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Introductie 
Huidige situatie 
Toekomst 
Hoe Verder ? 
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Hoe is het begonnen? 
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Historisch-overzicht-Schiphol.mp4


Schiphol 1916 - 2016 

• 100 jaar, reden voor een feestje?  

•  “Enige grote luchthaven die nog steeds op dezelfde plek ligt”  Onder de 
zeespiegel 

• Politiek: “Schiphol was er eerder dan de huizen, niet andersom”  

• 63 miljoen passagiers 

• Rond 290.000 banen 

• 320 bestemmingen bereikbaar 

• Afspraken: “Groei in balans met de omgeving”  
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1948 
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Kaagbaan Verkeer 
83.500 Starts  46.000 Landingen 
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Huidige Status (1) 

Aldersakkoord 
• NNHS preferent vliegen (Kaagbaan, Polderbaan) ca 150.000  VTB 
• Beperkte inzet Secundaire banen (A’meerbaan, Zwanenburgbaan) ca 75.000 VTB 
• Handhaving op Preferentie en Max Hoeveelheid geluid (MHG) 
• Nachtvluchten primair op Kaagbaan en Polderbaan  
• Max 500.000 vliegtuigbewegingen tot 2021 
• Max 32.000 nachtvluchten. 
• Selectiviteit 70.000 vluchten naar Lelystad en Eindhoven 
• Uitplaatsen naar Lelystad bij 450.000 vtb (al in 2015 bereikt) 
• Glijvluchten voor landend verkeer/compensatie nachtvluchten (29.000) 
• Na 2020 groei conform 50/50 model   
 

OPM: 
• Het 2 jarig experiment was in 2012 al afgerond. 
• Al 7 jaar niet gehandhaafd op vigerend wetgeving 
• Buiten akkoord om nieuwe startroute ingevoerd (NADP2) 



Huidige Status (2) 
Nieuw Normen en Handhavingstelsel 

Vliegen volgens Afspraak 
 

• Preferente Banen:    
1. Polderbaan 
2. Kaagbaan 

 
• Noordelijke Wind    :  Starten Polderbaan 
• Zuidelijke Wind      :    Starten Kaagbaan   

Maximum Hoeveelheid Geluid 
 

• Gemiddelde van de hele Schiphol Regio. 
•  Geen Lokale handhavingspunten meer 
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Conclusie 
Aantal gehinderden minder maar voor groot aantal is 

hinder extreem toegenomen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNa20dSr7scCFcsHLAodp54NXA&url=http://www.bic-news.nl/de-omgevingsraad-schiphol/&bvm=bv.102537793,d.bGg&psig=AFQjCNE3km2QRnKWU-wuKvf8HkGN11dJDQ&ust=1442038064782873


Huidige Status (3) 

ORS (Omgevingsraad Schiphol) 
   Partijen:  Sector, Ministerie, Bewoners, Werkgevers, Overheid (BRS) 

 
Status Overleg 

• Overleg wordt getraineerd/geboycot door m.n. Schiphol en BRS (NH) 
 

• Schiphol ongebreideld groeien (Ook VNO) 
 

• BRS (NH) 200.000 woningen bouwen. 
 

• Bewoners vechten berekende groeiclaim Schiphol door hinderbeperking aan 
 

• De MER moet opnieuw berekend worden met een meer verfijnd 
  Europees model (DOC29) 
 

• Staatsecretaris grijpt in 
 

• Actie agenda 2030 voor maart a.s. 
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Groei 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ebaypartnernetworkblog.com/de/2014/06/&psig=AFQjCNEjzMzotOX0hC-kxI-GAwurKfSgag&ust=1485003873165640


Tweede Kaagbaan 
 

• Bij Groei eis, komt Tweede Kaagbaan dichterbij. 

• Prov. NH en o.a Aveen, Ameer, Nieuwkoop tegen;  tenzij  
  de Aalsmeerbaan dicht.  

• + 120.000 passages Kaagbaan regio.  

Ultra Fijnstof 
 

• RIVM voert, (in opdracht Stas) een 4 jarig onderzoek uit naar 
gevolgen van UFP 
•Samenwerking met Universiteit Utrecht ,GGD’s en Gemeentes 
(NH). 
•Validatie model, Impact gezondheid. 
•Onderscheid vliegtuig/vrachtwagen uitstoot . 
•ORS Bewoners participeren in Klankbordgroep 
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Lelystad 
•Uitgesteld tot 2019 (Interne LVNL problematiek) 
•Raad van Staten verklaart bezwaren niet ontvankelijk 
•Pretvluchten desnoods ministeriële maatregel. 

Schiphol uitbreiding 
• 2018 A Terminal en Pier 
• 2017 Tijdelijke extra vertrekhal 

Spookgehinderden 
• Besluitvorming op basis van woningbestand 2005 
• Moet geactualiseerd worden 
• Nieuwe bewoners niet meegeteld. 
• Nieuwbouw in Schipholregio, niet klagen  
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Verkiezingen 
•Bewoners belang hangt af van kabinets samenstelling.  
•In Partijprogramma’s ontbreekt gevoel voor urgentie 
•Tendens is economische groei boven leefbaarheid. 
•Kort cyclisch denken frustreert verandering. 

Economie (Mainports belang in Perspectief) 
•Toegevoegde waarde aan BNP: 

•Rotterdamse haven 3.1% 
•Schiphol 1,4% 

•Noord Brabant, Utrecht en Gelderland dragen     
  evenveel bij aan de groei van Nederland als NH en ZH  
  inclusief  Schiphol en Haven. 
•Aandeel vervoer en opslag in BNP ca Europees    
 gemiddelde. 
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Schiphol 2030 
 
•500.000 vliegtuigbewegingen voldoende. 
•Sector en Ministerie willen voor 2020 al meer. 
•Selectiviteit noodzakelijk om rendabel verkeer op Schiphol te 
accommoderen. 
•Noodzakelijk voor de economie BV Nederland, niet voor de winst 
van Schiphol. (Mainport/KLM). 
•Pretvluchten alleen belangrijk voor Schiphol (ca 150.000). 
• 80 % Europese bestemming < 1.000 km 
• Het RLI (Raad voor leefomgeving)  rapport geeft een oplossing  

Meten is Weten 
•Meten toont lokale excessen  
•Meten is toets voor verbetering rekenmodel 
•Meetgegevens toonden aan dat NADP2 in de praktijk afweek van        
  het model. 
•Rubish in, rubish out 
•Begin met 0 meting en blijf monitoren. 
•Appelleer bij overheid op hun verantwoordelijkheid voor de  
  leefomgeving 
  



Tot Slot 

• Het is noodzakelijk om in de ORS te blijven participeren, er is geen alternatief om 
serieus gehoord te worden.  

• Politieke klimaat momenteel primair economische gericht en niet ontvankelijk 
voor milieu impact? 

• Komende verkiezingen cruciaal voor onze leefomgeving 

 

 

 

OPROEP: 

       Help uw vertegenwoordigers  in de ORS, de 
bewoners te laten horen.  
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Ruimtelijke Ordening 
 
•Noord Holland plant 300.000 nieuwe woningen 
 
•Vliegen of wonen 
 
•Vliegen en wonen 
 
•Bouwen voor nieuwe gehinderden en slaap    
 gestoorden 
 
•Beperken geluidshinder niet alleen door minder  
  vliegtuigen 
 
• Interregionale aanpak bij RO ontwikkelingen 
 
• Geluidsarm bouwen 
       (Ronde daken, grind vlakken, ander wegen plan) 
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•Overleg 
•Onderhandelen 
•Analyseren 
•Lobbyen (Politiek, Overheden) 
•Publiciteit (Petitie) 
•Adviseren  

•International (UECNA) 
 

 
http://www.bewonersomgevingschiphol.nl 
 
 



   Toekomst onze leefomgeving 
              begint nu ! 



Pauze 

• Dorp 

 

 

 

Dorpsraad Nieuw-Vennep  

    & 

                                           Wijkraad Getsewoud 
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Promo Dorpsraad NV def ondertiteling mp4.mp4


Uitslag enquête (1) 

Vindt u dat we strikt moeten vasthouden aan afspraken 

van niet meer dan 500.000 vluchten per jaar tot 2021? 
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ja nee 

Geen mening 



Uitslag enquête (2) 

Mag Schiphol groeien van u? 
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ja 

nee 



Uitslag enquête (3) 

Om Schiphol te kunnen laten groeien worden 

vakantievluchten “uitgeplaatst” richting Lelystad. Bent 

u voorstander van uitbreiding vliegveld Lelystad of 

elders in Nederland? 
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ja 

nee 

Geen mening 



Uitslag enquête (4) 

Ondervindt u hinder van vliegtuigen? 
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ja nee 



Uitslag enquête (5) 

Vindt u als bewoner dat de trein op korte Europese 

bestemmingen meer gepromoot moet worden dan deze 

afstand met het vliegtuig af te leggen? 
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ja 
nee 

Geen mening 



Uitslag enquête (6) 

Hoe staat u als bewoner tegenover de komst van een 

eventuele 2e Kaagbaan? 
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Ja, wel 2e KB 

Nee, geen 2e KB 

Geen mening 



Uitslag enquête (7) 

Moeten we als Dorpsraad Nieuw-Vennep over 

luchtvaartontwikkelingen blijven rapporteren op onze 

website en in nieuwsbrieven, zoals we afgelopen jaren 

hebben gedaan? 
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ja 

nee 



Uitslag enquête (8) 

Aan welke informatie is de meeste behoefte? 
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Schiphol: 

 Banenmotor, dus goed  

    voor de economie. 
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Schiphol: 

Slecht voor gezondheid van 
omwonenden, 

Veroorzaker geluidshinder.  
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        Dank voor uw aanwezigheid 

 

•Blijft u nog rustig even napraten 

 

•Drankjes zijn nu voor eigen rekening 

 

Promo Dorpsraad NV def ondertiteling mp4.mp4


2050 

• https://www.youtube.com/watch?v=M0owe_C

_Zus 
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https://www.youtube.com/watch?v=M0owe_C_Zus

