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Oud overlegstelsel Schiphol 

CROS = Commissie Regionaal 
Overleg Schiphol 

VGP =Verenigde Gezamenlijke 
Platforms (Bewonerskoepel). 

LVNL = LuchtVerkeersleiding 
Nederland 

BARIN = Koepel van 
Vliegtuigmaatschappijen. 



Nieuw overlegstelsel de Omgevings Raad Schiphol (ORS) 
 

ORS 

-  Ministerie  
   Infrastructuur & Milieu 
    (I & M) 
 
-   Inspectie Luchtvaart  
  Toezicht (ILT) 

- Schiphol Group 
- Air France-KLM 
- Luchtverkeersleiding NL 
- BARIN 
Bewoners  
Aanspreekpunt (BAS) 

Overheid: Sector: 

Bestuurlijke  
Regie Schiphol  
(BRS): 

Bewoners: -  5 baanclusters elk  
  2 vertegenwoordigers 
     (binnen-buitengebied) 
-  3 bewoners in CVA 

- Milieu Federatie NH 

Provincie: 
- Noord Holland 
- Zuid Holland 
- Utrecht 
-  Flevoland 
27 Gemeenten 

ORS ORS 

Toegevoegd onderwerp ORS = Landzijdige onderwerpen 
(Ruimtelijke Ordening). 



Prioriteit baangebruik: 

Kaagbaan en Polderbaan = 
zijn primaire banen 

Aalsmeerbaan, 
Buitenveldertbaan en de 
Zwaneburgbaan = zijn 
secundaire banen 



Belangrijkste punten: 
 
1.  De regel voor de 4e baan blijft gehandhaafd.  
 
2.  De norm voor het jaarlijks gemiddelde gebruik per dag blijft 40 

 vliegtuigbewegingen op de 4e baan (Aalsmeer, Zwanenburg).  
 
3.    De dagnorm wordt verhoogd van 60 naar 80 vliegtuigbewegingen op 

 de 4e baan (Voornamelijk de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan). 
  

6.   Verlaging aantal vliegbewegingen naar 500.000 tot eind 2020.  
 
12. Inventarisatie bouwplannen regionale overheden transformatie 20 Ke 

 (48Lden  buiten gebieden) teneinde te bezien of op korte termijn tot 
 passende en werkzame oplossingen kan worden gekomen. 

Onderhandelingsresultaat 4e baanregel 

29 januari 2015 



Wet- en regelgeving in de Luchtvaart 
 
•  Gebruik Schiphol geregeld in en op basis van de Wet Luchtvaart, hoofdstuk 8. 
  Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) 
 - Luchthavenverkeersbesluit (LVB), gebruik luchthaven, bedrijfsvoering netwerk 
 - Luchthavenindelingsbesluit (LIB), ruimtelijke consequenties, bouwbeperking. 

 
•  Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI, registratie en 
 berekening veiligheids- en milieubelasting. 

•  Invoering Nieuw Normen en Handhavingsstelsel (NNHS) inclusief aanpassing 
 4e baanregel is aanpassing van de Luchtvaartwet nodig (Thans behandeling in 
 de tweede kamer). 

•  Taken veiligheid en capaciteit Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is 
   geregeld in de Luchtvaartwet, hoofdstuk 5. 
 
•  Vaststellen routes en luchtverkeerswegen. 



Toekomstvisie Schiphol 

• Inzet Schiphol en vliegmaatschappijen: 
 - uitbreiding netwerkkwaliteit en zo kort mogelijke overstaptijden.  
  Dit betekent meer overlast omwonenden maar naar verwachting ook 

 meer werkgelegenheid. Concurrentie en neergaande economische 
 groei zijn externe risico’s. 

• De drie bewonersvertegenwoordigers hebben nog geen vastgesteld 
visie op de toekomst. De belangrijkste afwegingen voor de bewoners 
zijn: 

 - Bereidheid om tot 2030 extra vluchten toe te staan? 
 - Kiezen voor vliegen en niet voor bouwen = beperking aantal 

 gehinderden). Een recent artikel in Noord Hollands Dagblad van  
  23 juli heeft voor veel kritiek gezorgd (meer vliegen, niet bouwen).  

•  Provincies & gemeenten (BRS) 
 - De taak om in de toekomst te voldoen aan de woningbehoefte om 

 in de regio Schiphol te kunnen bouwen (LIB2). 
 - BRS heeft de bereidheid uitgesproken om de gezondheidsaspecten 

 kritisch te volgen. 

 
 



Actuele onderwerpen 1  
 
•  Rapport Overlast Zuidoosthoek,  

 Op verzoek van Provincie NH en de gemeenten is er begin 2014 een 
werkgroep ingesteld door de Alderstafel.  
 Opdracht: Alle mogelijkheden voor hinderbeperking opnieuw tegen het 
licht te houden.  
 - Cluster Aalsmeerbaan heeft de notitie gevolgen Aldersakkoord voor de 

 Aalsmeerbaan uitgebracht. Stelling: De overlast is veel meer dan in het 
 Aldersakkoord is afgesproken. 

 - Bewoners in de werkgroep hebben afstand genomen van het      
  rapport 
 - 21 september zal door de kiesmannen cluster Aalsmeerbaan een 

 reactie op het rapport worden vastgesteld 
 -  Besluitvorming in het College van advies op 30 oktober a.s. 

 
•  NADP2 ( Noise Abatement Departure Procedure) versie 2 

 Nieuw ingevoerde startprocedure van de KLM (50 % van alle 
vliegbewegingen op Schiphol). 
 De sector claimt hierdoor aanzienlijke milieuwinst waardoor meer dan  
50.000 extra vliegbewegingen mogelijk worden. Betekent een groot 
gevaar voor de leefbaarheid vooral in onze regio. 

 



 
•  Milieu Effect Rapportage (MER).  
  Wijziging van de Luchtvaartwet (voornamelijk Nieuw Normen en   
  Handhaving Stelsel) maakt het noodzakelijk dat een onafhankelijke commissie 
  welke de gevolgen van de wetswijziging zal onderzoeken.  
  Veel organisaties en de bewoners hebben inmiddels een zienswijze ingediend.  
  De MER dient eind 2015 klaar te zijn. 

 
•  RIVM literatuur onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid  
 door ultrafijnstof 

    Rapportage binnenkort naar de tweede kamer en de ORS  
  De Gezondheidsgevolgen betreffen een weggeschoven maar zeer belangrijk  
  onderwerp. Bewoners moeten hier veel actiever in worden 

 
•  Leefbaarheidsfonds Schiphol 
  Vooral in Aalsmeer e.o.komt meer hinder, (overlast, slaapverstoring,   
    gezondheid). Voldoende reden om een aanzienlijk deel van de beschikbare  
  30 miljoen euro 2e tranche te bestemmen voor compenserende maatregelen  

      in de Zuidoosthoek van Schiphol. 

Actuele onderwerpen 2  



 
 

•  Bewonersvertegenwoordigers Aalsmeerbaan: meer vaste aanvliegroutes. 
Thans wordt een Quickscan op haalbaarheid uitgevoerd. Besluit invoering 
voor eind 2015. Voor de duidelijkheid dit voorstel zal geen verlichting 
betekenen voor onze bewoners in het binnengebied van de Aalsmeerbaan. 

•  Baanonderhoud 2016 
 Bewoners eerder betrekken bij de voorbereiding baanonderhoud. 
 daardoor wordt het mogelijk laatste moment wijzigingen in de planning te 
voorkomen. 

•  Onze burgemeester Jeroen Nobel neemt deel aan de hoorzitting in de 
tweede kamer over de Luchtvaartnota op 23 september a.s. 
 Aalsmeer zal daar o.a. spreken over de moeilijke afweging: 
 - Versterken lokale economie en internationaal vestigingsklimaat door 

 verdere groei van Schiphol (meer vliegbewegingen, meer overlast) en, 
 - Beperking milieubelasting, daardoor overeind houden kwaliteit van de 

 woon/leefomgeving. 

Actuele onderwerpen 3  



http://www.aalsmeerbaan.nl/ 



Vragen! 

Er is nog veel te doen.  

 

Samenwerken en respect voor elkaars belangen zijn daarbij 
noodzakelijk.  
















