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Onderwerp Moties en actuele ontwikkelingen Schiphol
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Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
Graag informeer ik u over een aantal actuele ontwikkelingen omtrent Schiphol en hoe 
Zaanstad zich hiertoe verhoudt, ook in relatie tot de moties die in 2019 door de raad zijn 
aangenomen over Schiphol. De raadsinformatiebrief wordt afgesloten met een aantal links 
naar documenten en achtergrondinformatie die op internet te vinden zijn.

Moties Schiphol
In 2019 zijn twee moties aangenomen over Schiphol. In de motie over de toekomst van 
Schiphol (mei 2019) roept de raad het college op om in alle relevante gremia te bepleiten dat 
er in ieder geval tot 2023 geen verdere groei van Schiphol plaats zal vinden en te pleiten voor 
afschaffing van de nachtvluchten. Verder met andere partners binnen de Bestuurlijke Regie 
Schiphol (BRS) te kijken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden en te 
promoten dat zo veel mogelijk afstanden tot 750 km per trein worden afgelegd in plaats van 
met het vliegtuig.
In de motie objectivering geluidsoverlast vliegverkeer Schiphol (juni 2019) wordt het college 
opgedragen om gezondheidsaspecten van het geluid van Schiphol op te nemen in de 
uitvoeringsagenda van de Gezondheidsvisie, de raad te informeren en te consulteren over de 
initiatieven van de Minister van I&W en de Omgevingsraad voor een landelijk programma 
Meten Vliegtuiggeluid, voor het nieuwe meetnetwerk samen te werken met de 
buurgemeenten en te anticiperen op de herindeling van het luchtruim.

Toelichting
De maatschappelijke context rondom vliegen is veranderd
Eind 2019 is het rapport “Schiphol Vernieuwd Verbinden” verschenen, waarin Pieter van Geel 
(voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol) zijn observaties deelt naar aanleiding van zijn 
evaluatie van de Omgevingsraad Schiphol. Hij schetst hierin een beeld van de fundamenteel 
veranderde maatschappelijke context met betrekking tot vliegen. Het aantal 
vliegtuigbewegingen is toegenomen, een groei die vrijwel geheel is opgevangen door de 
secundaire banen (waaronder de Zwanenburgbaan), waardoor ook het aantal gehinderden 
sterk is toegenomen. Tegelijkertijd is de waardering voor vliegen afgenomen, is de 
maatschappelijke weerstand tegen groei van de luchtvaart toegenomen en heeft de term 
“vliegschaamte” zijn intrede heeft gedaan. 
In het kabinetsstandpunt over Schiphol van 5 juli 2019 wordt hinderbeperking dan ook 
geagendeerd als het centrale uitgangspunt voor het luchtvaartbeleid van de komende jaren. 
Groei kan alleen als dit aantoonbaar veilig is en als dit gepaard gaat met aantoonbare 
reductie van de overlast en verbetering van de leefkwaliteit.
Het afwegingskader voor de beoordeling van hinderbeperking staat tegelijkertijd ter discussie. 
Er is een steeds grotere diversiteit aan opvattingen over hoe hinder vast te stellen is. Moet 
geluid in beeld worden gebracht door berekeningen, gemeten waarden of moet worden 
uitgegaan van de hinderbeleving? En hoe meet je die dan? Welke indicatoren moeten worden 
gebruikt: frequenties, piekbelastingen, contouren, de verhouding ten opzichte van 
achtergrondgeluiden? En wat is de rol van andere indicatoren zoals (ultra)fijnstof en CO2? 
Daarbij is het steeds onvermijdelijker dat hinderbeperking voor het éne gebied een 
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lastenverzwaring betekent voor het andere gebied. Dit waterbedeffect zet ook de onderlinge 
solidariteit van zowel bewoners als bestuurders in de Schipholregio onder druk.
Het luchtvaardossier is aan het schuiven, terwijl er juist nu op allerlei fronten beslissingen 
moeten worden genomen over toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart. Dit maakt het tot 
een zeer complex geheel. 

Ontwikkeling Schiphol na 2020 – geen groei tot 2023?
Zoals bekend lopen de Aldersafspraken over de ontwikkeling van Schiphol in 2020 af. De 
bedoeling was dat de Omgevingsraad Schiphol advies aan de Minister zou uitbrengen over 
de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Dit is niet gelukt omdat de partijen in de 
Omgevingsraad niet tot overeenstemming konden komen (januari 2019). 
De Minister heeft daarom de regie gepakt en heeft in juli 2019 de Tweede Kamer 
geïnformeerd over het kabinetsstandpunt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. In het 
kabinetsstandpunt zijn veel punten overgenomen die de BRS destijds voor de 
adviesaanvraag aan de Minister had ingebracht. Over het BRS standpunt bent u in oktober 
2018 geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 2018/33438.

In het kabinetsstandpunt geeft de Minister aan dat Schiphol na 2020 tot 540.000 vluchten per 
jaar mag groeien. Deze groei kan niet zondermeer plaatsvinden. De Minister heeft de 
voorwaarde van de BRS overgenomen dat er eerst aantoonbare resultaten moeten worden 
geboekt op het gebied van vermindering van overlast en verbetering van leefkwaliteit voordat 
gesproken kan worden over een toename van het aantal vluchten. Groei van het aantal 
vluchten kan bovendien uitsluitend gerealiseerd worden als dit aantoonbaar veilig is.
Met het verschijnen van het rapport van de commissie Remkes (januari 2020) over de 
bijdrage van de luchtvaart aan de stikstofdepositie is daar nog de voorwaarde aan 
toegevoegd dat Schiphol alleen mag groeien als de stikstofuitstoot wordt verminderd. Het 
advies van Remkes sluit daarmee aan bij de inzet van de BRS.
De Minister geeft verder aan dat het –ongeacht de verdere ontwikkeling van Schiphol- van 
belang is om de uitstoot van schadelijke emissies door de luchtvaart, zoals CO2 en 
(ultra)fijnstof aan te pakken.
In hoeverre groei daadwerkelijk al in 2021 in gang kan worden gezet is afhankelijk van de 
getroffen maatregelen en het effect daarvan op de overlast en de leefbaarheid.

Schiphol stelt op dit moment een hinderreductieplan op. Dit hinderreductieplan bevat 
maatregelen die Schiphol sowieso wil gaan uitvoeren, los van eventuele groei van het aantal 
vluchten. Dit hinderreductieplan zal worden besproken met de omgeving.

In het coalitieakkoord 2020-2022 “De molen op de wind zetten” spreekt het college uit dat zij 
zich er voor inzet dat Schiphol in ieder geval tot 2023 niet groeit en dat zij dit standpunt actief 
uit zal dragen. Zaanstad blijft er dan ook op aandringen dat Schiphol tot 2023 pas op de 
plaats maakt. Zeker omdat er nu nog geen inzicht is op welke manier de overlast 
teruggebracht gaat worden en er bovendien nog een nieuwe systematiek wordt ontwikkeld 
om de hinder in kaart te brengen (zie bij meten, rekenen en hinderbeperking).

Beperken van het aantal nachtvluchten
In het kabinetsstandpunt is de ambitie uitgesproken om te komen tot een substantiële 
beperking van het aantal nachtvluchten. Meer hinder in de randen van de nacht door 
verschuiving van nachtvluchten zal niet worden toegestaan. De mogelijkheden voor het 
verminderen van het aantal nachtvluchten worden op dit moment onderzocht. 
Zaanstad houdt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten en zal wanneer daar aanleiding 
toe is –al dan niet in BRS verband- haar invloed gebruiken om zoveel mogelijk rust in de 
nacht te creëren.

In het kader van de hinderbeperkende voorstellen die in de Omgevingsraad Schiphol kunnen 
worden ingediend, is een vaste nachtroute voor de Zwanenburgbaan ontwikkeld. De 
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Zwanenburgbaan is ’s nachts alleen in gebruik als de Polderbaan gesloten is, bijvoorbeeld 
vanwege onderhoud. In plaats van een rechte route naar de landingsbaan, is er een 
gekromde route ontworpen die om Krommenie en Assendelft heen gaat. Tot voor kort was 
een gekromde route niet toegestaan. Een dergelijke manier van aanvliegen zou bij een 
bredere toepassing nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor hinderbeperking. Bij het 
onderzoek naar de nieuwe route bleek dat zowel op de Polderbaan als op de 
Zwanenburgbaan hoger kan worden aangevlogen. Ook dit scheelt in de hinder.

Huidige route in rood, nieuwe route in groen en blauw

Inzet trein op korte afstanden
Het kabinet wil de groei van vakantievluchten op Schiphol een halt toeroepen. De Minister 
werkt aan een regel om luchtvaartmaatschappijen die meer bijdragen aan de 
knooppuntfunctie (hub) van Schiphol te bevoordelen bij de verdeling van vliegrechten. Of dit 
ook daadwerkelijk (juridisch) mogelijk is, moet nog blijken.

Het vervangen van het vliegtuig door de trein staat op dit moment volop in de schijnwerpers 
en er verschijnen regelmatig onderzoeksrapporten over dit onderwerp. Gemeenschappelijke 
deler in deze onderzoeken is dat er in principe veel mogelijk is op dit gebied, maar dat er ook  
nog haken en ogen aan zitten. De trein is (te) duur, het vliegtuig (te) goedkoop, op veel 
treinroutes moet er veel overgestapt worden, enzovoorts. Duidelijk is dat de trein op dit 
moment nog niet altijd concurrerend is ten opzichte van het vliegtuig. Dat neemt niet weg dat 
er genoeg bestemmingen zijn waar de trein ook nu al een goed alternatief is. Ook de 
goedkope lange afstandsbussen kunnen -in ieder geval qua prijs- concurreren met het 
vliegtuig.
De gemeente zal het reizen per trein in plaats van het vliegtuig via diverse kanalen bij haar 
inwoners onder de aandacht brengen..

Meten, rekenen en hinderbeleving: deelname aan het nieuwe meet- en rekenstelsel
Het huidige systeem van meten en berekenen van vliegtuiggeluid doet geen recht aan de 
beleving van de hinder door omwonenden. In decibellen is de hoeveelheid geluid de 
afgelopen jaren afgenomen, maar dit wordt door de toename van het aantal vluchten door de 
omwonenden absoluut niet zo ervaren. Met name de piekbelasting en het ontbreken van 
rustmomenten worden als zeer hinderlijk ervaren.
De Minister is daarom een onderzoek gestart naar een nieuw meet- en rekenstelsel dat beter 
aansluit bij de beleving van omwonenden (Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid). 
Dit stelsel moet meerdere doelen dienen en is daarom bijzonder complex. Zo zijn voor inzicht 
in de hinder andere methoden nodig dan voor bijvoorbeeld het voorspellen van geluid in
toekomstige situaties. In het laatste geval zijn metingen niet mogelijk en zijn berekeningen 
dus noodzakelijk. In het nieuwe systeem moet citizens science (het zelf meten van geluid 
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door omwonenden) een plek krijgen.
De Minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de stand van zaken met 
betrekking tot de aanpak van meten en rekenen.

Explane-app
Het duurt dus nog wel even voordat het nieuwe stelsel wordt ingevoerd. Tot het zover is wil 
Zaanstad de explane-app als voorbeeld van citizens science bij haar inwoners onder de 
aandacht brengen. Deze app is ontwikkeld voor SchipholWatch, een groep bewoners uit 
Amstelveen en Aalsmeer. Met de app kan het geluid van afzonderlijke vliegtuigen worden 
gemeten. De meetresultaten van deze app zijn online in te zien. Per plaats/postcode en per 
tijdsperiode kan de gemiddelde vlieghoogte en het gemiddeld gemeten piekgeluid worden
bekeken. De meetresultaten kunnen niet worden gebruikt voor handhaving. De raad zal één 
keer per jaar met een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de meetresultaten van 
de app.
Het RIVM heeft informatie over deze app op haar website geplaatst in het kader van een 
experiment met citizens science. De TU Eindhoven gaat de bruikbaarheid van de app 
onderzoeken.

Aandacht voor gezondheid in relatie tot Schiphol
Vliegtuiglawaai levert hinder op en kan effect hebben op de gezondheid, zeker als er sprake
is van slaapverstoring. Er wordt dan ook al langer op aangedrongen (o.a. door de BRS) om 
weer structureel onderzoek te doen naar de invloed van Schiphol op de gezondheid, naar 
analogie van de GES-onderzoeken (Gezondheidseffecten Schiphol) die vroeger werden 
gehouden. 
Hinderbeleving is ook onderdeel van de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid. De 
beleving van hinder hangt nauw samen met de gezondheid. Om hier meer inzicht in te krijgen 
is voorgesteld dat alle GGD’s in Nederland in hun vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor vragen 
opnemen over Schiphol. Wanneer overal dezelfde gestandaardiseerde vragen worden 
gesteld, ontstaat een goed beeld van de hinderbeleving van vliegtuiglawaai in Nederland en 
de relatie met de gezondheid.

Behalve geluid is ook de luchtkwaliteit van invloed op de gezondheid. Het RIVM is bezig met 
een langjarig onderzoek naar ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. Er zijn al een aantal
tussenresultaten van dit onderzoek verschenen. Het eindresultaat wordt in 2021 verwacht.
Schiphol stelt samen met luchtvaartmaatschappijen een actieplan op voor de reductie van 
ultrafijnstof. Schiphol denkt daarbij onder meer aan elektrisch taxiën, walstroom voor 
vliegtuigen aan de gate, elektrische bussen en taxi’s. Maatregelen die ook een bijdrage 
kunnen leveren aan het verlagen van de stikstofdepositie. Het actieplan wordt binnenkort 
verwacht.  

Zaanstad zal in de Uitvoeringsagenda van de Gezondheidsvisie aandacht besteden aan de 
invloed van Schiphol op de gezondheid. De uitvoeringsagenda zal naar verwachting in de 
eerste helft van 2020 de besluitvorming in gaan.

Herindeling van het luchtruim
Het luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt. Een herindeling van het luchtruim is nodig 
voor een efficiënter gebruik en het beperken van hinder. De herindeling richt zich op:

 Meer capaciteit voor burgerluchtvaart en militaire luchtvaart;

 Beperken van de invloed van vliegroutes op de omgeving (geluidshinder, CO2, en 
(ultra)fijnstof);

 Efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim voor alle luchtruimgebruikers. 
Dit is een grootscheepse operatie waarin ook het militaire luchtruim en het luchtruim van de 
buurlanden is betrokken.
In onderstaande afbeelding is de planning van de bestuurlijke besluitvorming en inspraak 
rondom de Luchtruimherziening in beeld gebracht. De BRS heeft in het kader van de m.e.r.-
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procedure een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin wordt  
o.a. benadrukt dat het effect van de luchtruimherziening er niet toe mag leiden dat de hinder 
toeneemt of de gezondheid geschaad wordt. Rond de zomer verschijnt de concept-
voorkeursbeslissing over de luchtruimindeling. Hier kan weer een zienswijze op worden 
gegeven. 

Documenten met betrekking tot Schiphol die in 2020 worden verwacht
Naast de Luchtruimherziening worden verschillende andere documenten verwacht:

 Wijziging Luchthavenverkeersbesluit deel 1 (LVB1)
Hierin wordt het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel vastgelegd, zodat hierop 
gehandhaafd kan worden.

 Wijziging Luchthavenverkeersbesluit deel 2 (LVB2)
Hierin worden de afspraken voor de ontwikkeling van Schiphol na 2020 vastgelegd.

 Luchtvaartnota
Gaat over de ontwikkeling van de luchtvaart op de lange termijn (tot 2050).

Ook op bovenstaande documenten kunnen zienswijzen worden ingediend. Als daar 
aanleiding toe is, zal Zaanstad daar –al dan niet via de BRS- gebruik van maken.

Het hinderreductieplan van Schiphol zal zoals eerder aangegeven met de omgeving worden 
besproken. Ook hier zal Zaanstad zo nodig op reageren.

Verder wordt het kabinetsstandpunt op het advies van de commissie Remkes over luchtvaart 
en stikstofdepositie binnenkort verwacht. Zoals gemeld, informeert de Minister de Tweede 
Kamer voor de zomer over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van meten en 
rekenen.

Meer informatie
Op onderstaande websites is meer informatie te vinden over de onderwerpen die in deze 
raadsinformatiebrief aan de orde zijn gekomen.

Schiphol Vernieuwd Verbinden, evaluatie Omgevingsraad Schiphol, december 2019
https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2019/12/Schiphol-Vernieuwd-
Verbinden-Evaluatie-en-tussentijds-advies-governance-en-participatie.pdf
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Kamerbrief Ontwikkeling Schiphol, 5 juli 2019 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/05/ontwikkeling-schiphol-en-
hoofdlijnen-luchtvaartnota

Rapport Remkes stikstofdepositie en luchtvaart
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/14/kamerbrief-aanbieding-
advies-luchtvaartsector-van-het-adviescollege-stikstofproblematiek

Stand van zaken en rapporten Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid,
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z25681&did=2019D52752

Explane-app
https://reports.explane.org
https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten/samen-geluid-meten

RIVM-rapporten ultrafijnstof
https://www.rivm.nl/nieuws/ultrafijn-stof-rondom-schiphol-heeft-effect-op-gezondheid

Herindeling luchtruim en luchtvaartnota
www.luchtvaartindetoekomst.nl

Staat van Schiphol 2019
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2020/02/07/staat-van-schiphol-2019

Financiële en Juridische consequenties
Niet van toepassing

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet

Openbaar

Aanpak/uitvoering
Niet van toepassing

Betreft
Actieve informatievoorziening.

Opdrachtgever R. Schmidt
(075) 681 67 78
r.schmidt@

Bijgaande stukken Geen

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester
Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 18-02-2020

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 18-02-2020


