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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van de Commissie Deskundigen 
Vliegtuiggeluid 2003. Hierin wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van de 
commissie in de eerste fase. Dergelijke rapportages zullen elk kwartaal worden 
uitgebracht. 
 
Het door de commissie ingediende werkplan op basis van het instellingsbesluit is 
door de opdrachtgevers, de staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op 18 augustus 2003 
ongewijzigd goedgekeurd en gepubliceerd.  
 
De werkzaamheden van de commissie in deze eerste fase hadden vooral een 
verkennend karakter. 
 
Het werkplan moet worden uitgewerkt tot een concreet onderzoekplan. Een eerste 
stap daartoe is gezet. De werkwijze voor het onderzoek als volgt: 
a. nadere concretisering en detaillering van de vraagstelling; 
b. onderlinge relaties tussen onderdelen van de vraagstelling in kaart brengen en 

de volgorde van uitvoering bepalen; 
c. nagaan welke onderzoeken door de commissie zelf worden uitgevoerd en 

welke worden uitbesteed; 
d. aanbesteding van niet door de commissie zelf uitgevoerd onderzoek; 
e. uitvoering van het onderzoek; 
f. verwerking van de resultaten. 
De commissie heeft zich tot dusverre vooral bezig gehouden met stappen a en b. 
 
Tevens zijn contacten gelegd met betrokkenen, zoals de Commissie regionaal 
overleg luchthaven Schiphol (CROS), de milieubeweging en de luchtvaartsector. 
Mede op basis van die contacten is een nadere uiteenzetting gegeven over de 
vraag hoe de commissie haar opdracht beschouwt en wat wel en niet tot de 
opdracht hoort. Ook zijn de antwoorden op enkele tientallen vragen die de CROS 
naar aanleiding van het werkplan heeft gesteld, bijgevoegd. Daarin zijn onder 
andere principe-uitspraken over de werkwijze van de commissie gedaan.  
 
Ten behoeve van het handhavingssysteem in het buitengebied en van de 
discussie over de nadere afbakening van dit gebied, zijn resultaten gepresenteerd 
van oriënterende berekeningen, teneinde enig gevoel te krijgen voor de hoogte van 
de geluidbelasting in het buitengebied. 
 
In het kader van geluidmetingen rondom Schiphol ten behoeve van de handhaving, 
is een eerste inventarisatie van meetsystemen uitgevoerd en is een schets 
gegeven van de wijze waarop de commissie gebruik denkt te maken van de 
NOMOS geluidmetingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.  
 



 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Eerste voortgangsrapportage 

2 

2. De opdracht nader beschouwd 
 
De vragen die de CROS naar aanleiding van het werkplan heeft gesteld (zie 
paragraaf 5), leven niet alleen bij de leden van de CROS maar bij heel veel 
mensen waarmee de commissie contact heeft gehad. In de antwoorden op die 
vragen zijn ook principe-uitspraken gedaan over de wijze waarop de commissie 
haar opdracht beschouwt en die zal uitvoeren. Hierna een korte schets daarvan. 
 
Heel kort samengevat, behelst de opdracht drie onderdelen: 
1. onderzoek naar een handhavingssysteem voor het “buitengebied”;  
2. onderzoek naar de rol die geluidsmetingen zouden kunnen spelen in de 

handhaving van de geluidsbelasting; 
3. een “achteraf” evaluatie van de overgang van Ke naar Lden en van LAeq-nacht 

naar Lnight op basis van de opgetreden geluibelasting in de periode 2000 – 
2005. 

Niets minder, maar ook niets meer.  
Onderdelen 1 en 2 worden nu uitgevoerd, onderdeel 3 kan worden uitgevoerd 
wanneer de gegevens daarvoor beschikbaar zijn, derhalve na 2005. De 
opdrachten aan deze commissie zijn dezelfde die aan de vorige Commissie 
Deskundigen Vliegtuiggeluid zijn gegeven, maar door die commissie niet zijn 
voltooid. De aan die commissie in 2000 gegeven en wel reeds voltooide 
opdrachten, zitten vanzelf sprekend niet meer in de opdracht aan deze commissie. 
 
De opdrachten aan de commissie omvatten bijvoorbeeld niet het monitoring- en 
evaluatieprogramma dat door het ministerie van V&W zal worden uitgevoerd (de 
commissie zal wel gebruik maken van de relevante resultaten daarvan), niet de 
evaluatie overeenkomstig de motie Baarda, niet het herstel van de invoerfout 
inzake de luchthavenbesluiten van Schiphol (voor zover dat voor haar 
werkzaamheden relevant is, gaat de commissie uit van het huidige 
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol totdat een aanpassing daarvan formeel van 
kracht is), niet de geluidsisolatie, niet maatregelen om stiller te vliegen, niet de 
problematiek inzake externe veiligheid, enzovoorts. De commissie heeft niet de 
pretentie, noch de opdracht, alle problemen die rond Schiphol spelen op te lossen. 
 
De commissie is ook uitsluitend een adviescommissie. Voor de onderdelen van de 
opdracht worden enkele opties met bij elk van die opties de voor- en nadelen 
uitgewerkt. De beleidsbesluiten daarover worden door ‘de politiek’ genomen, niet 
door de commissie. 
 
Uit contacten met betrokkenen is ook algemeen de wens tot spoed naar voren 
gekomen. De commissie heeft hier erg veel begrip voor en zal dan ook zo snel 
mogelijk haar werkzaamheden uitvoeren. Echter - zoals zowel door de 
opdrachtgevers van de commissie (zie bijvoorbeeld de brief van 16 mei 2003 van 
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer) als door de 
commissie zelf is benadrukt - de kwaliteit en zorgvuldigheid van de uitvoering van 
deze complexe en omvangrijke werkzaamheden staan voorop, niet de snelheid. 
Daarbij moet ook bedacht worden, dat niet alle problemen vooraf te overzien zijn. 
In de loop van de uitvoering van onderzoek kunnen nieuwe onverwachte 
(technische) problemen aan het licht komen, die dan om een oplossing vragen.  
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3. Handhavingssysteem in het buitengebied 
 
3.1 Het buitengebied 
 
Er is de afgelopen maanden door betrokkenen met de commissie veel 
gediscussieerd over de vraag wat onder het ‘buitengebied’ en de afbakening 
daarvan moet worden verstaan. Hierover blijkt onduidelijkheid te bestaan.  
 
Voorafgaand aan een nadere uiteenzetting hierover, de volgende ook voor deze 
discussie wezenlijke opmerking. Een handhavingssysteem - in welk gebied dat ook 
van kracht is - vermindert op zich de in dat gebied ondervonden geluidhinder niet. 
Een handhavingssysteem, derhalve grenswaarden voor de geluidbelasting die 
worden gehandhaafd, stelt ‘slechts’ grenzen aan de geluidbelasting. 
Hetzelfde geldt overigens mutatis mutandis ook voor geluidmetingen ten behoeve 
van de handhaving. Ook die verminderen de hinder niet, doch brengen ‘slechts’ het 
door de vliegtuigen veroorzaakte geluid zo goed mogelijk in beeld.  
 

In figuur 1 is schematisch weergege-
ven wat het instellingsbesluit van de 
commissie onder het buitengebied 
verstaat. 
Voor wat betreft het onderzoek naar 
een handhavingssysteem in het 
buitengebied, gaat het om het in die 
figuur gearceerd aangegeven gebied: 
buiten de ring van handhavingspunten 
in het Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol (LVB) en binnen de 20 Ke-
contour. De commissie houdt zich 
overeenkomstig het instellingsbesluit 
niet bezig met wat in die figuur als 
“binnengebied” is aangeduid. En voor 
dit onderdeel van de opdracht ook niet 
met de handhavingspunten die in het 
LVB zijn opgenomen; die gelden voor 
de commissie als startpunt van haar 
werkzaamheden.  
De opdracht inzake geluidmetingen 

voor de handhaving omvat volgens het instellingsbesluit het buitengebied én de 
handhavingspunten in het LVB. In bijlagen 1 en 2 van het werkplan (en van het 
instellingsbesluit) is aangegeven hoe dit gebied er ’in het echt’, op een 
topografische kaart, uitziet.  
 
Zoals is aangekondigd in het werkplan, zal in overleg met de CROS worden 
nagegaan of, en zo ja in hoeverre, het wenselijk en technisch mogelijk is het 
“buitengebied” uit te breiden tot buiten deze 20 Ke respectievelijk de 20 dB(A) 
LAeq-nacht contouren, derhalve in de schematisering van figuur 1: tot buiten het 
daarin gearceerd aangegeven gebied. Dit overleg, waarvoor het initiatief bij de 
CROS ligt, heeft nog niet plaatsgevonden, zie ook paragraaf 5. 
 
In de paragraaf 3.2 en 3.3 volgen enkele overwegingen bij de afbakening van het 
buitengebied. 
 
3.2 Verkennende berekeningen 
 
De commissie heeft in dit kader een eerste verkenning van de geluidbelasting in 
het buitengebied uitgevoerd. Dit betreft de berekening van de geluidbelasting in de 
handhavingspunten van het LVB, in een aantal punten in dat buitengebied en in de 

20 Ke-contour

"Buitengebied"
Handhavingspunt in LVB

"Binnengebied"

20 Ke-contour

"Buitengebied"
Handhavingspunt in LVB

"Binnengebied"
"Buitengebied"
Handhavingspunt in LVB

"Binnengebied"

 
Figuur 1: Buitengebied en binnengebied 
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punten waarin de geluidmeetposten van de luchthaven Schiphol - het NOMOS 
systeem - staan. 
Let wel: dit is niet meer dan een vingeroefening, het wil nog niet zeggen dat in de 
nadere uitwerking van het handhavingssysteem voor het buitengebied, ook juist 
deze punten een rol zullen spelen. 
 
De geluidbelasting is uitgedrukt in de ’oude’ (Ke en LAeq-nacht) en de ’nieuwe’ 
(Lden en Lnight) maten. Voor deze berekeningen zijn de invoergegevens gebruikt 
voor het vijf-banenstelsel met de Polderbaan volgens het “grenswaardescenario” 
van het LVB, dat wil zeggen die invoergegevens waarmee de grenswaarden in de 
handhavingspunten in het LVB zijn berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd 
door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) met de officiële 
rekenmodellen die ook ten behoeve van het LVB zijn gehanteerd. 
In een later stadium zal in deze punten ook de geluidbelasting voor het vier-
banenstelsel voor de gebruiksjaren 2000 tot en met 2002 worden berekend, 
alsmede de geluidbelasting gedurende de komende jaren.  
 
De punten zijn weergegeven in bijlagen 1 tot en met 3. In het volgende een korte 
aanduiding van die punten. 
Bijlage 1: Lden-punten 
In totaal 79 punten, te weten: 
a. de 35 handhavingspunten in bijlage 2 van het LVB. 
b. 44 punten in het buitengebied, die als volgt zijn opgebouwd: 

• 32 punten overeenkomstig het MER Schiphol 2003; 
• 12 van de in totaal 19 punten in het derde advies (december 2002) van de 

vorige Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, waaronder “punt K in 
Aalsmeer”. Van de zeven andere punten in dat advies vielen er zes al 
nagenoeg samen met een punt in het MER en zijn daarom niet afzonderlijk 
meegenomen, één punt lag erg ver van Schiphol (in Hilversum) en is 
daarom niet meegenomen. In de berekeningen in dat advies, kwamen in dit 
punt alleen Ke-waarden lager dan nul voor, tot - 14 Ke.  

In deze punten is de geluidbelasting berekend in Ke en Lden. 
Bijlage 2: Lnight-punten 
In totaal 45 punten, te weten: 
a. de 25 handhavingspunten in bijlage 3 van het LVB. 
b. 20 punten in het buitengebied overeenkomstig het MER Schiphol 2003. 
In deze punten is de geluidbelasting berekend in LAeq-nacht en Lnight. 
Bijlage 3: NOMOS punten 
In totaal 21 punten, te weten alle punten waarin een NOMOS meetpost staat. 
In deze punten is de geluidbelasting berekend in alle bovengenoemde maten. 
 
De handhavingspunten in het LVB liggen nabij de 35 Ke-contour (respectievelijk 26 
dB(A) LAeq-nachtcontour) en, een enkele uitzondering daargelaten, in woon-
bebouwing. De punten in het buitengebied liggen eveneens in woonbebouwing 
maar zo dicht mogelijk bij de 20 Ke-contour (respectievelijk 20 dB(A) LAeq-
nachtcontour), derhalve aan de grens van het buitengebied volgens het 
instellingsbesluit van de commissie. De punten uit het derde advies van de vorige 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid liggen veelal buiten de 20 Ke-contour. 
 
In figuur 2 is voor elk van de in totaal 100 Lden en NOMOS-punten de Lden-
waarde uitgezet tegen de Ke-waarde.  
Punten met Ke-waarden lager dan nul zijn niet in deze figuur opgenomen. Dit zijn 
vier monitoringspunten (zie bijlage 1) te weten nummers 56 (Zaandam), 63 
(Amsterdam Zuid-oost), 78 (Alphen aan den Rijn) en 79 (Leiden Merenwijk) 
alsmede één NOMOS-punt (zie bijlage 3), te weten punt 4 (Leiden noord).  
Bij figuur 2 de volgende constateringen. 
Zoals ook al eerder is vastgesteld, blijkt wederom uit deze figuur dat er geen 
’omrekenformule’ bestaat om de geluidbelasting in Ke om te rekenen naar Lden 
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(zoals die bijvoorbeeld wel bestaat voor de omrekening van een temperatuur van 
graden Celsius naar graden Fahrenheit en omgekeerd). Voor dezelfde Ke-waarde 
worden onderling sterk verschillende Lden-waarden gevonden.  
Zoals ook uit bijlage 1 blijkt, liggen enkele monitoringspunten - een aantal van de 
door de vorige Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid aanbevolen punten - 
buiten de 20 Ke-contour. In figuur 2 worden voor die punten derhalve Ke waarden 
lager dan 20 Ke gevonden. Hetzelfde geldt voor enkele NOMOS-punten, zie 
bijlage 3. In het MER Schiphol 2003 zijn contouren berekend voor 50 dB(A) Lden 
en hoger. Een deel van de punten met erg lage Ke-waarden (lager dan 20 Ke) 
liggen binnen die 50 dB(A) Lden contour (in figuur 2 Lden waarden van 50 dB(A) 
en hoger).  
 
In figuur 3 is voor elk van de in totaal 66 Lnight en NOMOS-punten de Lnight-
waarde uitgezet tegen de LAeq-nacht waarde. 
 

30
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Invoergegevens: grenswaardescenario voor Lnight in het LVB 

Figuur 3: LAeq-nacht en Lnight waarden in “Lnight”en “NOMOS” punten 
 
Er zijn twee wezenlijke verschillen tussen Lnight en LAeq-nacht: 
• Lnight heeft betrekking op de periode 23-07 uur, LAeq-nacht op de periode 23-

06 uur. In Lnight zit derhalve voor dezelfde invoerset meer verkeer dan in 
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Invoergegevens: grenswaardescenario voor Lden in het LVB 

Figuur 2: Ke en Lden waarden in “Lden” en “NOMOS” punten  
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LAeq-nacht, te weten het verkeer in het uur van 6 tot 7. 
• Lnight betreft de situatie buitenshuis, LAeq-nacht heeft betrekking op de 

situatie binnen de slaapkamer, daarin wordt derhalve rekening gehouden met 
geluiddemping die door de gevel wordt veroorzaakt (te weten voor starts 20,5 
dB(A) en voor landingen 22 dB(A)). 

Uit deze figuur blijkt, dat er ook geen omrekenformule voor de ’oude’ naar de 
‘nieuwe’ maat voor de nachtelijke geluidbelasting, derhalve voor LAeq-nacht naar 
Lnight, bestaat. 
Hier liggen alleen NOMOS punten buiten de 20 dB(A) LAeq-nacht contour. 
 
Deze berekeningen kunnen een rol spelen bij de nadere afbakening van het 
buitengebied, in relatie met de mogelijkheid tot het uitvoeren van geluidmetingen. 
Als de geluidbelasting wordt veroorzaakt door ‘veel’ vliegtuigen met elk een ‘laag’ 
geluidsniveau, dan worden goede geluidmetingen erg moeilijk, omdat dan de 
invloed van stoorgeluiden een grote rol kan spelen. Als de geluidbelasting wordt 
veroorzaakt door ‘weinig’ vliegtuigen met elk een ‘hoog’ geluidniveau, dan speelt 
dit probleem een minder grote rol. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 4.2. 
Om dit voor de nu berekende geluidbelasting in beeld te brengen, is nadere 
analyse van de gegevens nodig. 
 
3.3 Dosis-effectrelatie Lden 
 
Bij de afbakening van het buitengebied speelt ook de mate van ondervonden 
hinder een rol. 
 
In figuur 4 is de relatie tussen de Lden geluidbelasting en het percentage van de 
bevolking dat ernstige hinder ondervindt, weergegeven. Dit wordt de “dosis-
effectrelatie” genoemd; de dosis is de geluidbelasting, het effect is hinder. In dit 
geval is het effect het percentage van de bevolking dat bij een bepaalde 
geluidbelasting ernstige hinder ondervindt. 
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Figuur 4: Dosis-effectrelaties Lden 
 
Uit deze figuur blijkt bijvoorbeeld, dat bij dezelfde dosis (geluidbelasting), 
vliegtuiggeluid als hinderlijker wordt ondervonden dan het geluid door wegverkeer. 
Deze gegevens zijn gebaseerd op een groot aantal enquêtes die zijn uitgevoerd in 
veel landen, niet specifiek rondom Schiphol. Bij de dosis-effectrelatie in figuur 4 de 
opmerking, dat die niet voor elk individu afzonderlijk geldt. Het antwoord op de 
vraag of iemand bij een bepaalde geluidbelasting ’ernstige hinder’ ondervindt, is in 



 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Eerste voortgangsrapportage 

7 

hoge mate individueel is bepaald. Wat de één heel erg hinderlijk vindt, wordt door 
een ander helemaal niet als hinderlijk ervaren. Waar hier over percentages ernstig 
gehinderde mensen wordt gesproken, gaat het derhalve om gemiddelden over grote 
bevolkingsgroepen, bepaald over voldoende lange perioden en in stabiele - dat wil 
zeggen: niet veranderlijke - situaties. 
 
Wat betekent dit voor de begrenzing van het buitengebied? 
De commissie vraagt zich af of het zinvol is het gebied waarin zich volgens figuur 4 
nog een zekere (lage) mate van ernstige hinder voordoet, te betrekken bij het 
“handhavingssysteem in het buitengebied”, ook als dit reken- en meettechnisch wel 
verantwoord zou zijn (hetgeen nog lang niet vaststaat). Vooralsnog is de commissie 
geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden. 
Als dat bijvoorbeeld het gebied met een percentage ernstig gehinderde mensen 
minder dan ca. 5% zou zijn, zou de begrenzing van het buitengebied volgens figuur 
4 worden gevormd door de 50 dB(A) Lden contour (die buiten de 20 Ke-contour ligt). 
Het uitstrekken van het “buitengebied” tot het gebied waarbuiten niemand meer 
(ernstige) hinder van vliegtuigen van en naar Schiphol kan ondervinden, is praktisch 
volstrekt onuitvoerbaar; dat omvat waarschijnlijk ‘vrijwel heel Nederland’. In dit 
verband wordt ook de opmerking aan het begin van deze paragraaf in herinnering 
gebracht: een handhavingssysteem vermindert de hinder niet. 
 
3.4 Aanpak van de toetsing aan effecten 
 
Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het 
handhavingssysteem, is geconcludeerd dat onderdelen beschreven in paragraaf 
2.2 en 2.3 van het werkplan (handhavingssystematiek, de uitwerking daarvan en 
de methodiek voor het stellen van grenswaarden in het buitengebied) zodanig 
samenhangen, dat deze zaken geclusterd moeten worden uitgevoerd.  
 
Centrale vragen bij de daar gegeven opties zijn opgesomd in paragraaf 2.3 van het 
werkplan, te weten wat zijn de gevolgen voor: 
• de bescherming van de bewoners van het buitengebied tegen geluid; 
• de flexibiliteit van het gebruik van Schiphol door de luchtvaartsector; 
• de flexibiliteit ten aanzien van mogelijkheden om voor het buitengebied in de 

CROS afspraken te maken over het gebruik van Schiphol, bijvoorbeeld ten 
aanzien van alternatieve vliegroutes van en naar de luchthaven met een meer 
optimale verdeling van de geluidbelasting over de omgeving. 

Een wezenlijk vraagstuk bij deze drie aspecten is: hoe wordt die bescherming en 
die flexibiliteit geoperationaliseerd en objectief kwantificeerbaar gemaakt? Dit 
vraagstuk zal met prioriteit worden aangepakt. 
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4. Geluidmetingen 
 
4.1 Meten voor handhaving en voor monitoring 
 
Het meten van vliegtuiggeluid rondom Schiphol staat sterk in de belangstelling. 
 
In het werkplan is aangegeven, dat er verschillen zijn tussen geluidmetingen ten 
behoeve van handhaving en ten behoeve van monitoring.  
Op basis van geluidmetingen ten behoeve van handhaving moet geconstateerd 
kunnen worden of een vooraf gestelde grenswaarde al dan niet is overschreden. Is 
een grenswaarde overschreden, dan volgen maatregelen. 
Geluidmetingen ten behoeve van monitoring hebben tot doel in globale zin in beeld 
te brengen hoe het geluid in de omgeving van Schiphol zich van jaar tot jaar 
ontwikkelt, zonder dat aan de resultaten van die metingen (juridische) 
consequenties verbonden zijn. 
De eisen die gesteld worden aan “handhavingsmetingen” zijn anders dan voor 
“monitoringsmetingen”.  
 
Met de CROS zijn afspraken gemaakt over een taakverdeling in deze. De 
commissie richt zich in eerste instantie voornamelijk op metingen ten behoeve van 
handhaving, de CROS op metingen ten behoeve van monitoring. De door CROS 
en de commissie in dat kader vergaarde informatie zal wederzijds worden 
uitgewisseld, mede omdat er voor beide soorten metingen wel enige 
gemeenschappelijke technische vraagstukken aan de orde zijn.  
 
4.2 Eerste inventarisatie van meetsystemen 
 
De geluidbelasting waar het bij Schiphol om gaat is een over een jaar gesommeerd 
niveau1) van alleen het door vliegende vliegtuigen2) veroorzaakte geluid. Veel 
bestaande meetsystemen die rond luchthavens voor de bewaking van het 
vliegtuiglawaai zijn opgesteld proberen vooral temidden van een grote 
verscheidenheid aan geluiden te herkennen wanneer een te meten geluidbron in 
de buurt is. De herkenning wordt veelal ondersteund door radargegevens. 
Herkenning betekent echter niet dat ook een goed kwantitatief onderscheid 
gemaakt kan worden tussen de geluidniveaus die verschillende geluidbronnen op 
een bepaald moment veroorzaken. Het onderscheiden, het bepalen van de sterkte 
is van een bepaald geluid temidden van andere geluiden, is technisch 
gecompliceerder. 
 
Bij het meten van geluid kan een eerste onderscheid tussen vliegtuigen en andere 
geluidbronnen worden gemaakt, door alleen het (totale) geluid dat op de 
momenten van herkenning wordt gemeten, mee te tellen. Dit werkt alleen 
voldoende nauwkeurig wanneer: 
a. het vliegtuig op het moment van herkenning ook de dominante geluidbron is, en 
b. vliegtuigen gedurende de tijd dat ze niet worden herkend dermate lage niveaus 

veroorzaken, dat ze geen belangrijke bijdrage tot de geluidbelasting leveren. 
Als aan het onder a genoemde niet is voldaan, zou bij herkenning van een vliegtuig 
temidden van andere bronnen het totale geluid aan het vliegtuig worden 
toegeschreven en is de resulterende geluidbelasting te hoog. Wanneer vliegtuigen 
niet worden herkend (bijvoorbeeld door maskering door andere geluidbronnen) 
waarvan de bijdrage tot de geluidbelasting niet verwaarloosbaar is, is het resultaat 
te laag. 
 

                                                
1) De geluidbelasting Lden, is de optelsom van alle over de tijd geïntegreerde niveaus 

(‘geluidexpositieniveaus’ LAx of SEL) van afzonderlijke vliegtuigbewegingen gedurende 
een jaar. 

2) “Grondgebonden activiteiten”, zoals proefdraaien, tellen hierbij niet mee. 
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Op een beoordelingspunt waar veel vliegtuigen relatief lage geluidniveaus 
veroorzaken en waar bovendien andere geluidbronnen zoals wegen of spoorlijnen 
een rol spelen, kan het noodzakelijk zijn om voor een nauwkeurige meting van de 
geluidbelasting onderscheid te maken tussen verschillende geluiden die gelijktijdig 
worden gemeten. Vooral op die plaatsen worden de grenzen van de technische 
mogelijkheden belangrijk voor de haalbare meetnauwkeurigheid. 
 
Vrijwel alle permanent opgestelde systemen rond luchthavens maken geen 
onderscheid tussen het geluid van verschillende bronnen die op hetzelfde moment 
geluid produceren. De systemen detecteren slechts wanneer het gemeten geluid 
mede door een vliegtuig wordt veroorzaakt, meestal aan de hand van de aard van 
het geluid (frequentiespectrum en verloop van het niveau als functie van de tijd) en 
met behulp van een radarsysteem. Als het geluid gedurende een bepaald 
tijdinterval lijkt op dat van een vliegtuig, wordt met radargegevens gecontroleerd of 
er een vliegtuig in de buurt is geweest en zo ja, dan wordt het gedurende het 
interval gemeten geluid aan het vliegtuig toegeschreven en meegeteld bij de 
geluidbelasting. 
 
Dergelijke “detectiesystemen” werken op basis van het signaal van één microfoon. 
Daarachter kunnen zeer geavanceerde detectietechnieken zitten. Er zijn 
bijvoorbeeld al systemen leverbaar die gebruik maken van een neuraal netwerk. In 
tabel 1 is een overzicht gegeven. 
 

Tabel 1: Detectiesystemen 

Systeem 
aanduiding Principe Praktijk-

toepassing Nadelen Voordelen 
Geschikt 

voor 
toepassing 

enkele 
microfoon, 
omnidirectioneel, 
zonder radar 

detectie op 
basis van 
geluid- 
kenmerken 

bij 
onderzoek, 
bijv. t.b.v. 
slaap- 
verstoring 

toeschrijven 
van teveel 
“events” aan 
vliegtuigen is 
waarschijnlijk 

eenvoudig te 
installeren 

nee, 
onvoldoende 
betrouwbaar 

enkele 
microfoon, 
omnidirectioneel, 
met radar 

detectie op 
basis van 
geluid- 
kenmerken 
en radar- 
gegevens 

veel lucht- 
havens, 
waaronder 
Schiphol 
(NOMOS) 

risico op 
toeschrijven 
van teveel 
“events” aan 
vliegtuigen 

veel ervaring 
met instal- 
latie en 
implemen- 
tatie 

ja 

enkele 
microfoon, met 
neuraal netwerk 

detectie op 
basis van 
“training” 
neuraal 
netwerk 

luchthaven 
Sidney (test) 

werkt (nog) 
niet goed bij 
lage niveaus 

relatief 
eenvoudig 
systeem 

ja 
 

enkele 
microfoon, met 
HMM-techniek 

detectie op 
basis van 
“training” 
neuraal 
netwerk 

niet bekend niet bewezen 
in de praktijk 

relatief 
eenvoudig 
systeem 

mogelijk 

 
Hoe geavanceerder de detectiemethode, hoe lager het niveau ligt van het geluid 
dat nog temidden van andere geluiden gedetecteerd kan worden. Maar de 
geluidbijdrage van de gedetecteerde bron is niet meer vast te stellen als het niveau 
daarvan dichtbij of onder het niveau van de andere (stoor-) geluiden ligt. Dan is 
een combinatie nodig met een signaalverwerkingstechniek die het geluid van alle 
andere bronnen dan de herkende bron onderdrukt of, anders gezegd, die de 
signaal-stoorverhouding verbetert. Dit wordt een “extractiesysteem” genoemd. In 
tabel 2 is een samenvattend overzicht gegeven van diverse extractiesystemen. 
 
Extractie kan op verschillende manieren. Voor vliegtuiggeluid zijn methoden die 
gebruik maken van de richting waar het geluid vandaan komt effectief: de meeste 
‘stoorbronnen’ bevinden zich op of onder de horizon van een op enige hoogte 
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geplaatste microfoon en vliegtuigen leveren de belangrijkste bijdrage tot de 
geluidbelasting wanneer ze zich minstens enkele graden boven de horizon 
bevinden3). Er bestaan verschillende technieken die commercieel verkrijgbaar of in 
ieder geval technologisch ver ontwikkeld zijn. Het meest eenvoudig is het gebruik 
van een richtingsgevoelige microfoon, maar het nadeel daarvan is dat deze het 
geluid van een vliegtuig meer verzwakt wanneer het dicht boven de horizon vliegt, 
dan wanneer het boven de microfoon passeert. Hiervoor zou dan weer moeten 
gecorrigeerd, bijvoorbeeld door koppeling met radargegevens of door een 
elektronisch gestuurde microfoon die als het ware met de bron meebeweegt. 
 

Tabel 2: Extractiesystemen 
Systeem 

aanduiding Principe Nadelen Voordelen Geschikt voor 
toepassing 

enkele 
microfoon, 
richtinggevoelig, 
zonder radar 

onderdrukking 
stoorgeluid door 
richting 
geluidbronnen 

geen 
gelijkwaardige 
meting van 
vliegtuigen uit 
verschillende 
richtingen; 
weinig 
onderdrukking 
windgeruis 

onderdrukking 
van locale stoor-
bronnen tot ca. 
10 dB; 
eenvoudig 
systeem 

ja 

enkele 
microfoon, 
richtinggevoelig, 
met radar 

onderdrukking 
stoorgeluid door 
richting geluid-
bronnen met 
radargegevens 

weinig 
onderdrukking 
windgeruis 

onderdrukking 
van locale stoor-
bronnen tot ca. 
10 dB 

ja 

gestuurde 
richtmicrofoon 

elektronische 
sturing van 
richtmicrofoon 

slechte 
onderdrukking 
van 
stoorbronnen bij 
vliegtuigen laag 
aan de horizon 

gelijkwaardige 
meting van 
vliegtuigen uit 
verschillende 
richtingen 
 

ja, echter nog 
niet gebruikelijk 
voor toepas-
singen buiten 
(kwetsbaar) 

microflown richtinggevoelige 
microfoon d.m.v. 
meting deeltjes-
snelheid 
 

gevoelig voor 
wind; specifieke 
opstelling voor 
vliegtuiggeluid 
nog niet 
operationeel 

goede extractie 
met eenvoudig 
systeem 

niet op korte 
termijn 

meer 
microfoons met 
BSS 

Patroonherken-
ning (“Blind 
Source 
Separation”) 

onderdrukking 
windgeruis nog 
moeilijk; 
complex 
systeem met 
microfoons op 
verschillende 
plaatsen 

Ook onderscheid 
mogelijk tussen 
verschillende 
vliegtuigen 
tegelijkertijd 
 

mogelijk 

array-systemen richtinggevoelig-
heid d.m.v. 
gebruik van een 
‘array’ van 
microfoons 

complex 
systeem 

goede onder-
drukking van 
zowel 
windgeruis als 
andere stoor-
bronnen  

ja, echter nog 
niet gebruikelijk 
of getest voor 
permanente 
(onbemande) 
opstelling buiten 

 
Ook met een aantal microfoons (bijvoorbeeld opgesteld op een verticale mast, een 
‘microfoon-array’) en intelligente signaalverwerkingstechnieken kan goed 
onderscheid gemaakt worden tussen geluid dat van boven en horizontaal of van 
onderen invalt. Onderzoek heeft laten zien dat met een systeem van 15 microfoons 

                                                
3) Hoewel ook de geluiden van bronnen op de grond soms van net boven de horizon lijken 

te komen (door buiging van geluidgolven ten gevolge van verticale wind- en 
temperatuurgradiënten), levert een dergelijk simpel onderscheid op basis van de richting 
van het geluid een aanzienlijke verbetering op van de nauwkeurigheid van het 
meetsysteem. 



 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Eerste voortgangsrapportage 

11 

het niet van vliegtuigen afkomstige geluid (windgeruis en geluid van bronnen op de 
grond, zoals auto’s en treinen) met 10 dB kan worden onderdrukt. Maar er zijn 
fabrikanten en onderzoekers die claimen met veel minder microfoons dit resultaat 
te kunnen bereiken, waarbij onderscheid op basis van de richting van het geluid 
niet noodzakelijk hoeft te zijn. Stoorgeluid kan dan ook worden onderdrukt als het 
uit dezelfde richting komt als het te meten geluid. 
 
Voor de in het werkplan in paragraaf 3.1 aangegeven doelen van geluidmetingen, 
zal nader onderzocht worden of “detectie” dan wel “extractie” systemen moeten 
worden gebruikt en hoe een dergelijk meetsysteem dan moet worden uitgevoerd 
(zie werkplan paragraaf 3.2). 
 
4.3 Gebruik van NOMOS metingen 
 
Zoals is aangegeven in het werkplan, zal het berekenen van de geluidbelasting 
altijd noodzakelijk blijven. Het is daarom van belang de onvermijdelijke verschillen 
tussen meten en rekenen (zie bijvoorbeeld paragraaf 3.3 van het werkplan) in 
beeld te brengen en de oorzaak daarvan te bepalen. 
 
In dit kader worden de geluidmetingen die door het meetsysteem van de 
luchthaven Schiphol, het ‘NOMOS systeem’, de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, 
vergeleken met het berekende geluid. Dit gebeurt langs twee lijnen: 
a. voor één jaar - waarschijnlijk het gebruiksjaar 2002 - wordt per vliegtuigpassage 

een vergelijking gemaakt tussen de gemeten en berekende geluidsniveaus, 
zowel voor LAmax als voor LAX;  

b. voor de gebruiksjaren 2000 tot en met 2002 wordt de geluidsbelasting (Ke en 
Lden alsmede LAeq-nacht en Lnight) berekend uit de geluidmetingen met 
NOMOS en vergeleken met de berekende geluidbelasting overeenkomstig het 
berekeningsvoorschrift.  

Het spreekt vanzelf dat deze exercitie niet kan worden uitgevoerd voor het 
grenswaardescenario van het LVB, omdat dit - zoals de naam al zegt - een 
scenario en geen werkelijk opgetreden situatie betreft, waarvoor derhalve geen 
geluidmetingen beschikbaar zijn. 
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5. Contacten met betrokkenen 
 
De commissie heeft oriënterende gesprekken gevoerd met veel betrokkenen. 
 
Allereerst dient daarbij de CROS genoemd te worden. Zoals ook in het werkplan is 
aangegeven, beschouwt de commissie de CROS als het aanspreekpunt bij uitstek 
voor de betrokken omwonenden van Schiphol, voor de regionale en lokale 
bestuurders en voor de luchtvaartsector. De commissie heeft enkele malen overleg 
gevoerd met vertegenwoordigers van de CROS.  
 
In de vergadering van de CROS van 18 september 2003 heeft de commissie haar 
werkplan gepresenteerd en toegelicht. Naar aanleiding daarvan, zijn door leden 
van de CROS enkele tientallen vragen gesteld, die door de commissie op 8 
oktober schriftelijk zijn beantwoord. De vragen en de antwoorden daarop zijn als 
bijlage 4 bij deze voortgangsrapportage gevoegd. De vragen zijn veelal uitgebreid 
beantwoord, mede tegen de achtergrond van de - ondermeer - door de CROS 
geuite wens om zo duidelijk mogelijk te communiceren. In enkele antwoorden 
staan ook principe-uitspraken over de wijze waarop de commissie haar opdracht 
beschouwt en die zal uitvoeren. De door CROS gestelde vragen blijken bij velen te 
leven. Daarom zijn die vragen en antwoorden integraal in genoemde bijlage 
opgenomen. In die zin zijn ze te beschouwen als antwoorden op “veel gestelde 
vragen” die ook tot doel hebben “veel voorkomende misverstanden” uit de weg te 
ruimen. 
 
In de antwoorden is ook de voorgestelde werkwijze ten aanzien van de afbakening 
van het buitengebied, voor zover zich dat uitstrekt buiten de 20 Ke respectievelijk 
20 dB(A) LAeq-nacht contouren, aangegeven, zie E1 in bijlage 4. Samengevat: er 
zijn twee vragen in het spel: in hoeverre is een uitbreiding van het buitengebied 
wenselijk en in hoeverre is het technisch mogelijk. Voor “wenselijk” ligt het initiatief 
bij de CROS, de vraag of die wensen “technisch mogelijk” zijn, moet door de 
commissie in overleg met de CROS worden beantwoord. Doordat de CROS 
hierover nog niet heeft vergaderd, zijn de “wensen” nog niet bij de commissie 
bekend, zie evenwel ook paragraaf 3.1 tot en met 3.3 van de voorliggende 
voortgangsrapportage. 
 
Voorts zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met leden van het parlement, met 
de Stichting Natuur en Milieu, met het Platform Nederlandse Luchtvaart en met de 
luchtvaartsector zoals de Luchthaven Schiphol en KLM. Een gesprek met de 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zal binnenkort plaatsvinden.  
Tevens is van gedachten gewisseld met de voorzitter en een lid van de vorige 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. 
Deze gesprekken hebben vooral tot doel na te gaan welke gevoelens bij deze 
partijen leven in relatie tot de opdracht aan de commissie, zoals in weergegeven in 
het werkplan. 
 
De commissie heeft deelgenomen aan de door het NLR eind september 
georganiseerde themamiddag over het berekenen en meten van vliegtuiggeluid. 
 
Zoals aangekondigd in het werkplan, hecht de commissie sterk aan een goede en 
open communicatie met de betrokkenen, los van de opdrachtgevers. Niet om 
propaganda voor de commissie te maken, wel om voorlichting te geven. Dit is 
opgedragen aan het bureau Elias Communicatie in Den Haag. Er bestaan in dat 
kader nog nader uit te werken plannen voor bijvoorbeeld korte en heldere 
‘factsheets’ over onderwerpen waarmee de commissie bezig is, wellicht 
ondersteund door een eigen web-site. Eén en ander zal gericht zijn op een zo 
breed mogelijk publiek.  
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Bijlage 1: Lden punten 
 

Lden punten (79)

20 Ke contour

35 Ke contour

Lden punten (79)Lden punten (79)Lden punten (79)

20 Ke contour20 Ke contour

35 Ke contour35 Ke contour

 
CDV133 vtgrap01 figby1 

Totaal 79 punten, te weten: 
a. de 35 handhavingspunten in bijlage 2 van het LVB (nummers 1 t/m 35). 
b. 44 monitoringpunten in het buitengebied (nummers 36 t/m 79), die als volgt zijn opgebouwd: 

• 32 monitoringpunten conform het MER Schiphol 2003; 
• 12 van de in totaal 19 punten in het derde advies van de vorige Commissie Deskundigen 

Vliegtuiggeluid (december 2002), waaronder “punt K in Aalsmeer”. 
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Bijlage 2: Lnight punten 
 

Lnight punten (45)

26 dB(A) LAeq-nacht contour

20 dB(A) LAeq-nacht contour

Lnight punten (45)

26 dB(A) LAeq-nacht contour

20 dB(A) LAeq-nacht contour

 
CDV133 vtgrap01 figby2 

Totaal 45 punten, te weten: 
a. de 25 handhavingspunten in bijlage 3 van het LVB (nummers 1 t/m 25); 
b. 20 monitoringpunten in het buitengebied overeenkomstig het MER Schiphol 2003 (nummers 26 t/m 45). 
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Bijlage 3: NOMOS punten 
 

20 Ke contour

35 Ke contour

1
2

3

5

6

7

20

8

9
10

11
12

13

4

14

15

16

17

18

21

19

NOMOS punten (21)

20 Ke contour20 Ke contour

35 Ke contour35 Ke contour

1
2

3

5

6

7

20

8

9
10

11
12

13

4

14

15

16

17

18

21

19

NOMOS punten (21)NOMOS punten (21)

 
CDV133 vtgrap01 figby3 

Totaal 21 punten, te weten: 
de punten waarin een NOMOS meetpost (geluidmeetnet AAS) staat 
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Bijlage 4: Vragen van de CROS en de antwoorden daarop 
 

 
 
De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol 
t.a.v. de voorzitter 
mevrouw M.A. Wildekamp 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
 
Datum Bijlage(n) 

8 oktober 2003 1 
Ons kenmerk Uw kenmerk 

CDV03.br005  
Onderwerp  

Beantwoording vragen over het werkplan 
 
 
Geachte mevrouw Wildekamp, 
 
 
 
In de bijlage bij deze brief treft u de antwoorden aan op de vragen die ik van de CROS heb ontvangen 
naar aanleiding van de presentatie van ons werkplan in uw vergadering van 18 september. 
 
Daaraan voorafgaand, wil ik gaarne het volgende onder uw aandacht brengen. 
 
Tijdens de vergadering van 18 september zijn ons veel vragen gesteld over onderwerpen die niet tot 
de opdracht van de commissie behoren. Hoewel ik daar veel begrip voor heb, heeft mijn commissie de 
pretentie noch de opdracht alle problemen die rond Schiphol spelen op te lossen. Zoals in het 
werkplan staat en zoals ik ook in mijn presentatie heb verwoord, heeft de CDV een duidelijk 
omschreven opdracht die, heel kort samengevat, uit drie onderdelen bestaat.  
1. Onderzoek naar een handhavingssysteem voor het “buitengebied”.  
2. Onderzoek naar de rol die geluidsmetingen zouden kunnen spelen in de handhaving van de 

geluidsbelasting. 
3. Een “achteraf” evaluatie van de overgang van Ke naar Lden en van LAeq-nacht naar Lnight op 

basis van de opgetreden geluibelasting in de periode 2000 – 2005. 
Dit zijn dezelfde opdrachten die aan de vorige CDV (de commissie Berkhout) zijn gegeven maar door 
die commissie niet zijn voltooid. De aan die commissie in 2000 gegeven en wel reeds voltooide 
opdrachten, zitten vanzelf sprekend niet meer in onze opdracht. 
Het is niet bij voorbaat uitgesloten dat de opdracht aan de commissie zo nodig kan worden aangepast. 
Ik ben van mening dat zulks alleen mogelijk is via de daartoe geëigende weg, te weten via onze 
opdrachtgevers, zijnde de staatssecretaris van V&W en haar ambtgenoot van VROM. Ik breng in dat 
kader onder uw aandacht, dat de uitvoering van de huidige opdrachten een forse inspanning van de 
commissie zal vergen. Uitbreiding van de opdrachten zal dan ook als onvermijdelijk gevolg hebben, 
dat de commissie haar adviezen later zal kunnen uitbrengen. Zoals in de brief met het 
instellingsbesluit aan de Tweede Kamer van 16 mei is aangegeven en is herhaald in het werkplan, zal 
de kwaliteit van de adviezen voorop staan.  
 
Voorts breng ik onder uw aandacht dat de CDV een adviescommissie is, die op basis van onderzoek 
een aantal opties voor oplossingen van de in de opdracht gestelde vragen in beeld brengt en daarbij 
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Postbus 90771, 2509 LT Den Haag. Telefoon voorzitter: 0113-551928 

 

Drs. H. Eversdijk, voorzitter 
Dr. Ir. B. M. Spee, vice voorzitter 
Prof. Ir. G.J.J. Ruijgrok 
Prof. Dr. J.T.T. Thoen 
Ir. A.R. Eisses 
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de voor- en nadelen van die oplossingen aangeeft. Het nemen van beleidsbeslissingen geschiedt niet 
door mijn commissie maar door de politiek.  
 
Tenslotte merk ik ten aanzien van de antwoorden op de vragen op, dat ik het in het kader van een 
zuivere en transparante aanpak van ons werk, niet wenselijk vind nu al op resultaten van onderzoek 
vooruit te lopen of daarover te speculeren. Vragen die daarover gaan zijn dan ook niet inhoudelijk 
beantwoord.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
De voorzitter van de CDV 2003 
 
(was getekend) 
 
 
Drs. H. Eversdijk 
 



 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Eerste voortgangsrapportage 

18 

Bijlage bij brief CDV03.br005 dd. 8 oktober 2003 aan de CROS 
 
Vragen van de CROS zoals aangeleverd door het secretariaat van de CROS, naar aanleiding 
van de presentatie van het werkplan van de CDV op 18 september 2003. 
 
Leeswijzer. De vragen zijn per vragensteller geletterd (A tot en met Q). Per vragensteller zijn de 
gestelde vragen genummerd. De vraag is in staand lettertype weergegeven, het antwoord cursief. 
 
 
A. Vragen van dhr. Rabbae, wethouder Leiden en clustertrekker gemeenten ZW 
 
1. Omegam heeft geconcludeerd dat overgang van Ke naar Lden niet gelijkwaardig is (factor 2). Hoe 
oordeelt de CDV hierover. NB: ik heb de bijlage van Omegam bijgevoegd die door het platform 
leefmilieu schiphol (samenwerkende bewoners organisaties) op 14/8 is rondgestuurd. 
 
De bijlage waarnaar in de vraag wordt verwezen is als bijlage 1 bij deze antwoorden gevoegd. In die 
bijlage wordt de suggestie gewekt, dat volgens het rekenmodel de uitkomst ‘35 Ke = 58 dB(A) Lden’ 
is. Die suggestie is onjuist. In het MER Schiphol 2003 en in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 
(verder: LVB) is juist benadrukt, dat er geen omrekenformule van Ke naar Lden bestaat. Voor dezelfde 
Ke-waarde maar op verschillende plaatsen rondom Schiphol worden onderling zeer verschillende 
berekende Lden waarden gevonden (beide maten uiteraard berekend met dezelfde set invoer-
gegevens). Zie bijvoorbeeld bijlage 2 waar dit voor de handhavingspunten in het LVB in beeld is 
gebracht. Uit die bijlage blijkt ook, dat de handhavingspunten niet exact op de 35 Ke contour liggen 
(want dan zou de waarde in elk punt 35 Ke zijn) maar - zoals in diverse stukken is benadrukt - nabij 
die contour. De uitkomst ‘35 Ke = 58 dB(A) Lden’ is dan ook niet in het MER of in het LVB voor de 
gelijkwaardige overgang van Ke naar Lden gebruikt. Evenmin is deze gelijkheid gebruikt voor de 
bepaling van de grenswaarden in het LVB (zie ook het antwoord op vraag D1). Hoe die gelijkwaardige 
overgang op basis van rekenen wel is uitgevoerd en hoe de grenswaarden zijn bepaald, is eveneens 
beschreven in het MER en het LVB. 
De gelijkheid die in bijlage 1 op basis van metingen wordt gesuggereerd (‘35 Ke = 55 dB(A) Lden’) is 
gebaseerd op slechts vier meetlocaties en blijkt bovendien slechts heel globaal en niet precies uit de 
figuren. Dit “precies” is van belang, omdat ogenschijnlijk kleine verschillen in dB(A) grote verschillen in 
aantallen met zich meebrengen. Zo komt een verschil van 0,1 dB(A) Lden overeen met een verschil 
van 2,3% in aantal vliegtuigen (bijvoorbeeld: als over een bepaald punt 100.000 vliegtuigen vliegen, 
een verschil van 2.300 vliegtuigen) en een verschil van 1 dB(A) Lden met 26% verschil in aantal 
vliegtuigen (bij hetzelfde voorbeeld: 26.000 vliegtuigen). Daarom worden Lden berekeningen in twee 
cijfers achter de komma uitgevoerd, zie ook de Nota van Toelichting bij het LVB, paragraaf 6.2. 
 
 
B. Vragen van dhr. Scheeper, KLM 
 
Hierna: de betreffende passage in het werkplan, de daarbij gestelde vraag en cursief het antwoord. 
 
1. Werkplan: Inleiding 
Daarbij is de systematiek en de handhaving zoals die in de Wet luchtvaart en het LVB zijn vastgelegd, 
het startpunt. 
Vraag: Betekent dit dat de CDV niet uitsluit dat voor het ‘buitengebied’ voorstellen worden gedaan 
voor een andere systematiek? 
 
Zoals in het werkplan is beschreven, is dat niet uitgesloten, zie het antwoord op vraag B6. 
 
2. Werkplan inleiding 
In dit kader is het goed te herinneren aan de systeemeisen zoals die zijn geformuleerd in onder 
andere de Nota Toekomst Nationale Luchthaven (nota TNL) van december 1999: qua bescherming 
tegen milieueffecten gelijkwaardig aan de milieugrenzen in de PKB Schiphol en omgeving; beter 
meetbaar; beter handhaafbaar; transparant en eenduidig; goed aansluiten bij de werkelijk 
ondervonden hinder; het bieden van rechtszekerheid en technisch en praktisch uitvoerbaar. Dit zal 
ook leidraad zijn voor de werkzaamheden van de commissie 
Vraag: Gaat de CDV voorstellen ook daadwerkelijk aan deze systeemeisen toetsen, of is het slechts 
een leidraad? KLM betwijfelt of het huidige systeem aan deze eisen voldoet en zou daarom graag zien 
dat daadwerkelijke toetsing plaatsvindt. 
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Dit is een leidraad, zoals in het werkplan staat. Het hieraan toetsen van het huidige systeem hoort niet 
tot de werkzaamheden van de commissie. 
 
3. Werkplan inleiding 
De materie is hoe dan ook erg complex en fouten zijn snel gemaakt. 
Vraag: Is de CDV van plan deze opvatting bij het formuleren van voorstellen te betrekken? 
 
De vraag wordt niet begrepen. Deze uitspraak in het werkplan spreekt volledig voor zich en zou er niet 
in zijn opgenomen als de commissie zich hiervan niet bewust zou zijn. 
 
4. Werkplan definities 
Een “grenswaarde” is de maximale geluidbelasting die in een bepaald punt mag optreden. Dit is een 
vaste - dat wil zeggen: niet elk jaar andere - waarde voor de geluidbelasting, die in het LVB wordt 
vastgesteld. 
Vraag: Strikt genomen is de grenswaarde geen vaste waarde vanwege de ‘uitzonderlijk weer’ clausule 
in het LVB, waardoor de voor een gebruiksjaar definitief geldende grenswaarden kunnen afwijken van  
de ‘nominale’ grenswaarden (tot maximaal 1 dB hoger) 
 
Dat is juist, maar neemt de strekking van de definitie niet weg. Het gaat er om aan te geven, dat de 
grenswaarden in het LVB - en dus het LVB zelf - niet elk jaar worden gewijzigd. De “buitengewone 
weersomstandigheden clausule” is een vaste rekensystematiek die in het LVB is opgenomen. 
 
5. Werkplan par 2.1 
De commissie is zich er evenwel van bewust, dat ook buiten die grenzen de vliegtuigen van en naar 
Schiphol nog hinder veroorzaken. De commissie acht het daarom wenselijk in overleg te treden met 
de CROS om na te gaan of, en zo ja in hoeverre, het wenselijk en technisch mogelijk is het 
“buitengebied” uit te breiden tot buiten deze 20 Ke respectievelijk de 20 dB(A) LAeq-nacht contouren. 
Vraag: Doet zich hier niet de vraag voor tot hoever de overheid burgers bescherming biedt tegen 
geluidhinder? Dit lijkt er op of  iedereen, ongeacht de mate van blootstelling, beschermd moet worden. 
Hoe zit dat bij andere geluidbronnen (industrie, weg- en railverkeer)? 
Het ‘oude’ zoneringssysteem bood de omwonenden van Schiphol bescherming tot een belasting van 
35 Ke, respectievelijk 26 LAeq (nacht). Aan hinderbeperking buiten het 35 Ke-gebied werden geen 
eisen gesteld, aan woningbouw in dit gebied werden door de rijksoverheid geen beperkingen 
opgelegd. De PKB randvoorwaarden t.a.v. de maximale aantallen gehinderden binnen de 20 Ke en 20 
LAeq (nacht) hielden een éénmalige toets in van het verkeersscenario dat als basis diende voor het 
vaststellen van de geluidszone.      
 
In september 2001 is door de minister van V&W per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er 
ook in het buitengebied zal worden gehandhaafd. In het werkplan is aangegeven dat de opdrachten 
aan de commissie vooral hierop zijn gebaseerd. De commissie heeft tot taak hierover voorstellen te 
formuleren met voor- en nadelen daarvan. Het nemen van beleidsbeslissingen - waar deze vraag over 
gaat - is aan de opdrachtgevers en niet aan de commissie. Zie verder het antwoord op vraag E1. 
 
6. Werkplan, paragraaf 2.2 
De commissie zal in het licht van deze twee aspecten, naast extra handhavingspunten in het 
buitengebied met in elk punt een grenswaarde, ook andere mogelijkheden in beschouwing nemen. 
Vraag: Doelt de Commissie hierbij op de verder op deze bladzijde vermelde opties b, c en d, of  denkt 
de Commissie over andere mogelijke oplossingsrichtingen? 
 
De commissie denkt primair aan b, c en d, maar als zich gaande het onderzoek betere mogelijkheden 
aandienen, zal de commissie die zeker in beschouwing nemen. 
 
7. Werkplan par 2.2 
c. Geen vaste handhavingspunten, maar een grenswaarde die geldt in elk willekeurig punt in het 
buitengebied en die gelijk is aan de grenswaarde in het dichtstbijzijnde handhavingspunt in het LVB 
(Vergelijk het “oude” PKB/Luchtvaartwet stelsel, waarin buiten de 35 Ke-zonecontour de 
geluidbelasting nergens hoger mocht zijn dan 35 Ke. In het “nieuwe” LVB stelsel bestaan geen 
contouren meer, alleen handhavingspunten 
Vraag: Deze optie is de meest zuivere uit een oogpunt van gelijkwaardigheid met de PKB 
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randvoorwaarden en de daarmee samenhangende bescherming die de ‘oude’ (Luchtvaart)wet bood.  
 
De uiteindelijke keuze is een beleidsbeslissing, die door de opdrachtgevers wordt genomen. De 
commissie onderzoekt alleen de diverse mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan. 
 
8. Werkplan par 2.2 
Een grenswaarde voor de over het hele buitengebied geïntegreerde geluidbelasting, waarbij 
verschillende typen functies van gebieden (wonen, recreatie, natuur, industrie) verschillend kunnen 
meewegen. 
Vraag: Voor de functies recreatie, natuur en industrie werden in de PKB Schiphol geen bijzondere 
eisen t.a.v. de geluidbelasting gesteld. Hieraan in het kader van een handhavingssytematiek voor het 
buitengebied voorwaarden gaan stellen is in strijd met het gelijkwaardigheidsprincipe  
 
De keuze is een beleidsbeslissing, die door de opdrachtgevers wordt genomen. De commissie 
onderzoekt alleen de diverse mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan. 
 
9. Werkplan par 2.3 
De flexibiliteit ten aanzien van mogelijkheden om voor het buitengebied in de CROS afspraken te 
maken over het gebruik van Schiphol, bijvoorbeeld ten aanzien van alternatieve vliegroutes van en 
naar de luchthaven met een meer optimale verdeling van de geluidbelasting over de omgeving; 
Vraag Wat bedoelt de Commissie hier met ‘optimale verdeling van de geluidbelasting ‘. Wat is het 
criterium hiervoor? Acht de Commissie het denkbaar dat een op basis van aantallen geluidbelaste 
woningen suboptimale verdeling uit een oogpunt van hinderbeleving beter kan scoren dan de op deze 
basis bepaalde optimale verdeling? 
 
In het werkplan wordt hier slechts gerefereerd aan activiteiten die de CROS onderneemt. Als 
onderdeel van het onderzoek is in het werkplan aangekondigd dat bekeken zal worden in hoeverre 
een handhavingssysteem in het buitengebied de vrijheid van de CROS daarvoor beperkt. Er wordt 
niet gesuggereerd dat de commissie zelf voorstellen zal formuleren over een “optimale verdeling”, 
hetgeen de commissie dan ook niet zal doen omdat het geen onderdeel is van de opdracht. 
 
10. Werkplan par 2.3 
de praktische uitvoerbaarheid en de technische complexiteit; 
Vraag: Bedoelt de Commissie hier mede de beschikbaarheid van voor de bepaling van de 
(berekende) geluidbelasting benodigde gegevens, met name over de positie en configuratie van 
vliegtuigen op grotere afstanden van Schiphol?  
 
Ja, mede dat aspect. 
 
11. Werkplan, par 2.3 
De commissie zal tevens nagaan welke ondersteunende rol “monitoringspunten” hierbij zouden 
kunnen spelen. In tegenstelling tot handhavingspunten, dienen monitoringspunten alleen om een 
beeld te krijgen van de geluidbelasting in die punten en de ontwikkeling van de geluidbelasting over 
de jaren. In die punten gelden evenwel geen grenswaarden, in die punten wordt dan ook niet 
gehandhaafd. 
Vraag: Is het denkbaar dat één van de voorstellen van de Commissie is om vooralsnog uitsluitend  
monitoringspunten vast te stellen?  
 
Dat zal moeten blijken uit de resultaten van de onderzoeken die de commissie gaat uitvoeren. Daarop 
wordt nu niet vooruit gelopen. Volledigheidshalve hierbij, dat in het kader van het door V&W uit te 
voeren monitoringsprogramma de geluidbelasting wordt bepaald in monitoringspunten in het 
“buitengebied”. Zoals aangegeven in het werkplan, zal de commissie de resultaten hiervan gebruiken.  
 
12. Werkplan, par 3.1 
Zo wordt bijvoorbeeld het NOMOS meetnet van de Luchthaven Schiphol gebruikt voor dergelijke 
“globale” geluidmetingen. 
Vraag: Het gebruik van het woord ‘globale’ is verwarrend omdat het de suggestie wekt dat metingen à 
la NOMOS niet nauwkeurig zouden zijn. Wat bij metingen als met het NOMOS meetnet speelt is de 
variatie in de niveaus t.g.v. van o.a. wisselende weersomstandigheden. 
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Zoals aangekondigd in het werkplan (par 3.5) gaat de commissie onderzoeken welke rol NOMOS kan 
gaan spelen bij de uitwerking van de gestelde opdracht, te weten de rol van geluidsmetingen rondom 
Schiphol ten behoeve van de handhaving. Overigens: in de ‘Milieumonitor’ van AAS van juli 2003 is 
ook opgemerkt dat het niet bij voorbaat vaststaat is dat NOMOS metingen geschikt zijn voor de 
handhaving. 
 
13. Werkplan par 3.1 
Dat wil nog niet zeggen, dat deze geluidmetingen ook als juridisch instrument voor de handhaving 
geschikt zijn. 
Vraag: Is het denkbaar dat in een ander systeem dan het huidige deze geluidmetingen wel voor 
handhaving geschikt zijn? 
 
Dat zal moeten blijken uit de resultaten van de onderzoeken die de commissie gaat uitvoeren. Daarop 
wordt nu niet vooruit gelopen. 
 
14. Werkplan par 3.1 
Opstellen van een “immissie catalogus”. Hierbij wordt voor elk handhavingspunt een 
gegevensbestand van gemeten geluidniveaus opgebouwd. 
Vraag: Hierbij doet zich wel de vraag voor hoeveel metingen van een vliegtuigtype noodzakelijk zijn 
om representatieve geluidniveaus voor dat type te kunnen vaststellen 
 
Ja, dat is één van de zaken die in dit kader wordt bekeken. 
 
15. Werkplan par 3.1 
“parametrische inversie“; de prestatie- en geluidgegevens van de vliegtuigen én het rekenmodel 
aanpassen, zodat een goede overeenstemming met geluidmetingen ontstaat 
Vraag: Denkt de Commissie dat het mogelijk is om d.m.v. geluidmetingen in een beperkt aantal 
punten voor een zeer complex geluidlandschap als dat rond Schiphol een betrouwbare calibratie te 
kunnen uitvoeren? 
 
Dat zal moeten blijken uit de resultaten van de onderzoeken die de commissie gaat uitvoeren. Daarop 
wordt nu niet vooruit gelopen. 
 
16. Werkplan par 3.2 
Voor geluidmetingen op grotere afstanden van Schiphol speelt dan het probleem van “bron-
herkenning” een rol: wordt het gemeten geluidniveau veroorzaakt door een vliegtuig of door iets 
anders? 
Vraag: Er is niet alleen het probleem van bron-herkenning (vliegtuig of andere bron), maar ook of het 
geluid überhaupt te meten is bij het aanwezige achtergrondgeluid (denk aan wind). 
 
Bronherkenning is slechts als voorbeeld genoemd. Alle problemen van het meten van vliegtuiggeluid 
ten behoeve van de handhaving, “dicht bij” Schiphol en “ver weg” van Schiphol, zullen worden 
onderzocht zoals in het werkplan is aangegeven. 
 
17. Werkplan par 3.3. 
De schematiseringen in het rekenmodel spelen voor wat betreft het laatste geen rol, omdat zowel in 
de grenswaarden als in de handhaving hetzelfde rekenmodel - met derhalve dezelfde 
schematiseringen - wordt gebruikt. 
Vraag: Helaas spelen de ze schematiseringen bij het vaststellen of al dan niet een grenswaarde wordt 
overschreden in het huidige systeem wel een rol. Bij de berekening van de actuele belasting worden 
namelijk de actuele vliegbanen gebruikt, terwijl de grenswaarden zijn vastgesteld o.b.v. een 
modellering . M.b.t. mogelijke oplossingen stelt het NLR in haar rapport betreffende de MER-fout dat 
het op voorhand treffen van stuurmaatregelen geen optie is omdat deze stuurmaatregelen 
noodzakelijk zijn om m.b.t. de naleving van de grenswaarden verschillen tussen werkelijkheid en 
modellering te kunnen opvangen.  
 
Deze stelling is onjuist. De modellering van de vliegroutes voor de grenswaarden is geen onderdeel 
van het rekenmodel maar van de invoergegevens, zoals ook is aangegeven in bijlage 3 van het 
werkplan (item 6). De invoergegevens voor de berekening van de grenswaarden worden door de 
sector zelf bepaald, derhalve ook de modellering van de vliegroutes voor die grenswaarden. De 
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overheid schrijft alleen de criteria voor waaraan de met die invoergegevens berekende contouren 
moeten voldoen, te weten de criteria in de Wet luchtvaart artikel XII (waaronder: maximaal 10.000 
woningen binnen de 35 Ke zone). Als de sector de modellering van de vliegroutes niet goed doet en 
daar later nadeel van ondervindt, is dat geheel de verantwoordelijkheid van de sector zelf. In het 
berekeningsvoorschrift staan geen bepalingen over hoe de vliegroutes voor grenswaarden moeten 
worden gemodelleerd. Dat in de handhaving, waar het gaat om: “hoe is het werkelijk”, met radar 
gemeten werkelijke vliegbanen worden gebruikt, is vanzelf sprekend. 
 
18. Werkplan par 3.4 
De commissie zal voorstellen formuleren over de volgende aspecten: 
• het concretiseren en objectief ’meetbaar’ maken van deze critria; 
• hoe daaraan kan worden voldaan door het stellen van grenswaarden die passen bij een 

handhavingssysteem dat (mede) is gebaseerd op geluidmetingen, of op andere wijze. 
Vraag: Is het denkbaar dat de Commissie tot de conclusie komt dat er geen voorstel voor het gebruik 
van metingen bij de handhaving mogelijk is dat aan de gestelde criteria voldoet?   
 
Dat zal moeten blijken uit de resultaten van de onderzoeken die de commissie gaat uitvoeren. Daarop 
wordt nu niet vooruit gelopen. 
 
 
C. Vragen namens wethouder Wijnen (geformuleerd door dhr. Van Voorn) Aalsmeer 
 
1. Bladzijde 1, alinea 7: 'de eerste en de tweede opdracht..... ‘ 
Hier nader op ingegaan. Is dit een vraag of een eis of worden de gegevens zo spoedig mogelijk 
beschikbaar gesteld?  
 
De vraag wordt in deze context niet begrepen. In het werkplan staat hier alleen dat de eerste en 
tweede opdracht nu en tegelijkertijd worden uitgevoerd en dat de derde opdracht pas na 2005 kan 
worden uitgevoerd omdat daarvoor de geluidbelastingsgegevens van 2000 t/m 2005 beschikbaar 
moeten zijn. 
 
2. Bladzijde 1, bij punt b, onderaan: Is de commissie van plan om na te denken over de 
ingebruikname van meetpunten in de dichte nabijheid van de uitvliegroutes van de banen? Reeds zijn 
de handhavingspunten aan de rand van de banen opgesteld. Zie hiervoor ook de brief van Amstel en 
de Meerlanden Overleg die in februari 2002 is gestuurd aan Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, ons 
kenmerk 2002/942.  
 
De bedoelde brief is niet bij de commissie bekend. Bedacht dient te worden, dat er geen 
voorgeschreven uitvliegroutes als “lijnen op een landkaart” bestaan. Vandaar dat er in het LVB geen 
uitvliegroutes maar uitvliegcorridors zijn opgenomen (de “luchtverkeerwegen” in bijlage 1 van het LVB) 
waar bovendien van mag worden afgeweken, zie de betreffende artikelen in het LVB. Boven een 
vlieghoogte van 3000 voet - dit komt in de praktijk overeen met een vliegafstand vanaf Schiphol van 
ongeveer 4 á 6 km - mag de verkeersleiding overdag aan een piloot zonder beperkingen opdragen 
buiten die corridors te vliegen. Het is dan ook erg moeilijk - zo niet onmogelijk - van te voren te 
bepalen waar de vliegtuigen zullen vliegen en juist op die plaatsen meetposten neer te zetten (voor 
landend verkeer is dit probleem minder groot). Onderzoek naar de vraag waar de meetpunten komen 
te liggen is onderdeel van het werkplan (zie paragraaf 3.1 en 3.2). Daarin is ook aangegeven, dat de 
ligging van die punten mede afhangt van het doel waarvoor wordt gemeten. Op de resultaten daarvan 
wordt nu niet vooruitgelopen. 
 
3. Bladzijde 2, alinea 3: 'In dit kader..... werkzaamheden van de commissie'. 
Wat verstaat de commissie onder gelijkwaardigheid? gelijkwaardig aan elk punt, of gelijkwaardig qua 
de nu gehanteerde per- saldo- benadering (10.000 gehinderde woningen)?  
 
Hier is in het werkplan slechts een citaat gegeven van de in 1999 in de nota Toekomst nationale 
Luchthaven (nota TNL) opgesomde systeemeisen. De commissie heeft niet tot taak de gelijkwaardige 
overgang van PKB naar het nieuwe stelsel te beoordelen. Dat is onderdeel van de evaluatie in het 
kader van de motie Baarda, die volgt een eigen traject en behoort niet tot de opdrachten van de 
commissie (zie ook de slot-alinea van de inleiding van het werkplan). 
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4. Bladzijde 2, alinea 7: 'De commissie zal.... aan de opdrachtgevers.  
Worden deze stukken openbaar gemaakt naar aanleiding van de Wet Openbaar Bestuur?  
 
De commissie rapporteert aan de opdrachtgevers, te weten de staatssecretarissen van V&W en 
VROM. Hoe die met deze adviezen omgaan, zowel beleidsmatig als voor wat betreft de 
openbaarmaking daarvan, is aan de opdrachtgevers en niet aan de commissie. Daarbij de opmerking, 
dat alle adviezen van de vorige CDV (commissie Berkhout) integraal openbaar zijn gemaakt doordat 
ze door de opdrachtgevers aan de Tweede Kamer zijn gezonden. De commissie gaat er van uit dat 
deze lijn ook voor haar rapporten zal worden voortgezet. 
 
5. Bladzijde 3, bij B: Binnen de gemeente worden regelmatig afwijkende vliegroutes opgemerkt. In 
hoeverre hebben deze invloed op de meting van geluidsbelasting?  
 
Bij geluidsmetingen worden de vliegtuigen gemeten zoals ze werkelijk vliegen (zie ook paragraaf 3.3 
van het werkplan). Daar zitten derhalve de werkelijk gevlogen vliegbanen in, ook als die afwijken van 
daarover gestelde regels. Zie verder het antwoord op vraag C2. 
 
6. Bladzijde 3, bij C: Is het niet zo dat men kijkt naar de 10.000 gehinderde woningen? Wordt er 
daadwerkelijk gekeken naar grenswaarden?  
 
Hier is in het werkplan slechts een definitie gegeven van wat een grenswaarde is, niet hoe die wordt 
bepaald, zie ook het antwoord op vraag C3. Hoe grenswaarden in het buitengebied kunnen worden 
bepaald is onderdeel van het onderzoek dat de commissie gaat uitvoeren, zie paragraaf 2.3 en 3.4 
van het werkplan. Op de resultaten van dat onderzoek wordt nu niet vooruit gelopen. 
 
7. Bladzijde 4, onder 2.2: de luchtvaart in een te strak keurslijf. Wat bedoelt de commissie hiermee? 
Zou het een bedreiging zijn voor de economie, of wellicht milieu?  
 
Daarmee wordt bedoeld, dat als het hele buitengebied zou worden vol gelegd met “veel” 
handhavingspunten, de luchtvaartsector wellicht te weinig flexibiliteit heeft om Schiphol te kunnen 
gebruiken. Vandaar dat in paragraaf 2.3 van het werkplan is aangekondigd, dat zal worden 
onderzocht wat de gevolgen van de voorstellen voor het buitengebied zijn voor én de bescherming 
van omwonenden tegen geluid én de flexibiliteit voor de sector ten aanzien van het gebruik van 
Schiphol én de flexibiliteit voor voorstellen van de CROS. De bedoelde opmerking in het werkplan 
moet worden gezien in relatie tot die onderzoeken. De commissie houdt zich niet bezig met 
economische aspecten. 
 
8. Bladzijde 5, figuren: zie vraag blz 1, bij punt b. De geluidsmeetpunten liggen ver van de 'ellende' af. 
Moet er niet gemeten worden naar het centrum van de uitvliegroutes van de banen?  
 
De figuren op blz. 5 geven slechts de handhavingspunten die nu in het LVB liggen weer (zoals het 
bijschrift ook aangeeft). Het is nog niet gezegd, maar anderzijds ook niet uitgesloten, dat daarin ook 
meetpunten zullen komen, zie verder het antwoord op vraag C2. 
 
9. Bladzijde 6, onder 2.4, onderaan: 'de commissie gaat..... beschikbaar zijn.' Hier zijn nog geen 
toezeggingen over gedaan door de Staatssecretaris. Gaat de commissie deze bedingen?  
 
Dit is inmiddels via de ambtelijk secretaris van de commissie geregeld. 
 
10. Bladzijde 7, onder instellingsbesluit, artikel 3, tweede lid: 'het systeem is operationeel uitvoerbaar'. 
Speelt hier het economische belang een grote rol?  
 
Nee, alleen of het technisch kan. 
 
11. Bladzijde 7, onder 3.1, het NOMOS-systeem. Gaat de commissie uitzoeken in hoeverre 
geluidmetingen worden 'afgetopt'? Het NOMOS-systeem zou door de aftoppingen het geluid niet 
voldoende meten.  
 
Zoals aangekondigd in paragraaf 3.5 van het werkplan, gaat de commissie kijken welke rol NOMOS 
kan spelen. Daarbij wordt gekeken naar alle technische aspecten van NOMOS, ook “aftopping” als 
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daarvan sprake zou zijn. Wel is bekend (zie de diverse “Milieumonitors” van AAS), dat in NOMOS om 
technische redenen een “drempelwaarde” wordt gehanteerd, waarbij geluidsniveaus onder die waarde 
niet worden meegenomen in de metingen. Die waarde verschilt van meetpost tot meetpost van 60 tot 
65 dB(A). (Vergelijk de drempelwaarde - ook wel “afkapwaarde” genoemd - in de berekening van de 
Ke, te weten 65 dB(A). In de berekening van Lden zit geen drempelwaarde).  
 
12. Bladzijde 7, onder 3.1, bij a: worden er nog uitspraken gedaan over de gelijkwaardigheid van Ke 
aan Lden en Lnight? Worden deze nog steeds 5 jaar naast elkaar berekend om de verschillen 
inzichtelijk te maken?  
 
Ja, dit “vijf jaar naast elkaar berekenen” is aangekondigd in de nota Toekomst Nationale Luchthaven 
(nota TNL) van 1999 en is derhalve onderdeel van de opdracht in het instellingsbesluit, zie paragraaf 
4 van het werkplan. 
 
13. Bladzijde 8, bij d: 'Op basis daarvan.... aangepast'. Kan dit buiten de AMvB om?  
 
Nee. Een wijziging van de rekenmethode betekent ook een wijziging van de AmvB, zie paragraaf 3.3, 
voorlaatste alinea van het werkplan. 
 
14. Bladzijde 8, onder 3.2, tweede bolletje: waar gemeten moet worden. Staat dit niet al vast? Gaat de 
commissie er niet al van uit dat de 35 handhavingspunten als vermeld in het LVB de leidraad gaan 
vormen?  
 
Nee dat staat niet vast. De 35 handhavingpunten in het huidige LVB zijn het startpunt, niet 
noodzakelijkerwijs ook het eindpunt, zie het antwoord op vragen C8 en C2. 
 
15. Bladzijde 8, onder 3.2, derde bolletje: Denkt de commissie dat steeksproefsgewijze metingen 
werken?  
 
Dat zal moeten blijken uit de resultaten van de onderzoeken die de commissie gaat uitvoeren. Daarop 
wordt nu niet vooruit gelopen. Overigens: in zekere zin zij alle metingen “steekproeven”, ook metingen 
met meetposten die 24 uur per etmaal en 365 dagen per jaar metingen uitvoeren. Immers, een deel 
van die metingen zal onbruikbaar zijn, bijvoorbeeld als het te hard waait. 
 
16. Bladzijde 9, onder 3.2, derde alinea: 'Voor de goede orde... systemen'. Gaat de commissie 
hiervoor om een reactie van de staatssecretaris vragen? Het uitgebrachte advies is anders zonder 
status.  
 
Hier staat in het werkplan, dat de opdracht van de commissie eindigt bij adviezen over waar, wat en 
hoe er gemeten kan worden en dat de commissie zich niet bezig zal houden met het regelen van, 
bijvoorbeeld, vergunningen voor de feitelijke meetlocaties, het aanschaffen van meetposten, 
enzovoorts. 
 
17. Bladzijde 10, laatste alinea: worden deze uitspraken openbaar gemaakt en gecommuniceerd met 
de omgeving? Dat zorgt voor transparantie en openheid.  
 
Hier is in het werkplan alleen aangegeven waaróm er ook gerekend zal moeten blijven worden, te 
weten om in de vorm van prognoses omtrent het gebruik van Schiphol uitspraken te kúnnen doen over 
wat in de toekomst naar verwachting zal gebeuren. De commissie doet zelf geen uitspraken over de 
toekomst van Schiphol. 
 
18. Bladzijde 11, Tweede alinea, onderaan: heeft de evt. aanpassing van de LVB dan ook 
consequentiues voor het LIB? Het LIB vloeit immer voort uit het LVB. Gebeurt deze evt. wijziging op 
democratische wijze?  
 
Het wijzigen van AmvB’s is geen taak van de commissie maar van de opdrachtgevers, de 
staatssecretarissen van V&W en van VROM. Er mag vanuit worden gegaan, dat die dergelijke 
wijzigingen volgens de daartoe geldende procedures zullen uitvoeren. 
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19. Bladzijde 11, onder 3.4: 'de ontwikkelingsmogelijkheden.........verruimen'. Is het niet zo dat dit  
afhangt van de metingen of de ontwikkelingsmogelijkheden verkleinen of vergroten? Mag uit deze 
zinsnede worden geconcludeerd dat de mogelijkheden van Schiphol hetzelfde blijven, ongeacht de 
uitkomsten van het rapport?  
 
Het criterium dat “de overgang van berekende naar gemeten waarden de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de luchtvaart verkleint noch verruimt” is geformuleerd in de nota Toekomst Nationale Luchthaven 
(de nota TNL) van 1999 (blz. 22 voorlaatste alinea). De Tweede Kamer heeft met die nota ingestemd, 
het ligt daarom voor de hand dat dit criterium in de opdracht aan de commissie is opgenomen. Ook in 
de opdracht van 15 juni 2000 aan de vorige CDV (de commissie Berkhout) stond ten aanzien van 
geluidsmetingen hetzelfde, te weten dat dit moest worden uitgevoerd “binnen de randvoorwaarden die 
de Ministerraad daaraan in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven gesteld heeft”. Omdat die 
commissie - overeenkomstig haar opdracht - eerst andere zaken heeft onderzocht, is zij niet 
toegekomen aan de uitwerking van dit onderdeel. In het laatste advies dat de commissie Berkhout 
heeft uitgebracht voordat zij aftrad (december 2002) is wel een schets van mogelijke meetopties 
gegeven maar niet van de uitwerking daarvan. Dat hoort derhalve tot de taak van de huidige 
commissie. Zie ook het antwoord op vraag G2. 
Beleidsbeslissingen over de mogelijkheden van groei van het vliegverkeer op Schiphol worden 
genomen door de opdrachtgevers en niet door de commissie. 
 
20. Bladzijde 12, onder 3.5: 'welk doel geluidmetingen'. Is dit doel het beschermen van de burgers?  
 
Het doel van geluidsmetingen in algemene zin is het geluid van de vliegtuigen zo goed mogelijk in 
beeld te brengen. De taak van de commissie is dit uit te werken ten behoeve van de handhaving. 
Handhaving impliceert altijd, dat wordt getoetst aan vooraf te stellen grenswaarden (zie ook paragraaf 
1 van het werkplan). De te onderzoeken doelen voor geluidsmetingen in dit kader zijn nader 
aangegeven in paragraaf 3.1 van het werkplan, de aspecten waarnaar daarbij wordt gekeken in 
paragraaf 3.2. Hoe met meetgegevens de burgers worden beschermd, is een beleidsvraag die niet 
door de commissie maar door de opdrachtgevers, V&W en VROM, wordt beantwoord. 
 
21. Bladzijde 14, alinea 5: 'Tevens..... gestelde opdrachten'. Stelt men zich hier star of flexibel op t.o.v. 
suggesties?  
 
Strikt alleen suggesties binnen het kader van de opdracht. Als men de opdracht van de commissie wil 
aanpassen, dan is het adres daarvoor niet de commissie maar de opdrachtgevers, de 
staatssecretarissen van V&W en VROM. Zie ook het antwoord op vraag M1. 
 
 
D. Vragen van dhr. De Haas, bewonersvertegenwoordiger cluster Noord -West 
 
1. In het werkplan heeft U de contouren van de 35 Ke zone en het gebied tussen de 20 Ke en 35 Ke , 
het door U genoemde buitengebied, opgenomen. Eveneens is een kaartje als bijlage 2 opgenomen 
met de 26dB(A) zone en het gebied tussen de Laeq-nacht 20 dB(A) en 26dB(A). 
Uit de bij elk kaartje opgenomen grenswaarden van de handhavingspunten blijkt dat, zoals reeds 
langer bekend, de berekende grenswaarden tijdens de "dag" fluctueren van 55,96 Lden in dB(A) in 
punt 22 tot 59,12 Lden in dB(A) in punt 31 Voor de nacht zijn deze getallen 47,17 lnight in dB(A) in 
punt 21 tot 53,50 in L night in dB(A) in punt 1 In de Contra-expertise "Verzoek tot aanpassing 
Luchthavenverkeersbesluit Schiphol" van het LNR zijn een groot aantal grenswaarden herberekend. 
Ook in de berekening van het LNR blijven verschillen in de grenswaarden bestaan. Mij is niet bekend 
of het LNR ook de contouren van de 20Ke zone en de 20 LAeq in zijn beschouwingen heeft 
betrokken. Toch komt het mij voor dat de door U als bijlage 1 en 2 opgenomen kaartjes  herzien 
moeten worden als  de conclusies van het rapport van het LNR door de staats-secretaris worden 
overgenomen Het buitengebied  zal dan significante wijzigingen kunnen ondergaan. 
Mijn vraag: is de bescherming van elk deel van het "buitengebied" gerelateerd aan het bij dat gebied 
behorend handhavingspunt en zijn grenswaarde  met als gevolg grote verschillen in de aard van de 
bescherming of stelt U een voor het gehele gebied geldende vaste grenswaarde vast  met als gevolg 
dat het buitengebied sterk moet worden uitgebreid. 
 
Antwoord 
Dat de gestelde en te handhaven grenswaarden van punt tot punt verschillen, is een gevolg van de 



 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Eerste voortgangsrapportage 

26 

systematiek van handhaving. Dit gold ook voor het “oude” stelsel in de PKB en de Luchtvaartwet. In 
dat stelsel vond de handhaving plaats in 250 punten die rondom de hele 35 Ke zone als lijn op de 
landkaart en net buiten die zone lagen. In elk punt gold een eigen grenswaarde, die was berekend 
met exact dezelfde invoergegevens waarmee de 35 Ke-zone als lijn op de kaart is berekend. Voor de 
zone voor het vier-banenstelsel (van juni 2000) liepen die 250 verschillende grenswaarden, afhankelijk 
van de ligging van dat punt, uiteen van 22,1 tot 35,0 Ke (zie het “Handhavingsvoorschrift Schiphol”). 
Er werd derhalve ook in het oude stelsel niet gehandhaafd op één grenswaarde van 35 Ke. Omdat de 
grenswaarden in het LVB volgens dezelfde methodiek zijn bepaald als in het oude stelsel, geldt ook in 
het LVB een eigen grenswaarde voor elk van de 35 handhavingspunten. Die lopen, wederom 
afhankelijk van de ligging van het punt, uiteen van 52,04 tot 59,79 dB(A) Lden (zie ook bijlage 2). 
Bedacht moet worden, dat de grenswaarde in een handhavingspunt onlosmakelijk verbonden is aan 
de ligging van dat punt. Zou een handhavingspunt in het LVB worden verplaatst dan hoort daar, 
berekend met dezelfde invoergegevens te weten “het grenswaardescenario”, een andere 
grenswaarde bij. 
Voorstellen over hoe de grenswaarden in het buitengebied kunnen worden bepaald, zijn onderdeel 
van de opdracht van de commissie. Op de resultaten van het daartoe in het werkplan aangekondigde 
onderzoek (zie paragraaf 2.2 en 2.3), kan nu nog niet vooruit worden gelopen.  
Het is inderdaad waarschijnlijk, dat na het herstel van de invoerfout - waartoe het kabinet inmiddels 
heeft besloten - de vorm van het buitengebied voor Lden zal veranderen ten opzichte van het 
instellingsbesluit van de commissie (zie bijlage 1 bij het werkplan). Hoe dat de werkzaamheden van 
de commissie zal beïnvloeden is op dit moment niet bekend, zie ook de opmerking hierover in de 
inleiding van het werkplan. 
 
2. Omdat ik bewonersvertegenwoordiger ben van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude   
wil het volgend onder Uw aandacht brengen. Uw opdracht strekt zich niet uit tot het gebied binnen de 
35 Ke zone. Het grootste gedeelte van bovengenoemde gemeente ligt binnen deze zone. Van enige 
bescherming is in dit gebied nauwelijks sprake. Het gehele gebied kan "volgevlogen worden". 
Wanneer U de overlast in de buitengebieden wilt verminderen zijn er verschillende mogelijkheden die 
in de meeste gevallen zullen leiden tot grotere geluidsdruk binnen de 35 Ke zone. Een daarvan is 
wijziging van de startprocedures. De vliegtuigen kunnen sneller stijgen. Dit kost extra vermogen en 
verhoogt derhalve de geluidsemmissie.vlak bij de koppen van de startbanen en dus binnen het 35 Ke 
gebied. De vermindering van de overlast in de buitengebieden geeft  dan onevenredig veel verzwaring 
van overlast in het zwaarbelaste gebied. Dit is maar een voorbeeld. Er zijn er meer. Ik verzoek U 
ondanks het feit dat de staatssecretaris het gebied binnen de 35 Ke zone niet in Uw opdracht heeft 
opgenomen extra zorg te besteden aan de bewoners in dit gebied. 
 
Antwoord. 
De commissie houdt zich niet bezig met het nemen van concrete vliegoperationele maatregelen om 
de overlast, waar dan ook, te verminderen. Dat is een taak van de luchtvaartsector en de CROS. 
 
 
E. Vragen van dhr. Van Heiningen en mw. Fles, provincie Zuid-Holland 
 
1. Wat verstaat de CDV onder de veelgebezigde term “buitengebied”. Vaste definitie van dit begrip is 
gewenst.  
 
In het werkplan is in paragraaf 1 onder g aangegeven wat in de opdracht onder “het buitengebied” 
voor Lden wordt verstaan en is in paragraaf 2.1 aangegeven dat samen met de CROS gekeken gaat 
worden of het wenselijk en technisch mogelijk is het buitengebied verder uit te breiden. Die “vaste 
definitie” is er derhalve pas, als het overleg met de CROS hierover is voltooid. De commissie acht het 
wenselijk hier veel haast mee te maken en denkt daarbij aan uiterlijk 1 november 2003. Immers ook 
voor de commissie is snel duidelijkheid gewenst, omdat het haar werkzaamheden beïnvloedt. De 
definitie van het buitengebied is zowel van invloed op “het handhavingssyteem in het buitengebied” 
als op “geluidsmetingen ten behoeve van de handhaving”. In het werkplan is aangegeven dat bij een 
eventuele uitbreiding van het buitengebied tot buiten de 20 Ke-contour twee elementen in het spel 
zijn: “wenselijk” en “technisch mogelijk”. Daarbij ligt voor “wenselijk” het initiatief bij de CROS. De CDV 
zal, samen met de CROS, daarna moeten beoordelen wat van die wensen technisch mogelijk is. In 
het werkplan is al aangegeven dat er meettechnische problemen worden verwacht bij geluidsmetingen 
op grote afstanden van het vliegveld (paragraaf 3.2 van het werkplan). Het is helaas niet mogelijk over 
de vraag wat “grote afstanden” zijn, dat wil zeggen over de vraag tot op welke afstanden van Schiphol 
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zinvolle geluidsmetingen aan vliegtuigen kunnen worden uitgevoerd, nu al bij voorbaat concrete 
uitspraken te doen. Ook voor de berekende geluidsbelasting kunnen er op “grote afstanden” van 
Schiphol onzekerheidsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld waar een vliegtuig precies vliegt en in welke 
configuratie. 
Hetzelfde geldt uiteraard net zo voor het buitengebied voor Lnight, dat in de opdracht aan de 
buitenkant wordt begrensd door de 20 dB(A) LAeq-nacht contour. 
 
2. Handhaving geluid: koppeling met de vliegroutes, daarin ook aandacht besteden aan de 
optimalisatie van routes (spreiding/hoogte/motie Stellingwerf)  
 
Optimalisatie van vliegroutes, in het horizontale of het verticale vlak (vlieghoogte) en de handhaving 
van in het LVB opgenomen regels omtrent die vliegroutes (artikelen 3.1.1 tot en met 3.1.5 van het 
LVB) behoren niet tot de opdrachten van de commissie. Over de motie Stellingwerf heeft de 
staatssecretaris van V&W bij brief van 3 juli 2003 haar standpunt aan de Tweede Kamer 
medegedeeld. 
 
3. Op welke wijze, binnen welke termijn dient de CROS antwoord te geven op uw vraag "of , en zo ja 
in hoeverre, het wenselijk en technisch mogelijk is het "buitengebied" uit te breiden tot buiten 20 Ke ".  
 
Zie het antwoord op vraag E1.  
 
4. Kunt u ook preciezer aangegeven voor welk deel van uw opdracht u het gebied, indien dit wenselijk 
en technisch mogelijk is, uitbreiden? 
 
Zie het antwoord op vraag E1.  
 
 
F. Vragen van dhr. Eilert, Uitgeest 
 
1. Focus van de handhaving te veel gericht op vliegprocedures te weinig op hinder. 
Handhavingspunten zijn nu gesitueerd in weilanden, in de woonomgeving geen handhavingspunten, 
maar wel hinder. Oplossing gevraagd. 
 
De handhavingspunten in het huidige LVB liggen - enkele uitzonderingen daargelaten - in 
woonbebouwing en niet in weilanden, zie de kaarten in bijlagen 2 en 3 van het LVB. Het ligt voor de 
hand, dat de commissie bij de uitvoering van de opdracht “handhavingssysteem in het buitengebied” 
zoals beschreven in paragraaf 2.1 tot en met paragraaf 2.4 van het werkplan, zich zal concentreren op 
woongebieden. 
 
2. Hoopt op CROS samenwerking met CDV, maar is wel ongeduldig, veel onderzoeken. Is het 
mogelijk in de aanpak van de CDV al snel met metingen te starten? 
 
De commissie heeft volledig begrip voor het ongeduld van de omwonenden van Schiphol. De 
commissie zal dan ook zo snel mogelijk werken. Echter, kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop, 
zoals ook is aangegeven in het werkplan. Bij halve of foute oplossingen is niemand gebaat. Het 
uitvoeren van geluidsmetingen heeft pas zin als duidelijk is wat met de resultaten van die metingen 
gedaan moet worden. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden met voor elke mogelijkheid weer 
verschillende problemen, zie paragraaf 3.1 en 3.2 van het werkplan. Al die mogelijkheden kunnen 
leiden tot verschillende manieren van het meten van geluid en verwerking van de meetgegevens. Het 
motto is niet “meten is weten” doch “meten is weten, maar weet wat en waarom je meet”. 
 
 
G. Vragen van dhr Linnekamp, Zaanstad 
 
1. Gaat de cie gebruik maken van reeds bestaande metingen. In Zaanstad wordt al 5 jaar gemeten. 
 
In het werkplan in paragraaf 3.5 is aangegeven dat zal worden bekeken of de door NOMOS al vele 
jaren uitgevoerde metingen bruikbaar zijn voor de uitvoering van opdracht van de commissie, te weten 
onderzoek naar de rol van geluidsmetingen ten behoeve van de handhaving. Niet alle metingen zijn 
daarvoor bij voorbaat geschikt, zie de uitleg daarover in het werkplan (o.a. paragraaf 3.1) en ook het 
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antwoord op vraag B12. De commissie zal ook gaarne gebruik maken van andere metingen, 
waaronder die in de vraag, als dit mogelijk is. Dit zou via de CROS geregeld moeten worden. Eerste 
voorwaarde daarbij is, dat alle technische details beschikbaar worden gesteld omtrent de toegepaste 
meetmethode en verwerkingsmethodieken van de gemeten gegevens. 
 
2. Gaat de cie vanaf het begin beginnen, er ligt immers al 2 jaar werk van Berkhout? 
 
In het werkplan is aangekondigd, dat de commissie voor haar werkzaamheden waar mogelijk ook 
gebruik zal maken van reeds bestaande rapporten. Daartoe behoren ook - maar niet alleen - de 
adviezen van de commissie Berkhout, die door de opdrachtgevers aan de commissie zijn gezonden. 
Daarbij de opmerking, dat in de opdracht aan de commissie niet alle opdrachten voorkomen die ooit 
aan de commissie Berkhout vanaf de instelling van die commissie (15 juni 2000) zijn gegeven, maar 
alleen die opdrachten die de commissie Berkhout niet heeft voltooid. Er is derhalve geen sprake van 
het herhalen van twee jaar werk. 
 
H. Vragen van dhr. Regouin, Amstelveen 
 
1. Haast geboden, de opwinding in de regio neemt toe. 
 
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag F2. 
 
 
I. Vragen van mw. Wesseling, Amsterdam 
 
1. Is het mogelijk het onderzoeks gebied van de cie uit te breiden naar gebieden buiten de 20 Ke, 
zoals bijv 17 Ke, daar vallen namelijk hele delen van Amsterdam onder, van waaruit veel hinder wordt 
gemeld. 
 
Deze vraag is op dit moment niet concreet te beantwoorden, zie het antwoord op vraag E1. 
 
 
J. Vragen van mw. Elout, Jacobswoude 
 
1. De plaatsing van de handhavingpunten heeft tot gevolg dat de indruk wordt gewekt dat het mogelijk 
is er tussen door te vliegen. 
 
Over de mogelijkheid om bewust “tussen de handhavingspunten door te vliegen” met als doel 
overschrijding van grenswaarden in die punten te vermijden, maar toch in het buitengebied “te veel” 
geluid te veroorzaken, zijn de meningen van deskundigen verdeeld. De commissie Berkhout dacht 
daar anders over dan de commissie voor de milieueffectrapportage. Een handhavingssysteem in het 
buitengebied heeft tot doel ook daar concrete en formeel vastgelegde bescherming tegen te veel 
vliegtuiggeluid te bieden. Voor de aspecten die daarbij bekeken worden, wordt verwezen naar het 
antwoord op vraag C7. 
 
2. Hoe gaat men om met gebieden waaromheen veel water is gesitueerd, harde ondergrond 
 
Dit aspect zal, waar het gaat om de uitvoering van geluidsmetingen, zeker een rol spelen in de 
werkzaamheden van de commissie.  
 
 
K. Vragen van dhr. Ojik, Zwanenburg 
 
1. Er bestaat uitglijrisico bij het aanvaarden van deze opdracht door de CDV, te weten het keurslijf van 
het artikel: niet meer/niet minder ruimte voor de sector. Daardoor is de opdracht onacceptabel en had 
die niet door de CDV geaccepteerd mogen worden. 
 
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag C19. 
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L. Vragen van dhr. Mouthaan, Amstelveen 
 
1. Er wordt gehandhaafd op de grenswaarden in handhavingspunten. Het gebied daarbinnen is 
vogelvrij. Er is sprake van een toename van geluidbelasting binnen de 35 Ke. Wordt naar deze 
toename gekeken en wat is de oplossing? 
 
Door de commissie wordt hier niet naar gekeken. Het zou wellicht onderdeel kunnen zijn van het 
monitoringsprogramma dat door het ministerie van V&W wordt uitgevoerd, dit aspect zou dan in dat 
kader door de CROS kunnen worden aangekaart. 
 
 
M. Vragen van dhr. Woudsma, Zaanstad en dhr Geudeke, Uithoorn 
 
1. Overgang van Ke naar Lden, wordt er niet door de CDV naar een (gelijkwaardig) resultaat 
toegewerkt? Kan de CDV handelen naar de geest en niet alleen naar de letter van de opdracht? 
 
Er wordt naar geen enkele uitkomst “toegewerkt”. De commissie zal onderzoek uitvoeren en laten 
uitvoeren, zoals in het werkplan is aangekondigd. De “geest van de opdracht” is precies wat de lezer 
van de opdracht daaronder wenst te verstaan en wordt daarom door iedereen anders geïnterpreteerd. 
De voorzitter van de commissie heeft er, mede in het licht van de gebeurtenissen rond de commissie 
Berkhout, juist bij de opdrachtgevers op aangedrongen een volstrekt duidelijke opdracht te geven om 
interpretatie vragen te voorkomen. Zie ook het antwoord op vraag C21. 
 
 
N. Vragen van gemeente Uithoorn 
 
Over het algemeen heeft ons cluster tegenstrijdige gevoelens bij de commissie. Wij blijven het vreemd 
vinden dat de als zeer deskundig bekend staande professor Berkhout heeft gemeend de opdracht te 
moeten teruggeven en dat de heer Eversdijk wel meent met dezelfde opdracht uit de voeten te 
kunnen. Het werkplan ziet er op zich goed uit. Wij hebben de volgende vragen, dan wel opmerkingen: 
 
1. Pag III, gesproken wordt over "mogelijkheden toepassing NOMOS geluidmeetnet". Dit zou wat 
ruimer gesteld kunnen worden: onderzoek bruikbaarheid bestaande meetgegevens (dus ook die van 
de gemeenten) 
 
Ja dat is juist, zie het antwoord op vraag G1. 
 
2. Jammer dat de commissie zich niet richt op de handhaving binnen het 58 Lden gebied. Een 
adequate bescherming binnen dit gebied is eveneens noodzakelijk, om te voorkomen dat woningen 
een veel hogere geluidbelasting krijgen dan die waarop hun isolatie is gebaseerd. 
 
Vraagstukken over geluidsisolatie behoren niet tot de opdracht van de commissie. Zie ook het 
antwoord op vraag L1. 
 
 
O. Vragen van dhr. Dortmans, KLM 
 
1. Wat kunnen we leren van het buitenland? Niet het wiel in Nederland uitvinden. 
 
Zoals in het werkplan op meerdere plaatsen is aangegeven, zal de commissie bij haar 
werkzaamheden waar mogelijk ook gebruik maken van reeds bestaande rapporten. Daarbij beperkt 
de commissie zich niet tot Nederlandse rapporten. Het internationale aspect komt ook tot uitdrukking 
in de samenstelling van de commissie, waarin een Belgische hoogleraar zitting heeft. 
 
2. Bepleit de voortgang van het CROS project meten, in aanvulling op het werk van de CDV. 
 
Dit is aan de CROS, niet aan de CDV. 
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P. Vragen van dhr. Kroese, LVNL 
 
1. Handhaving nu gericht op het gebied binnen de 35 Ke, routes en baangebruik. Hoe is het gesteld 
met de stuurmiddelen voor de sector? In het buitengebied is er sprake van nog meer variabelen die de 
hinder bepalen, waarop de sector nog minder kan sturen. 
 
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag C7, waar het 
onderzoek in relatie tot dit onderwerp is genoemd. Welke “stuurmiddelen” de sector gebruikt om 
binnen de door de rijksoverheid gestelde grenswaarden voor de geluidsbelasting te blijven en hoe zij 
die inzet, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de sector zelf. 
 
 
Q. Vragen van dhr. Dosker, AAS 
 
1. Het beantwoorden van de technische aspecten van deze vragen moet, maar nog veel belangrijker 
is hoe er straks wordt gecommuniceerd over de voortgang en resultaten van het werk van de CDV. 
 
De communicatie van de commissie met de omgeving zal aan de orde komen bij de uitwerking van 
paragraaf 5 van het werkplan. 
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BIJLAGE 1: Notitie OMEGAM 
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Bijlage 2: Handhavingspunten Lden in het LVB 
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In de figuur hiernaast de Lden en Ke-
waarden in de handhavingspunten, 
beide berekend met het grenswaarde-
scenario van het LVB. Dit illustreert dat 
er geen “één op één” omrekenrelatie 
tussen Ke en Lden bestaat. 
Bijvoorbeeld: in punten 9 en 24 zijn de 
Ke-waarden gelijk, te weten 35 Ke. De 
Lden waarden in die punten verschillen; 
in punt 9 is die waarde 59,04 dB(A), in 
punt 24 is die waarde 57,21 dB(A). Ook 
blijkt, dat wanneer in een punt de Ke-
waarde hoger is dan in een ander punt, 
dat nog niet wil zeggen dat ook de Lden 
waarde in het eerste punt hoger is dan 
in het tweede punt. Bijvoorbeeld: in punt 
18 is de Ke waarde lager dan in punt 
19, voor de Lden-waarden geldt precies 
het omgekeerde. 
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