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Inhoud mededeling 

Het afgelopen jaar heeft het college de raad geïnformeerd over de stand 

van zaken omtrent de ontwikkelingen in het Schipholdossier. Er lopen 
momenteel veel zaken, mede omdat het kabinet diverse besluiten 

voorbereidt en beleidsnota’s gaat vaststellen. Ook worden momenteel 
veel onderzoeken gedaan en vinden er diverse discussies plaats in de 
Tweede Kamer. Enkele onderwerpen vragen om een update. Derhalve 

informeer ik u met bijgevoegde memo, welke is opgesteld door de 
Omgevingsdienst West-Holland, over de laatste stand van zaken en de 

verdere voortgang bij de belangrijkste Schiphol-onderwerpen.  
 

 

 

 

 

Bijlagen:  
- Memo ODWH - stand van zaken Schipholdossier; 
 



 
  

 
 
Kenmerk: 
 
 
 
 
 

 

Update Schipholdossier 
   

Aan: Bestuurders en gemeenteraadsleden 
Van: Menno Waalewijn 
Onderwerp: Stand van zaken Schipholdossier per november 2019 

Bijlagen:  

 
Bijgaande memo geeft de actuele stand van zaken over de belangrijkste Schiphol-
onderwerpen. Er lopen momenteel veel zaken, mede omdat het kabinet diverse besluiten 
voorbereidt en beleidsnota’s gaat vaststellen. Ook worden er momenteel veel onderzoeken 
gedaan en vinden er steeds discussies plaats in de Tweede Kamer. 
 
Kabinetsbesluit over ontwikkeling Schiphol na 2020 
Op 5 juli jl. heeft de minister aangekondigd dat Schiphol op de middellange termijn (na 2020) 
verder mag groeien dan het huidige plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen. In hoofdlijnen 
omvat het kabinetsbesluit: 

 Er komt een nieuw plafond van 540.000; 

 Groei is pas mogelijk nadat er hinderbeperking is gerealiseerd; 

 Jaarlijks wordt een groeitranche vastgesteld op basis van de bereikte hinderbeperking in 
het voorafgaande jaar; de luchtvaartsector moet elke groeistap dus verdienen; 

 Er komen minder nachtvluchten. 
 
Het nieuwe plafond is vooral gelimiteerd door vliegveiligheids-eisen en ligt hoger dan het 
groeiscenario uit het mislukte ORS-convenant van januari 2019. Dit hangt samen met het 
uitstellen van de opening van Lelystad Airport en de wens van het kabinet om de 
luchtvaartsector een perspectief te bieden. 
Met het beleid ‘groei na maatregelen’ sluit de minister goed aan op de uitgangspunten die 
door de gemeenten en provincies in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) zijn geformuleerd. 
De minister wil overigens al vanaf 1 november 2020 groei toestaan; de wens van de BRS is dat 
groei pas plaats vindt nadat de Luchtvaartnota is vastgesteld en nadat de Luchtruimherziening 
heeft plaatsgevonden (circa 2023).  
De randvoorwaarden en invulling van de methodiek voor het bepalen van de hinderbeperking 
(en dus de groei) zijn nog niet bekend en worden uitgewerkt in overleg met de OmgevingsRaad 
Schiphol (ORS). Daarin zijn overheden, bewoners en luchtvaarsector vertegenwoordigd. Veel 
hangt af van de ‘rekenmethodiek’ voor het vaststellen van de hinderbeperking. 
 
Nieuw Luchthaven Verkeer Besluit (LVB-1) en MER 
Het Aldersakkoord uit 2008 loopt t/m het jaar 2020. Tot die tijd gelden de afspraken over 
vliegregels zoals vastgelegd in dit akkoord, o.a. een plafond van maximaal 500.000 
vliegtuigbewegingen, waaronder maximaal 32.000 in de nacht. Het Aldersakkoord heeft echter 
geen wettelijke status en is dus niet handhaafbaar. Hoe er wettelijk gehandhaafd kan worden 



ligt vast in het Luchthaven Verkeer Besluit (LVB); dat dateert uit 2003 en omvat niet de 
afspraken uit het Aldersakkoord. 
Voorheen kon de overheid handhaven op basis van 35 ‘Handhavingspunten’, waarbij de 
berekende geluidruimte bepalend was voor het vaststellen van overschrijdingen. Sinds 2010 is 
dat niet meer zo omdat voor het hele gebied rond Schiphol 1 totaalplafond is vastgesteld. Dit 
plafond is echter nog niet wettelijk vastgelegd in het LVB, zodat Schiphol al bijna 10 jaar in een 
gedoogsituatie zit. De minister kan daardoor niet handhaven. Dit is ongewenst en benadrukt 
ook de urgentie van het vaststellen een nieuw LVB. 
De minister heeft eind maart besloten dat zij nog dit jaar een nieuw LVB (‘LVB-1’) gaat 
vaststellen op de bovengenoemde verkeersvolumes en de Aldersafspraken. Daarmee komt 
eindelijk een einde aan de gedoogsituatie; dat was voor de BRS een belangrijk 
onderhandelingspunt. 
Om het LVB te kunnen vaststellen, is een Milieu Effect Rapportage (MER) van Schiphol 
noodzakelijk. Eind 2018 presenteerde Schiphol de concept-MER. Het ministerie heeft daarna 
nog een second opinion laten uitvoeren, om discussies over fouten of betrouwbaarheid (zoals 
bij de MER Lelystad) te voorkomen.  
De publicatie van LVB-1 en de definitieve MER is uitgesteld tot dit najaar vanwege de PAS-
discussie. 
 
LVB-2 
Na het LVB-1 zal de minister ook snel een LVB-2 vaststellen voor de periode vanaf 2020, omdat 
daarin het nieuwe plafond (vermoedelijk 540.000) moet worden vastgelegd. Dit tweede LVB 
zal aangeven hoeveel en onder welke voorwaarden Schiphol verder mag groeien. De MER is 
dan ook weer van belang om te bepalen hoeveel groeiruimte er nog is voor Schiphol, binnen 
de afgesproken milieugrenzen. Het toestaan van verdere groei is vooral een politieke keuze, 
waarbij geluidhinder, veiligheid en economisch belang goed moeten worden afgewogen. Het 
lijkt er op dat veiligheid beperkender is voor groei, dan de milieugrenzen. 
 
Ontwikkeling Lelystad Airport 
De opening van vliegveld Lelystad is vorig jaar uitgesteld tot april 2020 en dreigt nu opnieuw 
vertraagd te worden. Oorzaak is dit keer de uitspraak van de Raad van State over het PAS 
(Programma Aanpak Stikstof). Elke nieuwe activiteit die stikstofuitstoot tot gevolg heeft moet 
opnieuw beoordeeld worden. 
Het is de bedoeling dat Lelystad vooral vakantievluchten gaat accommoderen. Men start met 
5.000 vluchten per jaar en bouwt dat langzaam op. De bedoeling is dat airlines hun slots voor 
vakantieverkeer op Schiphol teruggeven aan de slotcoördinator en zodoende ruimte maken 
voor zakelijk vliegverkeer op Schiphol. De Tweede Kamer heeft dat als voorwaarde gesteld. De 
minister heeft daartoe een zgn. ‘verkeersverdelingsregel’ gemaakt. De Tweede Kamer wil dus 
regulering, maar de EU wil juist vrije marktwerking. Inmiddels is bekend dat de EU nu akkoord 
gaat met het laatste voorstel. 
 
Luchtvaartnota 2020-2050 
De Luchtvaartnota gaat over heel Nederland (dus niet alleen Schiphol) en blikt vooruit tot 
2050. Het is de visie van het kabinet op de verdere ontwikkeling van de luchtvaart in ons land, 
met een afweging tussen economie, milieu-aspecten, geluidhinder en veiligheid. 
Stappen Luchtvaartnota: 

 De BRS en gemeenten in onze regio hebben zienswijzen ingediend op de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD, voorafgaand aan de PlanMER);  

 Diverse voorbereidende onderzoeken zijn door het ministerie van I&W in gang gezet (o.a. 
naar Luchthaven in zee);  

 Eind 2019: ter inzage legging planMER en ontwerp-Luchtvaartnota, zienswijzenprocedure; 

 2020: vaststellen Luchtvaartnota door het kabinet. 



De Luchtruimherziening 
Parallel aan de Luchtvaartnota is het Rijk in internationaal verband bezig met een studie naar 
de mogelijkheden om andere (efficiëntere) routes te vliegen. Vanaf circa 2023 is een 
herziening van de vliegroutes in het luchtruim boven Europa mogelijk. Men wil routes ‘rechter 
trekken’ vanwege besparing van brandstof en tijd. Een belangrijk doel is ook om vliegtuigen 
hoger te laten vliegen, bijvoorbeeld het verkeer van en naar Lelystad Airport. De minister heeft 
daartoe op 18 april jl. een startbeslissing genomen. 
Er zal vermoedelijk meer ruimte komen voor passagiersvliegtuigen boven Brabant, waar nu 
nog een deel van het luchtruim alleen toegankelijk is voor de luchtmacht. Als deze ruimte ook 
gebruikt kan gaan worden voor verkeersvliegtuigen is het wellicht mogelijk om een zgn. 
‘Vierde Fix’ te maken: een aanvliegroute naar Schiphol vanaf het Zuidoosten. Dit kan 
consequenties hebben voor het patroon van aanvliegroutes en dus voor geluidhinder op de 
grond.  
Stappen Luchtruimherziening: 

 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is op 10 september ter inzage gelegd; de BRS heeft 
zienswijzen ingediend; 

 De PlanMER en ontwerp-LRH zal vermoedelijk begin volgend jaar gepubliceerd worden.  

 De minister is voornemens om eind 2020 een voorkeursbesluit vast te stellen. 
 
Stikstofproblematiek (PAS) 
De uitspraak van de Raad van State inzake stikstof kan ook consequenties hebben voor de 
luchtvaart. De normstelling voor het vliegverkeer van en naar Schiphol is vastgelegd in het 
Luchthaven Verkeer Besluit (LVB), dat is een AMvB (dus geen vergunning) waarop geen 
beroepsprocedure bij de RvS mogelijk is. Een AMvB moet echter vooraf wel voor advies langs 
de RvS.  
Het vastleggen van een hoger aantal vliegtuigbewegingen dan in het oude LVB, betekent 
automatisch een verhoging van de toegestane stikstof uitstoot. Daarvoor zou dan compensatie 
of ontheffing geregeld moeten gaan worden. 
Ook bleek dat Schiphol geen vergunning heeft in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
Die is vermoedelijk wel nodig vanwege o.a. de stikstof die vrijkomt bij het taxiën (dit hoort niet 
bij het LVB, maar bij de Omgevingsvergunning van de luchthaven zelf). Ook hier is dus een 
potentiële belemmering voor verdere groei. 
 
(Ultra) fijnstof 
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van ultra fijnstof (UFS) rond 
Schiphol. Het blijkt dat er verhoogde concentraties worden gemeten in de nabijheid van 
Schiphol, en dat dit ook effecten heeft op de gezondheid van omwonenden. De effecten zijn 
groter aan de ‘lijzijde’ van de luchthaven en naarmate je dichterbij woont. Het RIVM gaat nu 
verder onderzoek doen naar langdurige blootstelling. 
 
Luchtvaart i.r.t. klimaatdiscussie 
De Luchtvaart valt niet onder het klimaatakkoord (evenals de zeescheepvaart). Toch wil de 
sector een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen en heeft daartoe een plan opgesteld voor 
een Nederlandse bijdrage. Het Ontwerp akkoord van de luchtvaartsector voor klimaat luidt 
samengevat: 

 Doelen van de sector zijn: 2 % CO2 reductie per jaar; CO2 neutrale groei vanaf 2020, 50% 
reductie in 2050 t.o.v. 2005 (onder voorbehoud van consensus in ICAO-verband), gebruik 
hernieuwbare brandstof 14 % in 2030, Zero-emissie grond-operatie in 2030. 

 Het sectorakkoord is weinig concreet; niet wordt aangegeven hoe e.e.a. gerealiseerd gaat 
worden en door wie. 

Het kabinet zet voorlopig in op prijsbeleid om te zorgen voor een bijdrage van de sector aan 
klimaatdoelen. Een tickettax in EU verband is niet op korte termijn te verwachten.  



Onderzoek naar hinderbeperkende maatregelen vanuit de ORS 
Los van de maatregelen vanuit het ministerie, voert de Omgevingsraad Schiphol (ORS) jaarlijks 
onderzoeken uit die moeten leiden tot hinderbeperking. Het laaghangend fruit is inmiddels 
geplukt, de meest voor de hand liggende maatregelen zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. De 
zgn. ‘Microklimaatstudies’ leiden vaak tot verschuiving en nauwelijks tot vermindering van de 
hinder. De focus ligt nu op generieke voorstellen die overal hinderbeperking opleveren, zoals 
bijvoorbeeld meer glijvluchten en vliegtuigen bij de landing langer hoog laten vliegen.  
ODWH en Omgevingsdienst Midden-Holland nemen namens cluster Zuid-West en Groene Hart 
ook deel aan een werkgroep die zich richt op hinderbeperking door de nachtvluchten naar de 
Zwanenburgbaan. 
 
Wat is er aan achtergrond documentatie? 
De afgelopen tijd zijn er veel onderzoeken gedaan en heeft ook een participatieproces 
plaatsgevonden. De resultaten zijn o.a. te vinden op de volgende websites: 
 
1. Brede Maatschappelijke Consultatie over ontwikkeling Schiphol 
zie www.omgevingsraadschiphol.nl  
 
2. Luchtvaartnota en Luchtruimherziening 
https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/ 
 
3. De Milieu Effect Rapportage (MER) van Schiphol 
De concept MER is te vinden op https://nieuws.schiphol.nl/concept-mer-schiphol-beschikbaar/ 
 
4. Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 
https://www.rli.nl/nieuws/2019/publicatie-advies-luchtvaartbeleid-een-nieuwe-aanvliegroute 
 
Overige info over Schiphol: 
http://www.bezoekbas.nl/ 
https://www.lvnl.nl/omgeving/baangebruik 
http://noiselab.casper.aero/ams/#page=actual 
https://flighttracking.casper.aero/ams/ 
https://www.rivm.nl/nieuws/ultrafijn-stof-rondom-schiphol-heeft-effect-op-gezondheid 
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