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Onderwerp BRS zienswijze Luchtruimherziening en andere onderwerpen m.b.t. 
Schiphol

Portefeuillehouder W. Breunesse
B&W besluit d.d. 16-02-2021

Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
Met deze raadsinformatiebrief informeer ik u over een aantal actuele ontwikkelingen rondom 
Schiphol:

 Ontwerp voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en BRS zienswijze daar op
 Bocht om Uitgeest: voorgenomen routewijziging nachtroute Polderbaan
 Eindadvies Van Geel over de Omgevingsraad Schiphol
 Vervolgonderzoek GGD Kennemerland naar slaapverstoring als gevolg van 

vliegtuiglawaai
 Stand van zaken aanvullingsregeling geluid

Toelichting

BRS zienswijze Luchtruimherziening
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ontwerp voorkeursbeslissing 
Luchtruimherziening gepubliceerd en vrijgegeven voor inspraak. De nieuwe hoofdstructuur 
moet leiden tot meer capaciteit in het luchtruim en tot minder hinder op de grond. In het 
voorkeursbesluit zijn de volgende maatregelen opgenomen:

 Andere indeling van het militaire luchtruim;
 Introductie vierde fix (aanvliegpunt in de lucht) in de buurt van Gouda;
 Vaste naderingsroutes, al dan niet in combinatie met gekromde eindnadering;
 Continue klim- en landingstechnieken (glijvluchten), die onlosmakelijk verbonden zijn met 

de vaste naderingsroutes;
 Verplicht volgen van vertrekroutes tot 6000 voet (is nu 3000 voet).
.
De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft een zienswijze opgesteld op de 
Luchtruimherziening (zie bijlage). De BRS ziet de potentie van de luchtruimherziening om de 
hinder te verminderen, maar er zijn ook zorgen over de effecten voor bewoners. Voor de BRS 
is een belangrijk uitgangspunt dat de maatregelen bijdragen aan een verbetering voor 
iedereen. Omdat de maatregelen zullen leiden tot routewijzigingen is het nog niet duidelijk in 
hoeverre dit het geval zal zijn. De reactie van de BRS richt zich daarom vooral op de 
planuitwerking die na vaststelling van de luchtruimherziening plaats gaat vinden (2021-2023).
Daarbij zijn vier punten van belang:

 Als bij het ontwerp van de routes blijkt dat de voorgenomen maatregelen toch niet het 
gewenste effect hebben, moet het mogelijk zijn om terug te komen op de maatregelen;

 Bij het ontwerp van de routes moet niet alleen gekeken worden naar het luchtzijdige 
belang, maar moeten ook alle landzijdige belangen (leefbaarheid, natuur, klimaat, 
verstedelijkingsopgave, energietransitie e.d.) worden afgewogen;

 De consequenties van het totaalpakket aan maatregelen moeten inzichtelijk worden 
gemaakt, niet het effect van elke maatregel afzonderlijk;

 Vooraf dient het voor omwonenden en grondeigenaren in het gebied duidelijk te zijn wat 
zij mogen verwachten aan rechtsbescherming, compensatie en planschade als blijkt dat 
hun situatie verslechtert.

                                                  
1Op deze raadsinformatiebrief  volgt geen actie van de Agendacommissie. Wanneer u een onderwerp hieruit wilt 

bespreken dan kunt u dit doen door een raadsinstrument in te zetten. Bijvoorbeeld een rondvraag (primair gericht 
aan het college van B&W of een agenda-initiatief (primair gericht aan de collega fracties)). Vermeld altijd in het 
raadsinstrument: wat u wilt bespreken inclusief een korte concrete toelichting. 
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De ontwerp voorkeursbeslissing Luchtruimherziening is te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/13/bijlage-ontwerp-
voorkeursbeslissing-luchtruimherziening

Bocht om Uitgeest
Op verzoek van de Omgevingsraad Schiphol is een onderzoek gestart naar een vaste 
nachtelijke naderingsroute op de Polderbaan. Hiervoor heeft LVNL een gekromde 
naderingsroute ontworpen. De route leidt tot aanmerkelijk minder ernstig gehinderden en 
ernstig slaapverstoorden in Castricum, Heemskerk en Uitgeest. Omdat de route ruimer om 
Uitgeest heen gaat, komt deze dichter bij Krommenie te liggen. Daardoor neemt het aantal 
ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden in Krommenie toe. Zaanstad is het dan ook 
niet eens met deze routewijziging. De Omgevingsraad Schiphol heeft inmiddels advies 
uitgebracht aan de minister over deze route (zie bijlage). Hierin is aangegeven dat 
bestuurders uit de regio positief zijn over de routewijziging, met uitzondering van Zaanstad. 
Naar verwachting neemt de minister in maart een beslissing over de route. Invoering van de 
route zou dan in juni plaats kunnen vinden. Na de beslissing van de minister organiseert de 
Omgevingsraad Schiphol op verzoek van de bestuurders twee informatiebijeenkomsten voor 
bewoners en raadsleden uit de regio. De raad zal hierover worden geïnformeerd.
Doordat hoger wordt aangevlogen op de Polderbaan wordt de toename van de hinder nog 
wel enigszins afgevlakt.

In mei 2020 is de gekromde nacht naderingsroute voor de Zwanenburgbaan ingevoerd, 
waardoor om Krommenie en Assendelft heen wordt gevlogen. Niet alle vliegtuigen kunnen 
deze route vliegen. Bij de introductie van de route werd er van uitgegaan dat 35-45% van de 
vliegtuigen dit zouden kunnen. In de praktijk blijkt dit al ruim 75% te zijn. Dit scheelt in de 
hinder wanneer de Zwanenburgbaan ’s nachts wordt ingezet (zie ook RIB Actuele zaken 
Schiphol 2019/29347). De Zwanenburgbaan wordt ’s nachts alleen ingezet wanneer de 
Polderbaan buiten gebruik is.

Eindadvies Van Geel over de toekomst Omgevingsraad
In december 2020 heeft de minister het eindadvies van de heer Van Geel over de toekomst 
van de Omgevingsraad Schiphol naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit eindadvies 
“Schiphol vernieuwd verbinden” geeft de heer Van Geel aan geen toekomst te zien voor de 
huidige Omgevingsraad Schiphol. Hij adviseert een scheiding aan te brengen tussen de 
bestuurlijke lijn en burgerparticipatie. Bij dit laatste denkt de heer Van Geel aan de oprichting 
van een maatschappelijke raad waaraan bewoners deel kunnen nemen, maar ook 
maatschappelijke organisaties, deskundigen en jongeren. Daarbij gaat hij uit van een getrapte 
bewonersvertegenwoordiging, zoals nu ook in de Omgevingsraad wordt toegepast. De BRS 
vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de ontwikkelingen rondom Schiphol. 
De BRS vraagt zich daarom af of een overlegstructuur met getrapte bewoners-
vertegenwoordiging voldoende mogelijkheden biedt om iedereen die dat wil, mee te laten 
praten over Schiphol.
In de bestuurlijke lijn is het de bedoeling dat bestuurders in de Schipholregio via de BRS 
rechtstreeks overleg voeren met de minister. De BRS is met de minister in gesprek over een 
bestuurlijke samenwerking via een nog op te stellen bestuursakkoord.
Het rapport “Schiphol vernieuwd verbinden” is te vinden op

Vervolgonderzoek GGD Kennemerland slaapverstoring door vliegverkeer Schiphol

In 2016 heeft de GGD Kennemerland onderzoek gedaan naar slaapverstoring als gevolg van 
vliegverkeer. Deze studie was gebaseerd op gegevens uit de Gezondheidsmonitor 2016, die 
elk vier jaar in de GGD-regio’s wordt gehouden. 
Voor het vervolgonderzoek zijn in vijf GGD-regio’s –waaronder Zaanstad- interviews 
gehouden met mensen die slaapproblemen ondervinden als gevolg van vliegtuiglawaai. 
Hieruit kwam naar voren dat het vliegverkeer in de randen van de nacht (23.00-24.00 uur en
05.00-07.00 uur) als het meest storend wordt ervaren. Omdat de berekende geluidbelasting 
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uitgaat van een gemiddelde over de hele nacht, ontstaat er een verschil tussen de berekende 
geluidbelasting en de ervaren hinder in de randen van de nacht. Het verschil tussen 
berekende geluidbelasting en ervaren hinder is al eerder door de heer Van Geel 
geconstateerd en was voor de minister aanleiding om te starten met de ontwikkeling van een 
nieuw meet- en rekenstelsel.
Als gevolg van slaapverstoring ervaren veel geïnterviewden gezondheidsproblemen, waarbij 
stress het meest in het oog springt. Respondenten maken zich ook zorgen over het effect van 
vliegverkeer op de luchtkwaliteit, het klimaat en veiligheid.
De GGD beveelt aan om de hinder met name aan de randen van de nacht te verminderen. 
Dit sluit aan bij de opvatting van de gemeente Zaanstad dat nachtvluchten zo veel mogelijk 
beperkt moeten worden (bij voorkeur geen nachtvluchten). Daarnaast is het volgens de GGD 
van belang om de hinder te erkennen en er over in gesprek te gaan met bewoners en 
bewoners bijvoorbeeld te betrekken bij de inrichting van de leefomgeving. Verder zou er meer 
onderzoek moeten komen naar de relatie tussen slaapverstoring en geluidbelasting en de 
relatie tussen geluidbelasting en ervaren hinder.
In de Gezondheidsmonitor 2020 zijn weer vragen opgenomen over geluidhinder en 
slaapverstoring door vliegtuiglawaai. De resultaten hiervan worden eind van de zomer 2021 
verwacht.
Het rapport van de GGD Kennemerland is te vinden op
https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2021/01/Inwoners-die-slecht-slapen-door-
vliegverkeer-ervaren-stress.

Stand van zaken aanvullingsregeling geluid
Juli 2020 bent u geïnformeerd over de Aanvullingsregeling Geluid van het Rijk en de 
zienswijze van de BRS daar op (RIB 2020/14137). In deze regeling is opgenomen dat in de 
afweging van ruimtelijke plannen vliegtuiglawaai zwaarder moet worden meegewogen dan 
voorheen. Hierdoor wordt de leefkwaliteit in de wijde omgeving van Schiphol als “tamelijk 
slecht” tot “zeer slecht” aangemerkt, waardoor het moeilijk wordt om woningbouwplannen te 
realiseren. Tegelijkertijd staat het Rijk in de Luchtvaartnota wel groei van het aantal 
vliegtuigbewegingen toe, “in balans met de omgeving”. De zienswijze van de BRS richtte zich 
met name op deze onevenwichtige benadering en op het feit dat de gevolgen volledig bij de 
gemeenten wordt neergelegd.
De BRS is inmiddels samen met VNG en IPO in gesprek met het Rijk over de mogelijke 
gevolgen van de aanvullingsregeling geluid.

Financiële en Juridische consequenties
Geen.

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet
Openbaar 

Aanpak/uitvoering
N.v.t.

Betreft
Actieve informatievoorziening 

Opdrachtgever R.  Schmidt
(075) 681 67 78
r.schmidt@
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Bijgaande stukken BRS zienswijze Luchtruimherziening 2021/2961
Brief ORS gekromde nachtnadering Polderbaan 2021/3429

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester
Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 16-02-2021

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 16-02-2021


