsstelsel (NNHS) 
l  Stroomlijnen overleg: Nieuwe Omgevingsraad 

Schiphol (ORS) 
l  Conclusies 
 



Alders-akkoord 2008 

l  Doel: selectieve groei luchtvaart (510 K) & 
beperking hinder omgeving (convenant) 

l  Methode: preferent baangebruik (noordelijk) & 
vervallen handhavingspunten 

l  Gevolg: verplaatsing hinder van binnen- naar  
buitengebied, i.c. Kaagbaan 

l  Compensatie Leidse Regio & Duin- en 
Bollenstreek 















Radartracks Schiphol 15 juli 2010 



Tweede Kaagbaan: besluit voor 2015 



Compensatie Alders 

l  Glijvluchtlandingen veroorzaken minder 
geluidshinder dan stapsgewijze landingen 

l  “Onlosmakelijk onderdeel akkoord” als 
compensatie voor solidariteit van buitengebied 

l  Beloofd: vervroegen nachtregime van 23.00 naar 
20.30 uur en overdag buiten pieken 

l  Blijkt niet haalbaar wegens capaciteitsreductie 
l  Alternatief onvoldoende: minder nachtvluchten, 

hoger aanvliegen, geen routeverlegging 



Hinderbeperking 

l  Geluidshinder subjectief, geluidsniveau objectief 
l  Berekenen (wet) versus meten (waarneming) 
l  Vergelijkend onderzoek NOMOS - Geluidsnet: 

even goed, keuze hangt af van doel & kosten 
l  Jaarrapportages 2012: Bewonersaanspreekpunt 

(klachten) en Geluidsnet (lokale metingen) 
l  Rechtsbescherming: Totale Hoeveelheid Geluid 

wordt verdeeld over Handhavingspunten 



Van HHP naar NNHS 

l  Vervangen Handhavingspunten door Nieuw 
Normen- en Handhavingsstelsel 

l  Van output naar input: flexibiliteit 
l  Lokale bescherming vervalt: gelijkwaardig? 
l  Maximale Hoeveelheid Geluid: berekend via 

prognose, baangebruik, type vliegtuig, weer 
l  Geluidsbelasting: onafhankelijke metingen nodig 

om effecten te controleren (voorbeelden) 





Slaapverstoring 



Geen stille 
nachtvluchten 



Stille nachtvluchten? 



Zomeravonden 



Onderhoud Kaagbaan, 
landing Aalsmeerbaan 
mei 2013 



Laagvlieger 8 juli 2013 





Van CROS naar ORS 

l  Huidig overleg verbrokkeld: CROS, Alderstafel, 
BRS, SMASH 

l  Onnodig besloten, voldongen feiten, weinig 
communicatie 

l  Ouderwets: traditionele vertegenwoordiging, 
geen achterbanraadpleging 

l  Luchtvaart data moet vrij als “Open Data” voor 
app-ontwikkeling 

  



Omgevingsraad Schiphol 

l  ORS: bewoners onafhankelijke geleding naast 
Rijk, Luchtvaartsector, Provincies/gemeenten 

l  Betere communicatie, consultatie, interactie  
l  Digitaal Regio Forum: moderne vormen van 

burgerparticipatie  
l  Bewustmakingscampagne voor “erkende” 

achterbanorganisaties 
l  Clusterindeling naar gemeente & baangebruik   
 



Clusterindeling ORS 
(concept november 2013) 



Conclusies 

l  Ontwikkeling Schiphol: Tweede Kaagbaan 
voorkomen! 

l  Beperking Geluidshinder: voortzetten 
onafhankelijk metingen Geluidsnet 

l  Schipholoverleg: deelnemen in nieuwe 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) 

Genoeg Vluchten 



Informatie 

Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) 
www.crosnet.nl 
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) 
www.bezoekbas.nl 
OegstgeestZietZeVliegen(OZZV) 
http://ning.oegstgeestzietzevliegen.com 
Geluidsnet 
http://www.sensornet.nl/project/oegstgeest 
 
 
 


