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Inleiding, belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 

Toenemende hinder van het vlieg- en snelwegverkeer in Gooise Meren 

Met dit jaarverslag wil de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren een overzicht bieden van de 

ontwikkelingen rondom het Schiphol vliegverkeer en de snelwegen A1 en A6 die in belangrijke mate 

verantwoordelijk zijn voor de toenemende geluidshinder en milieubelasting die de bewoners in de ge-

meente Gooise Meren ervaren. 

Niet alleen tast deze overlast de leefbaarheid in onze gemeente en de gehele Gooi- en Vecht regio aan, 

ook de klimaat impact van het groeiende vlieg- en snelwegverkeer is een grote zorg voor een groter 

wordende groep inwoners van onze gemeente en omgeving. De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) 

Gooise Meren is sinds 2016 actief om deze zorgen onder de aandacht van het gemeentebestuur van 

Gooise Meren te brengen. En daarbij aan te dringen op maatregelen om de leefbaarheid in onze omge-

ving te beschermen. Omdat de verantwoordelijkheid voor de vlieg- en snelwegen primair bij de rijks-

overheid ligt, ondersteunen wij als klankbordgroep het gemeentebestuur actief bij de gesprekken met 

de verschillende landelijke instanties, zowel door het verschaffen van de noodzakelijke achtergrond-

kennis als door het geven van gerichte adviezen. 

Ons jaarverslag 2019 

In dit document beginnen we met de hinder van het Schiphol vliegverkeer die in het afgelopen jaar in 

Gooise Meren en omgeving is ondervonden, zoals gerapporteerd in de kwartaalverslagen van het Be-

woners Aanspreekpunt Schiphol (BAS, het formele informatie- en klachtencentrum van Schiphol). Het 

gaat daarbij om de periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019, zijnde het “ge-

bruiksjaar” van Schiphol. Omdat het formele jaarrapport van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 

(BAS) naar verwachting pas eind maart beschikbaar komt, zijn de statistieken die wij hier presenteren 

gebaseerd op de losse kwartaalrapporten van BAS. Die bevatten voldoende gegevens om een goed 

beeld van de ondervonden overlast over geheel 2019 te geven. Daaruit wordt duidelijk dat er sprake is 

van een sterke stijging van het aantal klachten en melders van klachten in 2019, ondanks dat het aantal 

vliegbewegingen in vergelijking met 2018 nagenoeg gelijk is gebleven. 

Ook besteden we aandacht aan de uitkomsten van de geluidmetingen die de gemeente in 2018 en 

2019 op verschillende locaties in Muiden, Muiderberg en Naarden langs de A1 en A6 heeft laten uit-

voeren. Daarbij komt tevens het initiatief voor een regio breed burgermeetnetwerk voor de luchtkwali-

teit aan de orde waar de klankbordgroep zich voor inspant. 

Een belangrijk deel van dit verslag is gewijd aan de ontwikkelingen in de Nederlandse luchtvaart in het 

afgelopen jaar die bepalend zijn voor de toekomst van Schiphol en de manier waarop de hinder van het 

vliegverkeer beperkt kan worden. Dat begint bij de toenemende zorgen over de klimaat impact van de 
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luchtvaart, een belangrijke oorzaak voor de groter wordende weerstand onder omwonenden tegen de 

verdere groei van Schiphol. Die ontwikkelingen moeten terugkomen in het nieuwe nationale lucht-

vaartbeleid en de daarbij horende burgerparticipatie waar in 2019 druk aan gewerkt is. 

Tenslotte geven we in dit verslag een kort overzicht van de activiteiten die de klankbordgroep in 2019 

ondernomen heeft om aandacht te vragen voor de aantasting van de leefbaarheid in onze gemeente 

en regio als gevolg van deze ontwikkelingen en de aansluiting die we daartoe gezocht hebben bij an-

dere burgerinitiatieven, belangengroepen en bewonersorganisaties. 

Wij hopen dat dit verslag informatief is voor de gemeentebestuurders, raadsleden en inwoners van 

Gooise Meren en aanknopingspunten biedt voor alle betrokkenen om zich in te blijven zetten voor het 

behouden en versterken van de leefbaarheid in onze gemeente. 

Onze bevindingen en aanbevelingen 

De sterke stijging van het aantal klachten en melders van klachten over het Schiphol vliegverkeer toont 

aan dat de huidige geluidsnormen van Schiphol niet meer passen bij de hinderbeleving van omwonen-

den door het steeds meer ontbreken van stilte momenten. Dat is de belangrijkste aanleiding voor de 

toenemende weerstand onder omwonenden tegen een verdere groei van Schiphol. Dat geldt ook on-

der de gemeentes in de omgeving van Schiphol waar zorgen zijn over de veiligheid van het leefmilieu. 

Die weerstand wordt daarnaast gevoed door steeds meer expertrapporten en overheidsadviezen die 

aantonen dat er geen hard bewijs is voor het economische nut van meer vliegbewegingen en dat ook 

niet vaststaat dat Schiphol een onbeduidend vliegveld wordt als de luchthaven niet verder mag 

groeien. Nu er tegelijkertijd een groeiende zorg is over de klimaat impact van de luchtvaart, ook waar 

het gaat om de stikstofuitstoot, en alternatieven zoals een verplaatsing van Schiphol naar zee niet reëel 

lijken, is een stop op de groei of mogelijk zelfs een krimp van het aantal Schiphol vliegbewegingen on-

vermijdelijk om een gezond en veilig leefmilieu en een veilig klimaat te waarborgen. Het overleg tussen 

bewonersvertegenwoordigers, luchtvaartsector en overheden, dat in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) 

en het Regioforum wordt gevoerd, is in een impasse geraakt, omdat de bewonersvertegenwoordigers 

zich onvoldoende gehoord voelen en van mening zijn dat eerst afspraken over hindervermindering uit 

het verleden nageleefd moeten worden voordat over verdere groei van Schiphol gesproken kan wor-

den. De huidige voorzitter, de heer Van Geel, is van mening dat een ander overlegstructuur hiervoor 

een oplossing moet bieden.  

Wij delen dit standpunt niet. Doordat de luchtvaartsector grote fiscale vrijstellingen geniet en omdat 

de externe kosten van luchtvaart niet in de ticketprijs tot uiting worden gebracht, is de luchtvaart in 

korte tijd vooral in het toeristische segment spectaculair gegroeid, wat mede aan de opleving van onze 

economie te danken is. Zolang het kabinet op deze manier de groei van de luchtvaart blijft aanjagen en 
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zich ook voor groei uitspreekt, blijft luchtvaart met de omwonenden en milieuorganisatie op gespan-

nen voet staan. Alle tijd en moeite die aan een nieuwe overlegstructuur zullen worden besteed zijn dan 

bij voorbaat een verspilling die alleen maar tot nog meer ergernis en frustratie leidt. 

Waar het gaat om de geluidsoverlast en milieubelasting van het snelwegverkeer op de A1 en A6 die 

Gooise Meren doorkruisen laten de in opdracht van de gemeente uitgevoerde metingen zien dat deze 

beduidend hoger is dan door Rijkswaterstaat is geprognotiseerd. Daarmee is er voldoende aanleiding 

om bij de rijksoverheid aan te dringen op aanvullende maatregelen ter bescherming van een gezond en 

veilig leefmilieu rondom deze snelwegen. 

Om aan de leefbaarheid in Gooise Meren en de Gooi- en Vechtstreek geen verdere afbreuk te doen 

roept de klankbordgroep het gemeentebestuur en de lokale politieke vertegenwoordigers op om de 

regionale en landelijke instanties en politieke partijen aan te spreken op: 

 Het mogelijk maken van vliegprocedures waarmee de geluidsbelasting en milieubelasting in de di-

recte omgeving van Schiphol gereduceerd kunnen worden, zoals: 

o toepassing van de geluidsarme CDA landingsprocedure (Continuing Decending Approach), waar-

bij vanaf grotere hoogte met minimaal motorvermogen met een constante dalingshoek op de 

landingsbaan wordt aangevlogen; 

o onafhankelijk onderzoek naar de minst geluidsbelastend startprocedure, te weten NDAP 1 of 2 

of andere, zoals de zogenaamde CCO (Continuous Climb Operations), waarbij het vliegtuig in 

één rechte lijn naar de kruishoogte klimt. 

 Handhaving van de limiet van 500.000 Schiphol vliegbewegingen na 2020, respectievelijk krimp van 

de luchtvaart, door: 

o het beprijzen van de schadelijk effecten van luchtvaart door het invoeren van milieuheffingen; 

o het ontmoedigen van goedkope, frequente vluchten voor recreatieve doeleinden; 

o betere aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen ter vervanging van korte 

vluchten. 

 Het onderzoeken van de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen om de geluidsbelasting van 

de snelwegen A1 en A6 ter hoogte van Muiderberg en Muiden te reduceren zodat ook met over-

schrijding van de geprognotiseerde verkeersvolumes de vergunde waardes niet worden overschre-

den. 

 Het ondersteunen van het initiatief van Denktank A27 om een burgermeetnetwerk voor de lucht-

kwaliteit in de regio Gooi en Vecht te realiseren in aanvulling op het bestaande grove meetnetwerk 

van RIVM. 
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Overlast vliegverkeer in Gooise Meren en de omgeving van Schiphol  

Het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol was in 2019 met 516.095 nagenoeg gelijk aan dat van 
2018. Het aantal vliegbewegingen op de meer hinder veroorzakende startbanen steeg met 11.469 
(+5%) terwijl de voorkeursstartbanen 9.431 (-3%) minder vaak werden ingezet. De preferente Polder- 
en Kaagbaan zijn dit jaar voor normaal onderhoud enige tijd niet in gebruik geweest. 

Het aantal melders van klachten is gemiddeld per kwartaal met 13% toegenomen en het aantal klach-
ten steeg met 9% tot 295.556. Dit aantal klachten zal niet in de officiële cijfers worden opgenomen, 
omdat die eerst met het aantal klachten van de zogenaamde veelmelders (meer dan 500 klachten per 
jaar) worden geschoond.  

De zogenaamde vierdebaanregel, die inhoudt dat per dag vier banen voor een beperkt aantal vliegbe-
wegingen tegelijkertijd mogen worden ingezet om de overlast te beperken, is het afgelopen jaar vol-
gens een rapportage van Schiphol in 2019 voor het eerst strikt nageleefd. Dit heeft wel tot vertragin-
gen in de afhandeling van het luchtverkeer geleid, waaruit blijkt dat Schiphol bij toepassing van de hui-
dige vierdebaanregel niet verder kan groeien. 

Vliegroutes en vliegbewegingen 

De gemeente Gooise Meren is in de loop 
der jaren onder de drukste vliegroutes 
van en naar Schiphol komen te liggen. 
Route sector 2 is met 33% de drukste ver-
trekroute van Schiphol en nagenoeg al dat 
vertrekkende verkeer loopt over de ge-
meente Gooise Meren en onze buurge-
meenten. Route ARTTIP is met 41% de 
drukste aanvliegroute. Dat verkeer gaat 
alleen over Gooise Meren en onze buur-
gemeenten als de wind uit noordelijke 
richtingen komt en in noordelijke richting 
op Aalsmeer- en of Kaagbaan geland 
wordt. Het verkeer komt laag over onze 
regio zodat het onder het vertrekkende 
verkeer op route sector 2 blijft. Alle kernen in de gemeente Gooise Meren en onze buurgemeenten on-
dervinden hiervan hinder. 
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Het luchtverkeer naar of uit oostelijke richtingen concentreert zich boven de regio Gooi- en Vecht-
streek, met als gevolg dat deze regio van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met vliegtuiglawaai te ma-
ken heeft. 

Het drukke knooppunt in de lucht boven Gooise Meren vertaalt zich onder meer in een groot aantal 
‘ernstig gehinderden’ in onze gemeente, in het bijzonder in Muiden en Muiderberg. Volgens de offici-
ële statistieken van Schiphol, waarin slechts uitgegaan wordt van de woningen die voor 2005 zijn ge-
bouwd, ondervinden in die kernen veel inwoners hinder van het laag overkomende vliegverkeer rich-
ting de Buitenveldertbaan, ook in vergelijking met andere woonplaatsen rond Schiphol. 

 

In 2019 was het aantal vliegbewegingen over de vier plaatsten in de gemeente Gooise Meren lager of 
gelijk aan 2018. Dit heeft over de gehele gemeente tot minder melders van klachten en klachten ge-
leid. Opvallend is de afname in het derde kwartaal. In dat kwartaal waren er boven Naarden aanzienlijk 
minder vliegbewegingen. Maar ook uit Bussum is in dat kwartaal opmerkelijk minder overlast gerap-
porteerd, wat waarschijnlijk het gevolg van minder laag vliegend verkeer is geweest.  

Het aantal vliegbewegingen boven onze gemeente is afhankelijk van heersende windrichtingen en 
baanonderhoud en kan dus jaarlijks anders zijn. 

Muiden 

Het aantal landingen op de Buitenveldertbaan, dat in 
deze plaats de meeste hinder veroorzaakt, nam van 
25.446 af naar 22.871 (- 10%), maar het vluchten on-
der de 1.000 meter nam maar met 6% af. Het lijkt er 
dus op dat er lager over deze plaats wordt aangevlo-
gen. Het gemiddeld aantal melders over de kwarta-
len is nagenoeg gelijk gebleven, maar het aantal 
klachten steeg met 7% tot 831. 
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Muiderberg 

Ook deze plaats ondervindt de meeste hinder van landingen op de 
Buitenveldertlaan en daarnaast van het op ca 2.000 m dalende ver-
keer uit het noordoosten naar de Kaag- en Aalsmeerbaan. Ook hier 
bleef het aantal melders van klachten nagenoeg gelijk, maar het aan-
tal klachten nam met 45% af tot 188. Het totaal aantal vliegbewegin-
gen was 6% lager dan vorig jaar en er werd wat minder laag gevlogen. 

Naarden 

Deze plaats ligt tussen de noordelijk aanvliegroute naar de Buiten-
veldertbaan en de zuidelijke vertrekroutes van Kaag- en Aalsmeer-
baan. In 2019 passeerden hier 27.466 vliegtuigen. Dat is 14% minder 
dan in 2018 wat de grootste afname van de vier plaatsen in Gooise 
Meren is. Desondanks bleef het aantal melders over de vier kwarta-
len gemiddeld nagenoeg gelijk en nam het aantal klachten sterk toe 
tot 777 (+26%). Mogelijk hebben één of meer melders veel meer 
klachten dan vorig jaar ingediend. Hiervoor is geen goede verklaring 
te geven. 

Bussum 

Deze plaats ondervindt de meeste hinder van het vertrekkende ver-
keer van de Aalsmeerbaan, gevolgd door het vertrekkende verkeer 
van de Kaagbaan dat iets hoger over komt, en het uit het noordoos-
ten dalende verkeer naar Kaag- en Aalsmeerbaan. Het aantal vlieg-
bewegingen was gelijk aan dat van vorig jaar. Het aantal vluchten 
onder de 2.000 m nam af en het aantal daar boven nam in dezelfde 

mate toe. Dit heeft er toe geleid dat minder mensen klachten hebben ingediend. Het gemiddeld aantal 
melders per kwartaal nam af van 35 naar 24 (-32%) en het aantal klachten daalde van 1.514 in 2018 
naar 736 (- 52%). 

Buurgemeenten 

Het gemiddeld aantal melders van klachten nam in onze buurgemeenten 
licht toe, maar het aantal klachten steeg met 37% van 3.716 in 2018 tot 
5.102 in 2019. Deze toename komt vooral voor rekening van de gemeente 
Hilversum, waar het aantal klachten steeg van 875 in 2018 naar 2.201 in 
2019 (+ 151%). Het aantal melders in deze plaats nam relatief minder sterk 
toe.  
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Overlast van het snelwegverkeer  

Voor veel inwoners van Gooise Meren is de overlast van de 
snelwegen A1 en A6 die onze gemeente doorkruisen een 
groeiende zorg. Het gaat daarbij om de toenemende ge-
luidsbelasting maar zeker ook om de aantasting van de 
luchtkwaliteit. Omdat de rijksoverheid verantwoordelijk is 
voor de milieubelasting van deze snelwegen probeert de 
klankbordgroep de gemeente te bewegen om bij de wegbe-
heerder Rijkswaterstaat aan te dringen op extra maatrege-
len om de leefomgeving in onze gemeente en in de wijdere 
Gooi- en Vechtstreek te beschermen. Dat begint met onaf-
hankelijke metingen. In 2019 heeft de klankbordgroep zich 
daarom op de volgende initiatieven gericht.   

Geluidsmetingen bij de A1/A6 rond Muiden, Muiderberg en Naarderbos 

Op aandringen van de klankbordgroep heeft de gemeente Gooise Meren over de periode van juni 2018 
tot juni 2019 geluidmetingen laten uitvoeren op verschillende locaties langs het A1/A6 snelweg tracé 
ter vergelijking met de door Rijkswaterstaat berekende geluidsbelasting waarvoor maximale waarden 
zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Na afloop van deze periode zijn de ruwe meetdata in opdracht 
van de gemeente door een expertbureau geanalyseerd en tevens aan de klankbordgroep verschaft die 
deze zelfstandig heeft verwerkt in een adviesrapport dat ter beschikking is gesteld is aan het gemeen-
tebestuur. Dat rapport is ook te vinden op onze website zodra het definitief is. 

De analyse van de klankbordgroep komt overeen met die van het externe expertbureau en het ge-
meentebestuur onderschrijft daarom onze aanbevelingen om in overleg te treden met Rijkswaterstaat 
nu de gemeten gemiddelde geluidsbelasting op alle meetlocaties de vergunde geluidsplafonds zeer 
dicht naderen of zelfs overschrijden. Dat heeft te maken met de sterke stijging van het aantal voertui-
gen dat nu gebruik maakt van de snelwegen ten opzichte van de prognoses die in 2008 zijn gemaakt 
toen de reconstructie van de A1 en A6 nog op de tekentafel lag. De maatregelen die toen getroffen zijn 
om de geluidsbelasting binnen de normen te houden, zoals stiller asfalt en geluidschermen/-wallen, 
zijn nu niet meer voldoende en daarom zouden er door Rijkswaterstaat aanvullende maatregelen on-
derzocht moeten worden. 

Dit is een belangrijk speerpunt voor de klankbordgroep en wij zullen de komende tijd het gemeentebe-
stuur actief ondersteunen in de gesprekken met Rijkswaterstaat en blijven aandringen op het terug-
dringen van de plaatselijk zeer hoge geluidsbelasting langs het A1/A6 tracé, ook ter hoogte van woon-
wijk Naarderbos waar op dit moment nog helemaal geen maatregelen getroffen zijn. 

Regiobreed meetnetwerk voor luchtkwaliteit 

Op initiatief van de Denktank A27 uit Blaricum zet de klankbordgroep zich in voor het realiseren van 
een burgermeetinitiatief in de Gooi- en Vechtstreek om zelf te gaan meten aan de luchtkwaliteit. Er is 
weliswaar een landelijk luchtmeetnetwerk van het RIVM, maar dat is een professioneel, duur en grof-
mazig netwerk. Zo ligt het dichtstbijzijnde meetstation van het RIVM ongeveer 35 kilometer buiten 
onze regio en zijn de kosten van zo’n meetstation hoog. Een citizen science meetnetwerk daarentegen, 
biedt de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten langjarig, en fijnmazig, te meten aan de luchtkwali-
teit. Als bewoners van de regio Gooi en Vecht zelf de uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2 gaan meten 
dan voorkomen we dat we zijn overgeleverd aan de norm die Rijkswaterstaat hanteert. Of een rijksweg 
aan die norm voldoet, wordt bepaald aan de hand van berekeningen, niet aan de hand van metingen. 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt 
dat 9,3% van alle Nederlanders van 
zestien jaar en ouder in 2016 last 
had van ernstige hinder door weg-
verkeer. Ook buren zorgen relatief 
vaak voor geluidsoverlast: 8,4% van 
de Nederlanders ondervond hier 
ernstige hinder van. Daarnaast on-
dervond 4,6% van de Nederlanders 
ernstige hinder door geluid van 
vliegverkeer en 2,2% door geluid 
van treinverkeer. treinverkeer. 
k buren zorgen relatief vaak voor 
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Die berekeningen worden weliswaar getoetst, maar op basis van gemiddelden en die metingen zijn, 
zoals gezegd, zeer grofmazig.  

Door een tiental meetstations strategisch verspreid door 
een gemeente te plaatsen, ontstaat voor burgers de mo-
gelijkheid om in eigen beheer metingen te doen naar 
fijnstof en binnen afzienbare tijd ook stikstof en CO2. 
Omdat dit gepaard gaat met een open communicatie-
netwerk, bestaat tevens de mogelijkheid om daar bij-
voorbeeld een decibelmeter aan toe te voegen. Door 
zich aan te sluiten bij een burgermeetinitiatief 'adopte-
ren' bewoners als het ware een meetstation door deze 
in hun tuin of op hun dak te plaatsen. Het uitgangspunt daarbij is dat het project gecofinancierd wordt 
door de gemeente en de provincie zodat er voor deelnemende bewoners geen of nauwelijks kosten 
zijn. 

In november 2019 heeft de Denktank A27 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor raadsleden 
van de gemeentes Blaricum, Laren, Eemnes en Gooise Meren over het Samen Meten aan Luchtkwali-
teit (SMAL) initiatief dat in 2018 in de gemeente Zeist is gestart. Daar is uitleg gegeven over de moge-
lijkheden om de gemeentes in de Gooi- en Vechtstreek aan te sluiten bij dit bestaande initiatief en 
daarbij een regionale aanpak te verkennen. Naar aanleiding van die bijeenkomst wordt er op dit mo-
ment gewerkt aan een projectvoorstel en de klankbordgroep zal zich er de komende tijd voor inzetten 
om daar steun voor te vinden in Gooise Meren. Om te beginnen bij de gemeente, maar ook bij betrok-
ken inwoners die geïnteresseerd zijn om een meetstation te adopteren. 
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Ontwikkelingen Nederlandse Luchtvaart  

Toenemende weerstand tegen verdere groei Schiphol 

Uit het toenemend aantal klachten en melders van klachten en diverse opiniepeilingen komt naar vo-
ren dat de weerstand tegen Schiphol en verdere groei van het luchtverkeer toenemende is. Niet alleen 
vanwege geluidsoverlast, maar ook vanwege de uitstoot van ultrafijnstof en de impact op het klimaat. 
Nog maar 35% van de Nederlandse bevolking is voorstander van groei. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W is zich van deze toenemende weerstand bewust en heeft 
op 5 juli van dit jaar de Tweede Kamer over haar beleidsvoornemens geïnformeerd. Zij stelt dat Schip-
hol na 2020 mag groeien met meer vliegbewegingen onder de voorwaarde dat de hinder voor de om-
wonenden aantoonbaar minder wordt. De minister gaat hierbij aan twee belangrijke punten voorbij, 
die er toe zullen leiden dat de hinder niet af maar toeneemt zodra het aantal vliegbewegingen groeit. 

1. Alleen beperkt gebied nabij Schiphol 

Bij de huidige systematiek wordt alleen de geluidsbelasting voor een beperkt aantal woningen en om-
wonenden in de directe omgeving van Schiphol berekend. Maar het gebied waar inwoners over vlieg-
tuiggeluid hinder ondervinden is vele malen groter; zie het kaartje. De huidige systematiek houdt dus 
geen rekening met de overlast buiten de directe omgeving van Schiphol.  

2.Tekortkomingen in berekening geluidsdruk 

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt volgens de Lden dB systema-
tiek. Deze systematiek is niet geschikt om een afname van ge-
luidshinder goed tot uitdrukking te brengen. Volgens deze syste-
matiek zou de geluidsbelasting gelijk blijven als vliegtuigen 3 dB 
minder geluid produceren en het aantal vliegbeweging zich ver-
dubbelt. Dit is om twee redenen niet waar. Ten eerste omdat 
een afname van 3 dB voor het menselijk oor nauwelijks waar-
neembaar is. Zachte geluiden worden relatief veel harder be-
leefd dan harde geluiden. Ten tweede omdat aantal vliegtuigpas-
sages een op zichzelf staande hinderfactor is, die de Lden syste-
matiek niet meeneemt.  

De voormalige voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, oud-minister Hans Alders, heeft daarover in 
zijn rapportage opgemerkt dat zolang geluidsreductie als gevolg van stillere toestellen gepaard gaat 
met een groei van het aantal vliegbewegingen, dit altijd zal leiden tot een toename van de overlast.  

In oktober 2019 hebben Natuur en Milieufederatie 
Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu aan mi-
nister Van Nieuwenhuizen een alternatieve luchtvaart-
nota aangeboden, waarin zij onder verwijzing naar weten-
schappelijke bronnen onderbouwen dat krimp van het 
aantal vliegbewegingen de enige manier is om aan de kli-
maatdoelstellingen te kunnen voldoen en de overlast 
voor de omwonenden naar een aanvaardbaar niveau te-
rug te dringen. Deze krimp zal de Nederlandse economie 
evenwel niet schaden.  

“Stilte kan de hersenen op een posi-

tieve manier beïnvloeden” 

 
Tjeerd Andringa, geluidsonderzoeker Rijks-

universiteit Groningen 



Verslag Klankbordgroep Schiphol A1 (A6) over 2019 

 

16 

 

Onduidelijkheid over economische noodzaak verdere groei Schiphol 

Jarenlang was Schiphol het symbool van economische voorspoed en was de noodzaak van verdere 
groei van de luchtvaart een vanzelfsprekendheid waaraan niet te tornen viel. Maar in juli 2016 heeft De 
Raad voor de Leefomgeving in haar rapport Mainports Voorbij er op gewezen dat de omstandigheden 
zich aan het wijzigen zijn en geadviseerd de focus naar andere sectoren van de economie te verleggen. 

In juli 2019 heeft het onafhankelijke onderzoeksinstituut CE Delft een rapport gepubliceerd, waarin de 
argumenten van het kabinet en de luchtvaartsector voor verder groei kritisch onder de loep genomen 
worden. Volgens het onderzoeksbureau is er geen hard bewijs voor het economisch nut van verdere 
groei van Schiphol en staat het ook niet vast dat Schiphol een onbeduidend vliegveld wordt als de 
luchthaven niet verder mag groeien.  

Eind november 2019 heeft de gerenommeerde econoom Walter Manshanden, die voorheen een voor-
stander van groei van Schiphol was, een rapport uitgebracht waarin hij betoogt dat het aantal vliegbe-
wegingen zonder nadelige gevolgen voor de economie met 125.000 kan krimpen. Een grondige analyse 
van het feitelijk gebruik van de huidige capaciteit van Schiphol onderbouwt deze uitspraak. 

Aan deze uitspraken van Manshanden en CE Delft voegen wij nog het volgende toe: 

 Omdat de opwarming van de aarde sneller gaat dan verwacht, loopt de luchtvaart het risico dat 
drastische klimaatregelen noodzakelijk worden, waardoor het vliegen beperkt en/of veel duurder 
zal worden. Voor de Nederlandse economie, die van luchtvaart erg afhankelijk is, kan dit grote, na-
delige gevolgen hebben. Verdere groei van de luchtvaart zal de Nederlandse economie nog kwets-
baarder maken. 

 Voor de korte en middellange afstanden is voor veel Europese bestemmingen milieuvriendelijker 
spoorvervoer een goed alternatief. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV heeft uitgerekend dat 
alleen al door een verbetering van de kaartverkoop voor internationale treinreizen nu al 89.000 
vluchten naar 31 Europese bestemmingen overbodig kunnen worden. Investeringen in het Euro-
pese HSL-netwerk zou nog eens 133.000 vluchten schelen. Hiervoor zijn wel grote investeringen 
nodig, maar deze zullen robuuster en duurzamer zijn dan een investering in een luchthaven in zee. 

Hogere concentraties ultrafijnstof afkomstig van luchtvaart volgens RIVM onderzoek 

Dit jaar heeft het RIVM een onderzoek naar de acute gezondheidseffecten van ultrafijnstof afkomstig 
van luchtvaart afgerond. Al na enige uren blootstelling aan dit ultrafijnstof, dat uit nog kleinere deeltjes 
dan dat van het wegverkeer bestaat, zijn verminderde longfuncties bij schoolkinderen en volwassenen 
meetbaar. Bij volwassenen werden ook afwijkingen in het hartritme vastgesteld. De resultaten van stu-
dies naar chronische effecten door langdurige blootstelling komen naar verwachting in 2021 ter be-
schikking. 

De concentraties van ultrafijnstof zijn het hoogst in een gebied van 15 km rond Schiphol. Maar wij zijn 
er niet gerust op dat de inwoners van Gooise Meren hier niet aan worden blootgesteld als delen van 
onze gemeente langdurig onder een aan- of uitvliegroute van Schiphol verkeer liggen. 

Grote impact van het luchtverkeer op het klimaat 

Als de mondiale luchtvaart de huidige groei van 5% per jaar continueert zonder drastische maatregelen 
om de uitstoot van broeikasgassen sterk te reduceren, zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs niet 
gerealiseerd worden. Bij de verbranding van kerosine komen CO2 en andere broeikasgassen dan CO2 
vrij, zoals waterdamp, roetdeeltjes, stikstofoxiden (NOx), koolwaterstoffen (HC) en zwaveloxiden (SOx). 
Volgens wetenschappelijke literatuur is het opwarmend effect van deze niet-CO2 broeikasgassen net zo 
sterk als dat van CO2, of mogelijk nog sterker. 
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Sinds 2010 zijn de broeikasgasemissies van de transportsector gestegen met 3 procent, terwijl de to-
tale emissies van de Nederlandse economie in deze periode daalden met 8 procent. De emissies stegen 
vooral in de luchtvaartsector, namelijk met 13 procent. Bij vervoer over water en over de weg daalde 
de uitstoot met respectievelijk 2 procent en 8 procent. 

Easy Jet zinspeelt op elektrische vliegtuigen en die zouden, mits gevoed door duurzaam opgewekte 
elektriciteit, klimaatneutraal kunnen zijn. Onafhankelijke vliegtuigdeskundigen verwachten niet dat vol-
ledige elektrificatie van luchtvaart voor het einde van deze eeuw mogelijk is. Vanwege de lage energie-
dichtheid van accu’s - kerosine bevat per kg 50 x meer energie - zijn op middellange termijn hooguit 
kleine, hybride toestellen voor de korte afstand technisch mogelijk. Voor langere afstanden en grotere 
toestellen blijven voorlopig alleen verbrandingsmotoren geschikt. 

De Nederlandse luchtvaartsector is daarom dit jaar met een studie begonnen om op de luchthaven van 
Rotterdam dagelijks 1.000 liter duurzame, CO2-neutrale synthetische kerosine te kunnen gaan produ-
ceren. Bij dit productieproces wordt CO2 aan de buitenlucht onttrokken en via een chemische reactie 
met waterstof verbonden.  

Met deze CO2-neutrale vliegtuigbrandstof wordt de luchtvaart nog niet klimaatneutraal. Ook bij deze 
brandstof komen bij verbranding andere broeikassen dan CO2 vrij, waaronder de sterk opwarmende 
waterdamp. Overigens zal deze brandstof nog geruime tijd niet puur gebruikt kunnen worden, maar 
aan conventionele kerosine worden toegevoegd. 

Tenslotte rijst de vraag, of er voor het zeer energie-intensieve productieproces voldoende duurzaam 
opgewekte energie beschikbaar zal zijn, omdat deze vorm van energie ook voor de omschakeling naar 
duurzame energie hard nodig zal zijn. Verduurzaming van de luchtvaart zal zeer grote investeringen 
vergen die uiteindelijk tot hogere prijzen voor luchtvervoer zullen leiden. 

Kansen voor Schiphol in zee 

D66 heeft in 2018 het plan uit de 70-ger jaren om Schiphol naar de Noordzee te verplaatsen nieuw le-
ven ingeblazen. Het doel van D66 is tweeledig. Vermindering van de overlast van het luchtverkeer in de 
Randstad en ruimte voor groei van de luchtvaart. Dat laatste is ook nodig om dit zeer kostbare project 
te kunnen financieren.  

Vanwege de beperkte mogelijkheden om de invloed van 
luchtvaart op het klimaat te verkleinen, neemt de weer-
stand tegen de groei van luchtvaart toe. Maar ook de 
grootste gebruiker van Schiphol, de KLM, brengt grote be-
zwaren naar voren, zoals de invloed van zout zeewater op 
vliegtuigen, de kans op botsingen met zeevogels en de 
kwetsbare landzijdige ontsluiting via lange tunnels. Verder 
is de benodigde ruimte al voor de aanleg van windmolen-
parken gereserveerd. En niet in de minste plaats: de hin-
der en dus de bezwaren van omwonenden zullen niet ver-
dwijnen, omdat dan de meer aan de kust gelegen woonomgeving onder de geluidsdeken van Schiphol 
komt te liggen.  

Wij stellen daarom vast dat het plan te weinig kans van slagen heeft om met de mogelijkheid van een 
verplaatsing van Schiphol naar zee rekening te houden.  

“Je kunt al stress krijgen van de ver-

wachting van een geluid” 

 
Tjeerd Andringa, geluidsonderzoeker 

Rijksuniversiteit Groningen 
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Nieuwe vormen van burgerparticipatie in het Schiphol debat 

Oud-minister Pieter van Geel (CDA) heeft Hans Alders opgevolgd als interim-voorzitter van het overleg 
tussen omwonenden, gemeente bestuurders, natuurbeschermers en de luchtvaartsector in de Omge-
vingsraad Schiphol (ORS). Sinds het vertrek van Alders heeft Van Geel een inventarisatie gemaakt van 
de stand van zaken. Zijn belangrijkste conclusie: Schiphol heeft zijn draagvlak in de regio verloren waar-
door een nieuwe vorm van overleg noodzakelijk is. Op basis van zijn gesprekken met alle belangheb-
benden concludeert Van Geel dat cosmetische veranderingen in het overleg niet voldoende zijn: er 
moet meer veranderen dan alleen de voorzitter of de samenstelling van de raad om de knelpunten in 
het overleg aan te pakken. 

Een belangrijke conclusie in zijn evaluatie is dat meer stu-
ring vanuit de rijksoverheid nodig is, zowel in beleidsvor-
ming als -uitvoering. Daarbij is omgevingsparticipatie vol-
gens hem onverminderd van belang omdat de wederzijdse 
afhankelijkheid van partijen niet minder is geworden. Te-
gelijkertijd constateert hij een afnemende wil om te parti-
ciperen in het luchtvaartoverleg. Dat heeft alles te maken 
met het gegeven dat er niet geluisterd wordt naar de in-
breng van omwonenden, zij worden slechts geïnformeerd 
in het overleg. Bovendien zijn alle partijen in het overleg, 
ook de rijksoverheid en de organisaties die moeten toe-
zien op de uitvoering van het luchtvaartbeleid, bijna geheel afhankelijk van de luchtvaartsector voor de 
informatievoorziening over (de hinder van het) vliegverkeer. Met als gevolg dat de bescherming van de 
omgeving gehinderd wordt door een groeiend aantal uitzonderingen en dat de wettelijke normen 
steeds minder sporen met de feitelijke situatie.  

Hinderbeperking is het centrale uitgangspunt voor het rijksoverheid beleid van de komende jaren, zo-
als blijkt uit het standpunt van de regering in een brief die op 5 juli 2019 aan de tweede kamer is ge-
stuurd. Wat betreft die hinderbeperking stelt Van Geel dat die is achtergebleven bij de afspraken die 
zijn gemaakt onder leiding van Hans Alders. Het alsnog naleven van die afspraken is volgens hem cruci-
aal voor het herwinnen van het vertrouwen tussen de omwonenden, gemeentes, natuurbeschermers 
en de luchtvaartsector. Het gaat daarbij in het bijzonder om de gemaakte afspraken over hinderbeper-
king en dit is aanleiding geweest voor de bewoners- en natuurorganisaties in het College van Advies 
van de Omgevingsraad om niet in te stemmen met een voorstel voor geringe groei van Schiphol. Sinds-
dien is het College van Advies niet meer bijeen geweest. 

Ook het louter berekenen van de hinder moet volgens Van Geel op de schop en hij erkent dat het niet 
langer volstaat om te rekenen met de uitgesmeerde jaargemiddelden, de Lden-systematiek. Daarbij 
breekt hij een lans voor het meten van de frequentie van het vliegverkeer en de piekbelastingen. 

Het advies van Geel is een eerste stap op weg naar een nieuw participatiemodel voor Schiphol en zijn 
omgeving. In de eerste helft van 2020 zal nadere uitwerking gegeven worden aan het advies. Dat zal 
dan in nauw overleg moeten gebeuren met de commissie onder leiding van oud-burgemeester Job Co-
hen die gevraagd is de minister te adviseren over ‘governance en participatie’ binnen het Nederlandse 
luchtvaartbeleid als geheel.  

De bewonersvertegenwoordigers binnen de huidige ORS maken zich zorgen over het dreigende gebrek 
aan aansluiting tussen beide adviezen en wij delen hun mening dat het geenszins zeker is dat een an-
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der overlegmodel de oplossing is voor de problemen met de huidige participatie. De bewonersverte-
genwoordigers dreigen namelijk van participatie over het verkeersvolume te worden uitgesloten, ter-
wijl dit de voornaamste invloedsfactor op de impact op hun leefomgeving is. 

Veranderingen in het nationale luchtvaartbeleid 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werkt aan een nieuwe Luchtvaartnota die uiter-
lijk in de zomer van 2020 moet verschijnen. Daarin geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikke-
ling van de luchtvaart in Nederland in de periode van 2020-2050. Onderdeel van deze nota is het plan 
om het aantal vluchten op Schiphol met maximaal 8% tot 540.000 starts en landingen per jaar te laten 
groeien. Plukjes groei dienen elk jaar ‘verdiend’ te worden door de hinder en de uitstoot van schade-
lijke stoffen meetbaar te laten afnemen, bijvoorbeeld door andere vliegroutes, minder nachtvluchten 
en de inzet van stillere vliegtuigen.  

Dit scenario is geen vernieuwing van het luchtvaartbe-
leid, maar een voortzetting van het achterhaalde hub-
beleid (Schiphol als overstapluchthaven voor door-
gaande reizigers). Dit beleid is evenals de afgelopen 
tientallen jaren nog steeds op volumegroei van de sec-
tor gericht terwijl het volgelopen Schiphol veel groter is 
geworden dan Nederland nodig heeft. Groei ten be-
hoeve van de luchtvaartsector past niet meer in deze 
tijd van bezinning en verandering. Groei zal vooral de 
low-cost sector en de prijsconcurrentie tussen carriers 
bevorderen.  

Naast het in de wet vastleggen van nieuwe normen waaraan Schiphol moet voldoen (de Luchthaven-
verkeersbesluiten), wordt er door de rijksoverheid ook gewerkt aan een herziening van het Neder-
landse luchtruim. Door de sterke groei van het aantal vliegbewegingen is het luchtruim van Schiphol de 
afgelopen jaren volgelopen. Daardoor is het steeds moeilijker om de huidige vliegroutes goed aan el-
kaar te knopen en de hinder en uitstoot voor de omgeving te minimaliseren. Het is alsof een snelweg 
wordt uitgebreid maar er niet nagedacht wordt over de op- en afritten. Dat kan anders, maar dan moet 
wel eerst het hele Nederlandse luchtruim op de schop. Luchtverkeersleiding Nederland sleutelt daar nu 
op papier aan, maar dat is op z’n vroegst pas in 2024 klaar. Ook kunnen de nieuwe eisen die aan de 
luchtvaart gesteld worden in het kader van de stikstof crisis tot (verdere) vertraging leiden. 

  

“Mensen die vaak geluidshinder onder-

vinden, hebben een grotere kans op hart- 

en vaatziekten, zijn vaker geïrriteerd en 

slapen ook slechter” 

 
Tjeerd Andringa, geluidsonderzoeker Rijks-

universiteit Groningen 
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Klankbordgroep 

Achtergrond en doelstellingen van de klankbordgroep 

Een groep bezorgde burgers uit de verschillende woonkernen van onze gemeente heeft in 2016 de 
Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren opgericht.  

Onze doelstelling is: 

“Bij het gemeentebestuur van Gooise Meren bespreekbaar maken van het toenemende lucht- en snel-
wegverkeer boven resp. bij Gooise Meren en van de te nemen stappen om de nadelige gevolgen daar-
van voor de kwaliteit van de leefomgeving te beperken. Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de 
uitstoot van schadelijke stoffen en de daarmee samenhangende risico’s voor de veiligheid en de ge-
zondheid van de inwoners en voor het milieu als zodanig”. 

Deze doelstelling willen wij met verschillende, periodieke activiteiten bereiken. 

 Overleg met het gemeentebestuur van Gooise Meren. In dit overleg bespreken wij de hinder die 
de inwoners van het vlieg- en wegverkeer ondervinden en adviseren wij over de inbreng van de ge-
meente bij de periodieke overleggen met de rijksoverheid, omringende gemeentes en andere be-
langhebbenden waar het gaat om de auto- en luchtverkeerswegen die onze gemeente doorkruisen. 
De gemeente Gooise Meren behartigt de belangen van de andere gemeenten in de regio Gooi- en 
Vechtstreek binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dat is het formele overlegorgaan van de 
luchtvaartsector, rijksoverheid, omliggende gemeentes, bewoners-vertegenwoordigers en de na-
tuur- en milieuorganisaties. Voor de gesprekken die de gemeente met Rijkswaterstaat voert advise-
ren wij over aanvullende geluidschermen, de toepassing van stiller asfalt en andere maatregelen 
om de (geluids)overlast van de snelwegen te beperken. 

 Rapportages. Om de overlast van het vliegverkeer inzichtelijk te maken, brengen wij hierover ieder 
kwartaal en jaar een verslag uit. Wij geven inzicht in de ontwikkelingen van het aantal klachten en 
melders van klachten in Gooise Meren en omstreken en de intensiteit van het vliegverkeer. Met 
aanbevelingen over hinderbestrijding ondersteunen wij onze gemeentebestuurders om actief voor 
de belangen van de inwoners in onze regio op te komen. Daarbij maken we gebruik van de rappor-
tages van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS, het formele informatie en klachtencentrum 
van Schiphol) en de database onderhouden door het platform www.vlieghinder.nl.  

 Algemene voorlichting en fungeren als aanspreekpunt. Het bijhouden van de ontwikkelingen in de 
luchtvaart en het Schiphol debat en het verzamelen en/of samenstellen van artikelen, bijdragen en 
verslagen daarover. Deze stellen we op onze website www.minderhindergooisemeren.nl beschik-
baar voor de inwoners van Gooise Meren en omliggende gemeentes, die bezorgd zijn over de ge-
luidsbelasting en milieuoverlast van het vlieg- en snelwegverkeer. Wij informeren hen over het 
baangebruik en de geldende normen op Schiphol en verwijzen wij door naar het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol als loket voor het registreren van klachten. De contactgegevens van de klank-
bordgroep en van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol zijn te vinden op de website van de ge-
meente Gooise Meren en verspreiden wij actief via lokale bewonersorganisaties. Ook publiceren 
wij op onze website regelmatig bijdrages van actieve platforms zoals vlieghinder.nl en Schiphol-
Watch. 
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Een groeiende groep van sympathisanten en een vaste kern van leden 

De klankbordgroep bestaat uit een vaste kern van actief betrokken leden. Wij zijn: 

 Peter de Boer uit Muiden (contact persoon) 

 Michiel Koekoek uit Muiderberg 

 John Hartong uit Naarden 

 Jaap de Groot uit Bussum 

 Karel Sterk uit de Hilversumse Meent 

Ruim 350 inwoners van Gooise Meren hebben zich als sympathisant van de klankbordgroep laten regi-
streren. Zij hebben in 2019 meegeteld als binnen de Omgevingsraad Schiphol vertegenwoordigde om-
wonenden. Regelmatig ontvangen zij van ons nieuwsbrieven over de voortgang van de gesprekken met 
de gemeente, de rijksoverheid en andere betrokken partijen en over relevante ontwikkelingen in het 
nationale debat over Schiphol en het vliegverkeer. 

Ondanks dat de klankbordgroep niet actief werft, melden zich regelmatig nieuwe sympathisanten aan. 
Dat toont de groeiende bezorgdheid onder de inwoners van de Gooi- en Vechtstreek over het alsmaar 
toenemende vlieg- en snelwegverkeer. Het gaat hierbij om inwoners uit alle kernen van Gooise Meren 
(Bussum, Naarden, Muiderberg en Muiden) en tevens om een steeds groter wordende groep van be-
zorgde inwoners van buurgemeenten zoals Hilversum, Baarn en zelfs Amersfoort. 

Betrokkenheid bij netwerk van burgerinitiatieven en belangenorganisaties 

Als actieve bewonersvereniging zoekt de klankbordgroep aansluiting bij andere burger-organisaties die 
zich inzetten voor het verbeteren van het leefmilieu in onze gemeente, de wijde Gooi- en Vechtstreek 
en in andere gebieden. Het gaat daarbij om belangengroepen die zich richten op de overlast van het 
vliegverkeer, de rijkswegen als ook de verschillende buurtplatforms en wijkraden in Gooise Meren. We 
noemen de volgende: 

 De bewonersdelegaties binnen de Omgevingsraad Schiphol waar Gooise Meren vertegenwoordigd 
wordt door de cluster Buitenveldertbaan/Schiphol-Oostbaan. 

 Het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL), een bundeling van bewonersorganisaties die zich be-
zig houden met de negatieve aspecten van de luchtvaart. 

 De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL), een actieve bewonersvereniging die streeft naar een 
koerswijziging voor de luchtvaart in Nederland en de EU. 

 De Denktank A27, een actiegroep die zich richt op het (zelf)meten van de luchtkwaliteit en ver-
keersgeluid in het Gooi in aansluiting op het meetinitiatief SMAL uit Zeist. 

 De geluidscommissie van de Vereniging Naarderwoonbos die zich inzet voor het realiseren van een 
geluidswal langs de A1 ter hoogte van het Naarderbos. 

 De buurtplatforms RemCom, Parkwijk Naarden en bewonersplatform Naarden Vesting.  

 De Stadsraad Muiden. 

 De Vereniging Dorpsraad Muiderberg. 

 De vereniging Vrienden van het Gooi. 
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Bijzondere activiteiten en gebeurtenissen in 2019 

In het afgelopen jaar heeft de klankbordgroep bijzondere aandacht besteed aan verschillende zaken 
om aandacht te vragen voor de zorgen van de groeiende groep van sympathisanten: 

 Een onafhankelijke analyse van de meetresultaten van de geluidsmetingen bij de A1/A6 rond 
Muiden, Muiderberg en Naarderbos:  
Op aandringen van de klankbordgroep heeft de gemeente Gooise Meren over de periode van juni 
2018 tot juni 2019 geluidmetingen laten uitvoeren op verschillende locaties langs het A1/A6 snel-
weg tracé ter vergelijking met de door Rijkswaterstaat berekende geluidsbelasting. Met behulp van 
de ruwe meetdata die de gemeente aan de klankbordgroep ter beschikking heeft gesteld hebben 
wij een onafhankelijke analyse van de gemeten geluidsbelasting op die locaties uitgevoerd, zowel 
de gemiddelde waardes als de piekbelastingen. Met de gemeente zijn wij vervolgens tot de conclu-
sie gekomen dat de uitkomsten onze zorgen over de zeer hoge geluidsbelasting op de meetlocaties 
onderschrijven. Wij dringen er daarom bij het gemeentebestuur op aan om in gesprek te gaan met 
Rijkswaterstaat als wegbeheerder over mogelijke maatregelen om de geluidsoverlast op die plek-
ken terug te dringen. 

 Actieve bijdrage aan gemeentelijk ‘leefbaarheidsfestival’ gericht op de groeiende geluidsbelas-
ting en verslechtering van de luchtkwaliteit door het vlieg/wegverkeer:  
Mede op initiatief van de klankbordgroep heeft de gemeente Gooise Meren in 2018 een leefbaar-
heidsonderzoek uitgevoerd onder het inwonerspanel ‘Gooise Meren Spreekt’. De uitkomsten daar-
van zijn in januari 2019 gepubliceerd en laten zien dat 77% van de respondenten (ernstige) geluids-
hinder ervaren, hoofdzakelijk van vliegtuigen maar ook van het (snel)wegverkeer. Van deze groep is 
een kwart minstens 1 keer per week verstoord in de slaap en 11% dagelijks. Ook maken veel res-
pondenten zich ernstig zorgen over gezondheidsklachten als gevolg van het vlieg- en snelwegver-
keer, in het bijzonder over de verslechtering van de luchtkwaliteit in onze gemeente en regio.  

Deze zorgelijke bevindingen zijn voor de gemeente aanleiding geweest om in juni 2019 een bewo-
nersconferentie te organiseren onder de naam ‘leefbaarheidsfestival’ waar de klankbordgroep ac-
tief bij betrokken is geweest. Zo hebben wij een presentatie verzorgd over de veranderde vliegpro-
cedures die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de groeiende geluids- en milieubelasting 
van het Schiphol vliegverkeer in Gooise Meren en omgeving. Ook hebben wij een discussie geleid 
tussen bewoners over het belang van Schiphol en de (economische) noodzaak van verdere groei en 
zijn we aanwezig geweest op de informatiemarkt om onze rapporten over de overlast van het vlieg-
verkeer toe te lichten en vragen van bezorgde inwoners te beantwoorden.  

De gemeente gaat met de uitkomsten van het onderzoek en het festival een plan opstellen om de 
overlast terug te dringen, wat wij nauwgezet zullen blijven volgen. 

 Deelname aan verschillende conferenties en bijeenkomsten over het Nederlandse luchtvaartbe-
leid, waaronder de Burgertop Schiphol:  
In de afgelopen jaren is er een breed maatschappelijk debat ontstaan over de toenemende geluids-
overlast en milieubelasting van het vliegverkeer, niet alleen rond Schiphol maar ook rond andere 
luchthavens zoals Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. Dat heeft geleid tot de organisatie van uiteen-
lopende (bewoners)conferenties, informatiebijeenkomsten en discussie platforms. De klankbord-
groep heeft het afgelopen jaar op verschillende van deze fora onze stem laten horen, waarvan de 
Burgertop Schiphol is het belangrijkste is geweest. Dat zullen we ook in het komende jaar blijven 
doen en daarmee een bijdrage leveren aan het landelijke debat over de noodzaak om de nadelige 
gevolgen van het vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken. 
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Bijlage 1 Klachten en melders Gooise Meren en buurgemeenten
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Bijlage 2 Vliegbewegingen boven Gooise Meren in 2019 tot 4,5 km hoogte 
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Bijlage 3 Vliegbewegingen van en naar Schiphol 2019 en 2018  

De geel gearceerde aantallen hebben betrekking op de meeste gehinderde plaatsen genoemd in de rechter kolom. 
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Bijlage 4 Landelijke cijfers over klachten en melders 

  

Toelichting: 

Niet iedereen die overlast ondervindt laat zijn of haar klachten bij BAS registreren. De 
website van BAS met verplichte registratie kan een obstakel zijn. 

In de kwartaalrapportages van BAS, waar deze cijfers aan ontleend zijn, worden de zogenaamde veelmelders (personen die op jaarbasis meer dan 500 
klachten indienen), niet uit de cijfers verwijderd. Als een klein aantal personen een zeer groot aantal klachten indient, kan dat het algemene beeld verte-
kenen.  


