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Inleiding, belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 

Corona zet tegenstellingen op scherp 

De corona pandemie heeft een grote impact op de hele samenleving, zeker ook op de luchtvaartsector. 
In het tweede kwartaal is als gevolg van de stringente overheidsmaatregelen en gesloten grenzen het 
vliegverkeer in Europa vrijwel geheel tot stilstand gekomen. De luchtvaartsector, gewend aan stevige 
groei, lijdt onder de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Niemand weet hoe de luchtvaart er 
na de coronacrisis uit zal zien. Speculaties over veranderd reisgedrag staan tegenover de overtuiging 
dat consumenten zo snel mogelijk willen terugkeren naar zoals het was voor de crisis. Voor de inwo-

ners van Gooise Meren heeft dit in 2020 geleid tot een duidelijk 
merkbare daling van het overkomende vliegverkeer. Ook het aantal 
klachten en melders van klachten is afgenomen, al lijkt dat ook voor 
een belangrijk deel het gevolg van de tijdelijke sluiting van het Schip-
hol klachtenloket aan het begin van 2020.  

Vanzelfsprekend heeft dit ook een grote invloed op de discussie over 
de toekomstige groei van Schiphol en de luchtvaart in Nederland. De 
Luchtvaartnota, die na lang vooruitschuiven eind 2020 door het kabi-
net is vastgesteld, benoemt prioriteiten voor het luchtvaartbeleid tot 
2050, maar laat veel vragen open. Vooral de hoofdvraag: hoeveel 
luchtvaart heeft Nederland nodig? Het kabinet schuift die vraag ver-

der voor zich uit, in ieder geval tot na de Tweede Kamer verkiezingen in 2021. Het meest ingrijpend is 
de coronacrisis echter voor het denken over luchtvaart. Voor de crisis ging de discussie vooral over het 
in goede banen leiden van de groei die het kabinet en de sector zo vurig wensen en kwam krimp nau-
welijks in het debat voor. Dat lijkt nu te veranderen. Tegelijkertijd met de Luchtvaartnota heeft de mi-
nister een ‘draagvlakonderzoek’ van het bureau Motivaction gepubliceerd waaruit blijkt dat de bevol-
king in 2020 duidelijk negatiever tegenover luchtvaart in Nederland staat dan in 2018 en 2019. Het 
draagvlak voor krimp is “sterk toegenomen”: van 14% in 2018 naar 49% in 2020. Het aantal voorstan-
ders van groei daalde de laatste twee jaar van 35% naar 14%. Ook blijkt uit de jaarlijkse klimaatenquête 
van de Europese Investeringsbank (EIB) dat 42% van de Nederlanders bereid is om vliegen op te geven 
als dat bijdraagt aan een beter klimaat. Een duidelijke kentering dus die de groeiende 
zorgen van veel Nederlanders over de milieu impact van de luchtvaart onderstreept. Zo 
ook benadrukt oud-minister Pieter van Geel in zijn advies over de inrichting van een 
nieuw participatiemodel voor Schiphol ter vervanging van de huidige Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) de noodzaak om het vertrouwen van bewoners- en milieuorganisaties te 
herstellen voordat de verhoudingen verder verstoord raken. En daarmee wordt het de-
bat over de toekomstige groei van dat vliegverkeer op scherp gezet, wat een rol kan 
spelen bij de verkiezingen in maart.  

Als het gaat om de geluids- en milieubelasting van de snelwegen A1 en A6 in Gooise Meren is er in 
2020weinig veranderd. De verkeersstromen op deze snelwegen zijn weliswaar door alle maatregelen 
rondom de corona pandemie zichtbaar kleiner geweest dit jaar, maar de zorgen over de relatief hoge 
geluidsdruk van het snelweg tracé zijn onverminderd hoog. Dat werd zichtbaar tijdens de online infor-
matiebijeenkomst over de A1/A6 geluidsproblematiek die de gemeente in november georganiseerd 
heeft. Daar werd bevestigd dat die geluidsbelasting beduidend hoger is dan voorzien bij de vaststelling 
van het wettelijke Tracébesluit in 2011. En dat de maximale waardes die in dat wettelijke besluit zijn 
vastgelegd nu al dicht benaderd of zelfs overschreden worden. Er moet dus actie ondernomen worden 
om de geluidsbelasting van de snelwegen binnen de normen te houden. De gemeente heeft toegezegd 
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daarover gesprekken met Rijkswaterstaat te initiëren met als inzet het onderzoeken van mogelijke op-
lossingen voor de korte en middellange termijn.  

Ons jaarverslag 2020 

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 geluidshinder en milieubelas-
ting die de bewoners in de gemeente Gooise Meren ervaren. Om te 
beginnen met een overzicht van het aantal vliegbewegingen boven 
onze gemeente en de regio Gooi en Vecht. Inclusief een toelichting 
op de aantallen klachten en melders van klachten en de omstandig-
heden die bepalend zijn geweest voor de verkeersstromen in de 
luchten boven onze regio. Ook besteden we aandacht aan de be-
vindingen en adviezen naar aanleiding van de geluidmetingen die 
in 2018 -2019 langs de A1 en A6 nabij Muiden en Muiderberg zijn 
uitgevoerd en tijdens de informatiebijeenkomst in november 2020 
zijn toegelicht.  

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. Op de eerste plaats ge-
ven wij een korte toelichting op de Luchtvaartnota waarin de Rijks-
overheid het luchtvaartbeleid voor de komende dertig jaar heeft 
vastgelegd. Vervolgens besteden we aandacht aan de aankomende 
luchtruimherziening die nieuwe vliegroutes, procedures en afspra-
ken mogelijk moet maken met in potentie een grote impact op de 
geluids- en milieubelasting van het vliegverkeer in onze gemeente 
en regio. Naast het doorlopende debat over het economische be-
lang van Schiphol en de noodzaak van verdere groei, staan we ook 
kort stil bij de adviezen over een nieuw participatiemodel voor de 
leefbaarheidsvraagstukken rondom Schiphol en de rol van het sa-
menwerkingsverband van de lagere overheden in de Schipholregio, 
het Bestuurlijke Regie Schiphol, daarin.  

Tenslotte geven we in dit verslag een kort overzicht van de activi-
teiten die de klankbordgroep in 2020 ondernomen heeft om aan-
dacht te vragen voor de aantasting van de leefbaarheid in onze ge-
meente en regio als gevolg van deze ontwikkelingen en de aanslui-
ting die we daartoe gezocht hebben bij andere burgerinitiatieven, 
belangengroepen en bewonersorganisaties. 

Wij hopen dat dit verslag informatief is voor de gemeentebestuur-
ders, raadsleden en inwoners van Gooise Meren en aanknopings-
punten biedt voor alle betrokkenen om zich in te blijven zetten voor het 
behouden en versterken van de leefbaarheid in onze gemeente. 

Bronnen jaarverslag  

Bronnen jaarverslag  

Bronnen jaarverslag  
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Onze inzet en aanbevelingen 

Met de Tweede Kamer verkiezingen in aantocht vraagt de klankbordgroep aandacht voor de noodzaak 
om grenzen te stellen aan de groei van de luchtvaart in Nederland. Dat doen we samen met de groei-
ende groep van verontruste omwonenden uit de Schipholregio en landelijke milieu- en actie groepen. 
Niet alleen ter bescherming van de leefbaarheid rondom Schiphol en andere delen van het land, maar 
ook ter bescherming van het klimaat nu en in de toekomst en voor het behoud van een passend lucht-
vaartnetwerk ten behoeve van de internationale connectiviteit en het vestigingsklimaat van Nederland. 
Dat netwerk van essentiële internationale verbindingen staat immers onder druk door de onbegrensde 
groei van het aantal low budget plezier vliegreizen. De huidige crisis is daar het uitgelezen moment 
voor, want nu kunnen we kiezen voor een duurzame toekomst in plaats van terug te keren naar het 
oude normaal.  

Als het gaat om het in goede banen leiden van 
het vliegverkeer richt de klankbordgroep zich 
op de kansen die de luchtruimherziening biedt 
om de publieke belangen van leefbaarheid, kli-
maat en economische ontwikkeling gelijkwaar-
dig te wegen bij het ontwerpen van nieuwe 
vliegroutes en procedures. Daartoe wil de 
klankbordgroep met de gemeente optrekken 
om via de Bestuurlijke Regie Schiphol invloed 
uit te oefenen op de besluitvorming van het ka-
binet en roepen wij het gemeentebestuur en de 
lokale politieke vertegenwoordigers op om de Rijksoverheid en landelijke politieke partijen aan te spre-
ken op: 

 Het invoeren van vliegprocedures waarmee de geluidsbelasting en milieubelasting in de directe 
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; 
o het bevorderen van een onafhankelijk onderzoek naar het aantal bestemmingen en vliegbewe-

gingen die voor de Nederlandse economie van werkelijke betekenis zijn. 

Om verdere aantasting van de leefbaarheid in Gooise Meren door het toenemende verkeer op de snel-
wegen A1 en A6 te voorkomen, dringt de klankbordgroep er bij het gemeentebestuur op aan om in ge-
sprek te gaan met Rijkswaterstaat met als doel: 
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 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 wettelijk maximaal toelaatbare waardes 
niet worden overschreden. 

 Het realiseren van een geluidswal of geluidsscherm met zonnepanelen op het A1 tracé ter hoogte 
van het Naarderwoonbos in nauwe samenwerking met het plaatselijke bewonerscollectief. 

 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 het RIVM. 
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Luchtverkeer 

 Schipholregio 

Het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol 
nam in het gebruiksjaar 20201 met 230.184 af tot 
285.911 (-44,6%). Deze afname zette zich in het 
tweede kwartaal in en was in het derde kwartaal 
het grootst.  

Het aantal vliegbewegingen op de meer hinder 
veroorzakende start- en landingsbanen daalde 
met 128.319 (-54,5%), terwijl de voorkeursbanen 
99.800 (-36,0 %) minder vaak werden ingezet. De 
meer hinder veroorzakende banen zijn in het ver-
leden ingezet om de groei van Schiphol mogelijk te maken. Eén van deze banen, de Aalsmeerbaan, is 
drie maanden buiten gebruik geweest omdat deze baan als parkeerplaats werd gebruikt voor 
buitengebruik gestelde vliegtuigen. 

Het totaal aantal melders van klachten is met 40 % afgenomen tot 7.319 en het aantal klachten met 
59,6 % tot 61.004. Deze forse afnames zijn toe te schrijven aan: 

 De afname van het totaal aantal vliegbewegingen; 

 De zeer sterke afname van het aantal vliegbewegingen van en naar de meer hinder veroorzakende 
start- en landingsbanen; 

 De langdurige uitval van de website www.bezoekbas.nl en het registratiesysteem, waardoor klach-
ten alleen per telefoon of e-mail gemeld konden worden.  

Gooise Meren 

 

Het aantal vliegbewegingen over Gooise Meren nam af met 43% in Muiden tot 64% in Naarden (Schip-
holregio -45%). Het aantal vliegbewegingen boven onze gemeente is afhankelijk van heersende wind-
richtingen en het baangebruik dat daarvan het gevolg is.  

                                                      

1 Het gebruiksjaar loopt van november tot en met oktober 
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Het totaal aantal melders van klachten is met 35,1% afgenomen (Schipholregio  -40 %) en het aantal 
klachten met 69,2% (Schipholregio -59,6 %). Opvallend is dat de afnames van melders (-2,6%) en klach-
ten (-32,6%) in Muiden een stuk geringer zijn dan in de andere woonkernen van Gooise Meren en ook 
minder zijn dan in de hele Schipholregio.  

De afname van het vliegverkeer begon halverwege 
het 2de kwartaal 2020. In het 1ste kwartaal 2020 was 
het vliegverkeer boven Gooise Meren nog iets onder 
het niveau van het vorige jaar. Het aantal klachten in 
dat kwartaal was bijzonder laag en stond niet in ver-
houding tot de hoeveelheid vliegverkeer. Dit beves-
tigt de uitspraak van BAS dat een deel van de af-
name van klachten aan de uitval van het klachten-
systeem van BAS toe te schrijven is. Hierdoor wordt 
een te rooskleurig beeld van de overlast gegeven. 

Muiden 

Het aantal landingen op de Buitenveldertbaan, dat in 
deze plaats de meeste hinder veroorzaakt, nam van 
22.871 af naar 14.492 (-53%), maar het aantal vluch-
ten onder de 1.000 meter nam maar met 30% af. Dit 
is een belangrijke aanwijzing dat er lager over deze 
plaats wordt aangevlogen. Deze trend doet zich al 
een paar jaar voor. Het leeuwendeel van het dalend 
verkeer op de Buitenveldertbaan komt over Muiden 
op een hoogte tussen de 1.500 en 600 meter. Het 
percentage vluchten onder de 1.000 meter van het 
dalend verkeer naar de Buitenveldertbaan neemt ge-
staag toe, wat met de beleving van de inwoners van 
Muiden overeenkomt. Wij vermoeden dat lager aanvliegen noodzakelijk is om de capaciteit van het 
vliegverkeer te vergroten. 

Het aantal klachten nam met 271 af van 831 naar 560 (-32%), maar het aantal klachten over nacht-
vluchten nam toe met 59 van 103 naar 162 (+58%), terwijl het aantal nachtvluchten met 1.584 afnam 
tot 2.599 (-38%). Het aantal melders van klachten bleef met 38 nagenoeg gelijk. De afname van het 
vliegverkeer heeft hiermee voor Muiden tot een kleinere afname van geregistreerde overlast geleid 
dan voor de andere dorpen van Gooise Meren. 
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De meeste klachten werden in het 4de kwartaal ingediend. In dat kwartaal begon na een periode van 
betrekkelijke rust het vliegverkeer weer aan te trekken en was er in de tweede helft van augustus 
sprake van veel verkeer onder de 1.000 meter. In dat kwartaal vonden ook de meeste nachtvluchten 
plaats (694), maar op 21 februari 2020 vonden de meeste nachtvluchten plaats (52). 

Op 26 augustus piekte het aantal vluch-
ten met 320, waarvan 292 onder de 
1.000 meter. Van 05:00 ’s- morgens tot 
22:00 ’s-avonds kwam er ononderbroken 
om de 2 tot 8 minuten een vliegtuig over. 

Verder bereiken ons geluiden van nieuwe 
bewoners uit de wijk De Krijgsman dat zij 
zich niet gerealiseerd hadden dat zij onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan zijn gaan wonen 
en dat het vliegverkeer zo dominant aanwezig zou zijn. 

Muiderberg 

Ook deze plaats ondervindt de meeste hinder van landingen op de Buitenveldertlaan en daarnaast van 
het op ca 2.000 m dalende verkeer uit het noordoosten naar de Kaag- en Aalsmeerbaan. Hier was wel 
sprake van een sterke daling van geregistreerde overlast. Het aantal klachten nam met 115 af tot 73 
(- 61%) en het aantal melders met 13 tot 22 (-37%). Evenals in Muiden is het opvallend dat aantal 
klachten over nachtvluchten niet is afgenomen, maar zelfs (licht) is gestegen  tot 41, terwijl het aantal 
nachtvluchten met 1.677 is afgenomen tot 2.595 (-39%).  Het totaal aantal vliegbewegingen was 46% 
lager dan vorig jaar.  

De meeste klachten werden in het tweede 
kwartaal ingediend. In dat kwartaal kwa-
men op 11 februari 2020 de meeste vluch-
ten over (421), waarvan 300 lager dan 
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1.000 m. Ook was in dat kwartaal het aantal nachtvluchten het hoogst (918), waarvan 51 op 21 februari 
2020.  

Naarden 

Deze plaats ligt onder de vertrekroutes van de Polder- en Zwanenburgbaan en onder de aanvliegroutes 
van de Kaag- en Aalsmeerbaan. In 2020 passeerden hier 9.767 vliegtuigen. Dat is 64 % minder dan in 
2018 wat de grootste afname van de vier woonkernen in Gooise Meren is. Het aantal klachten nam 
met 710 af tot 67 (-91%) en het aantal melders van klachten met 10 tot 22 (-31 %). De meeste klachten 
werden in het vierde kwartaal ingediend, toen het vliegverkeer weer begon aan te trekken van 1.463 
vliegbewegingen in het derde kwartaal naar 3.372 in het vierde kwartaal. In dat kwartaal was ook het 
hoogste aantal nachtvluchten (205).  

 

Het hoogste aantal vliegbeweging was op 
6 maart 2020 (216). Het betrof hier stij-
gend verkeer boven de 4.000 m. afkom-
stig van de Polder- en Zwanenburgbaan 
en dalend verkeer tussen de 1.000 en 
2.000 m. naar de Aalsmeer- en Kaagbaan. 
De meeste nachtvluchten vonden op 21 
februari 2020 plaats (16). 

Bussum 

Deze plaats ondervindt de meeste hinder van het vertrekkende verkeer van de Aalsmeerbaan, gevolgd 
door het vertrekkende verkeer van de Kaagbaan dat iets hoger over komt, en het uit het noordoosten 
dalende verkeer naar Kaag- en Aalsmeerbaan. Vertrekkend verkeer afkomstig van de Buitenvel-
dertbaan heeft de minste gelegenheid gehad om te klimmen en is het meest hoorbaar. Het aantal 
vliegbewegingen nam met 22.031 af tot 16.166 (-58%). Het aantal klachten nam met 657 af tot 79 
(- 89%). Het aantal klachten over het eerste kwartaal 2020 bedroeg slechts 8, terwijl het aantal vliegbe-
wegingen nagenoeg gelijk was aan die van het eerste kwartaal 2019 toen er 213 klachten werden inge-
diend. Het aantal melders van klachten nam met 30 af tot 18 (-63). 
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Het hoogste aantal vliegbewegingen was 
op 1 december 2019 (176). Laag vliegend 
vertrekkende verkeer van de Buitenvel-
dertbaan en dalend verkeer naar Aalsmeer- 
en Kaagbaan kruisten die dag elkaar. Met 
303 nachtvluchten had Bussum de minste 
nachtvluchten. De meeste nachtvluchten 
waren op 27 september 2020 (11). 

Buurgemeenten 

In onze Buurgemeenten nam het totaal aantal klachten met 2.840 af 
tot 2.262 (-56%) en het aantal melders van klachten met 92 tot 131 
(-41%). Het aantal klachten over nachtvluchten (463) nam opvallend 
minder af (-5%). De meeste klachten over nachtvluchten kwamen uit 
Hilversum (251, -21%) en Huizen (195, +44%). Het gemiddeld aantal 
klachten per melder is in Huizen bijzonder erg hoog (67,2, Gooise 
Meren 7,8). Dit is een aanwijzing is dat één of enkele inwoners zeer 
veel klachten indienen, wat het beeld als geheel kan verstoren. 
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Wegverkeer 

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 geluidsbelasting maar zeker ook 
om de aantasting van de luchtkwaliteit. Omdat de rijksoverheid verantwoordelijk is voor de milieube-
lasting van deze snelwegen probeert de klankbordgroep de gemeente te bewegen met Rijkswaterstaat 
in gesprek te gaan over het onderzoeken van extra maatregelen om de leefomgeving in onze gemeente 
te beschermen. In navolging van de geluidmetingen die de gemeente op aandringen van de klankbord-
groep in 2018 en 2019 heeft laten uitvoeren, heeft de klankbordgroep zich in 2020 op de volgende ini-
tiatieven gericht. 

Onafhankelijk rapport geluidmetingen A1/A6   

In opdracht van de gemeente zijn in de periode van mei 2018 tot mei 2019 geluidmetingen uitgevoerd 
op geselecteerde locaties in Muiderberg en Muiden. De meetdata zijn geanalyseerd door het expertbu-
reau DGMR en tevens ter beschikking gesteld aan de klankbordgroep voor een onafhankelijke analyse. 
Beide analyses laten zien dat op alle meetlocaties in Mui-
den en Muiderberg de geluidsberekeningen die Rijkswater-
staat voor 2030 heeft gemaakt nu al overschreden worden 
en dat ook de maximale geluidniveaus die in het wettelijke 
Tracébesluit zijn vastgelegd, dicht worden benaderd. Voor 
de locaties in het Naarderbos die niet aan het nieuwe snel-
weg tracé liggen, zijn geluidsniveaus gemeten die weliswaar 
binnen de wettelijke normen vallen, maar die wel de maxi-
maal toelaatbare waardes van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) ruim overschrijden. Alle aanleiding voor de 
gemeente om Rijkswaterstaat als wegbeheerder aan te 
spreken op het treffen van extra geluid beschermende maatregelen en de klankbordgroep heeft de ge-
meente daartoe nadrukkelijk opgeroepen in een begeleidend advies bij het onafhankelijke rapport dat 
met de gemeenteraad is gedeeld. 

Informatiebijeenkomst geluidsproblematiek A1/A6  

Op 16 november heeft de gemeente een online informatiebijeenkomst georganiseerd om de omwo-
nenden van het vernieuwde A1 en A6 tracé nabij Muiden en Muiderberg te informeren over de uit-
komsten van de geluidmetingen uit 2018/2019 en de rapporten en adviezen daarover van het bureau 

DGMR en de klankbordgroep. Naast de verantwoordelijk wethou-
der waren bij de bijeenkomst aanwezig een geluidsexpert van 
DGMR, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de klankbord-
groep om een toelichting te geven op de conclusies die getrokken 
moeten worden uit de metingen. De klankbordgroep is vervol-
gens in gesprek gegaan met wethouder Geert-Jan Hendriks om 
aan te dringen op vervolgstappen.  

De belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst is dat Rijkswaterstaat als de verantwoordelijke wegbe-
heerder onderkent dat de geluidsbelasting van het snelweg tracé beduidend hoger is dan voorzien bij 
de vaststelling van het wettelijke Tracébesluit in 2011. En dat de maximale waardes die in dat wette-
lijke besluit zijn vastgelegd nu al dicht benaderd of zelfs overschreden worden. Er moet dus actie on-
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dernomen worden om de geluidsbelasting van de snelwegen binnen de normen te houden. Om te be-
ginnen door onderzoek te doen naar welke maatregelen effectief en doelmatig zijn en binnen een af-
zienbare termijn gerealiseerd kunnen worden.  

De gemeente heeft in de persoon van wethouder Hendriks toegezegd om daarover nauw in gesprek te 
blijven met Rijkswaterstaat en de omwonenden op de hoogte te houden, mogelijk tijdens een vervolg-
bijeenkomst in de loop van 2021. Dit is een belangrijk speerpunt voor de klankbordgroep en wij zullen 
de gemeente aan blijven spreken op het vervolg geven aan de gedane toezeggingen. 
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Ontwikkelingen Nederlandse Luchtvaart  

Luchtvaartnota 2020 – 2050 

In november is de Luchtvaartnota 2020 – 2050 definitief vastgesteld. Daarmee heeft het kabinet de 
koers voor de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart in de komende dertig jaar vastgelegd. Het 
kabinet betoogt dat het verantwoord is om het aantal vliegbewegingen gematigd te laten groeien en 
tegelijk de hinder daarvan te beperken. Een gematigde groei van 1,5% per jaar vanaf het gestelde maxi-
mum van 500.000 betekent na vijf jaar echter bijna 40.000 
vliegbewegingen meer boven de druk bewoonde randstad. 
Zelfs tot bijna 800.000 vliegbewegingen in 2050 als die lijn 
wordt doorgetrokken. En ook als vliegtuigen stiller worden, 
echt stil worden ze niet. De praktijk leert: meer vliegen is 
meer hinder. Verder zet het kabinet met de Luchtvaartnota in 
op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de 
rest van de wereld. De nota onderbouwt het belang van con-
nectiviteit met die van de werkgelegenheid. Maar al in 2016 
heeft de Raad voor de Leefomgeving in haar rapport “de mainports voorbij” laten zien dat ons land 
veel meer gebaat is met investeringen in de kenniseconomie en de maakindustrie. Hoogwaardige 
werkgelegenheid die heel goed afsteekt tegen het lage lonen en flexwerk op Schiphol.   

Net als vele andere instanties en particulieren heeft de 
Klankbordgroep in juni 2020 een zienswijze ingediend op de 
ontwerp Luchtvaartnota. En die met de sympathisanten en 
via de gemeente met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) 
gedeeld. Ons belangrijkste bezwaar tegen het ontwerp be-
treft de onrealistische dubbeldoelstelling om enerzijds groei 
van de luchtvaart in het vooruitzicht te stellen en anderzijds 
minder druk op de kwaliteit van de leefomgeving en het kli-
maat. Daarnaast zijn wij van mening dat recente onder-
zoeken naar het economische nut van verdere groei van de 

luchtvaart ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten en dat aan de luchtvaartsector ten onrechte 
minder zware klimaateisen worden gesteld dan aan het overige bedrijfsleven en de inwoners van Ne-
derland.  

Ook de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) heeft een zienswijze ingediend waarin deze dubbeldoelstel-
ling wordt ontkracht, omdat in het verleden is gebleken dat stillere vliegtuigen en groei per saldo tot 
meer hinder hebben geleid. 

Zoals wij eigenlijk al min of meer hadden verwacht, hebben al deze zienswijzen niet tot wezenlijke ver-
anderingen in de nota geleid. Het kabinet houdt vast aan eerder ingenomen standpunten en heeft een 
uitgebreide uitvoeringsagenda opgesteld, om het in de luchtvaartnota geformuleerde beleid door vol-
gende kabinetten nader uit te laten werken. Dat geldt ook voor het voornemen om de nadelen van 
luchtvaart (geluid en uitstoot van ultrafijnstof en broeikasgassen) te verminderen. De luchtvaartnota is 
daarom niet veel meer dan een opsomming van goede voornemens, die over de feitelijke toekomstige 
ontwikkelingen nog veel aan duidelijkheid te wensen overlaat. 

Luchtruimherziening 

De onderhanden herziening van het luchtruim beoogt enerzijds de geluidshinder en de emissies op ge-
bied van CO₂, (ultra)fijnstof en stikstof te beperken en anderzijds de capaciteit van het luchtruim te 
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vergroten waardoor meer vliegbewegingen mogelijk zijn. Deze dubbeldoelstelling wordt feitelijk al ja-
ren nagestreefd en blijkt in de praktijk tot meer hinder en uitstoot te leiden. 

Om deze dubbeldoelstelling te bereiken geldt als uitgangspunt dat bij de herziening van het luchtruim 
tot en met 6.000 voet (1.828 meter) hoogte het beperken van de geluidshinder prioriteit heeft en dat 
boven 6.000 voet het beperken van CO₂-uitstoot voorop staat. Wat dit voor de omwonenden van 
Schiphol gaat betekenen, is nog niet duidelijk, te meer daar men ook het vliegverkeer via vaste routes 
wil concentreren. Vooral het stijgend verkeer, dat tijdens het klimmen met op klimvermogen draaiende 
motoren overkomt, kan tot 4.000 meter hoogte nog voor aanzienlijke overlast zorgen.  

In een recent uitgebrachte Ontwerp-Voorkeursbeslissing 
Luchtruimherziening wordt op een groot aantal plaatsen een 
startprocedure beschreven, waarbij het toestel in één rechte 
lijn naar klimhoogte stijgt. Deze procedure vermindert de 
CO2-uitstoot en de geluidsoverlast. Bij nadere bestudering van 
de stukken blijkt dat de oude omstreden startprocedure 
(NADP2), waarbij het toestel getrapt hoogte wint en dus over 
een grotere afstand laag vliegt, toch nagenoeg onverkort ge-
handhaafd blijft. In een zienswijze over dit ontwerp hebben 
wij ons ongenoegen over deze misleidende voorstelling van 
zaken uitgesproken. 

Niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart 

In de Luchtvaartnota 2020 – 2050 onderkent het kabinet dat de luchtvaart ook non CO2-broeikasgas-
sen uitstoot, maar dat men hierover eerst meer inzicht wil alvorens maatregelen te overwegen. Hierbij 

werd gewezen op een nog in 2020 uit te brengen analyse in op-
dracht van de Europese Commissie.  

Op 23 november 2020, drie dagen na de vaststelling van de 
Luchtvaartnota, is het rapport met de analyse van de Europese 
Commissie aan het Europees Parlement uitgebracht. Het opwar-
mingseffect van de niet CO2-broeikasgassen is het dubbele van 
het broeikasgas CO2. De gevolgen hiervan voor het luchtvaart-
beleid moeten nog uitgewerkt worden. 

Toenemende weerstand tegen verdere groei Schiphol 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het onderzoeksbureau Moti-
vaction onder het Nederlands publiek een draagvlakonderzoek over luchtvaart gehouden. Dit was de 
derde meting tijdens de corona pandemie.  

Het draagvlak voor groei van luchtvaart blijkt sterk te zijn afgeno-
men. In 2018 en 2019 vond nog 35% dat het aantal vluchten 
moest kunnen stijgen, in 2020 is dat gedaald tot 14%. En het 
draagvlak voor krimp is sterk gestegen. In 2018 en 2019 was 24% 
daar voorstander van, nu is dat toegenomen tot 49%.  

Het rapport is op 20 oktober 2020 uitgebracht. Dat is na de slui-
tingsdatum van 9 juli 2020 voor het indienen van zienswijzen op de ontwerp luchtvaartnota, maar 
exact op de dag dat de Luchtvaarnota definitief werd vastgesteld.  
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De Europese Investeringsbank (EIB) meldt op basis van hun jaarlijkse klimaatenquête dat 42 procent 
van de Nederlanders bereid is vliegen op te geven als dat bijdraagt aan een beter klimaat.  

Economisch belang van Schiphol 

Ook het afgelopen jaar is het op groei gestoelde mainportbeleid van Schiphol ter discussie gesteld. 
Zonder de Nederlandse economie te schaden zou een groot aantal vluchten geschrapt kunnen worden 
naar gebieden waar Nederland geen handelsbetrekkingen mee heeft of die nagenoeg geheel door 
overstappers gebruikt worden. Ook de extreem goedkope stedenvluchten die uitsluitend voor recrea-
tie bedoeld zijn, zijn voor de Nederlandse economie nauwelijks van enige betekenis.  
Dit besef is ook tot de Tweede Kamer doorgedrongen, getuige de motie Kröger, vergaderjaar 2019-
2020, 31 936, nr 759: “…verzoekt de regering, om te (laten) onderzoeken voor hoeveel vluchten er na-
tionale vraag is, hoe Nederland zich exclusief kan richten op passagiers en routes die voor Nederland 
van waarde zijn, hoe Nederland daarmee voldoende met de wereld verbonden kan zijn, hoeveel vluch-
ten hier minimaal voor nodig zijn en welke sturingsmiddelen nodig zijn om hierop te kunnen sturen”. 

Nieuwe vormen van burgerparticipatie in het Schiphol debat 

Oud-minister Pieter van Geel (CDA) heeft in 2019 Hans Alders opgevolgd als interim-voorzitter van het 
overleg tussen omwonenden, gemeente bestuurders, natuurbeschermers en de luchtvaartsector in de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS). Bij zijn tijdelijke aanstelling heeft de minister van I&W de heer Van 
Geel gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen over de inrichting van een nieuw overleg- en 
governancemodel voor de leefbaarheidsvraagstukken rondom 
Schiphol ter vervanging van de huidige Omgevingsraad Schiphol 
(ORS). Na een tussentijdse evaluatie eind 2019 heeft Van Geel in 
december onder de titel ‘Schiphol Vernieuwd Verbinden’ zijn eindrapport uitgebracht.  

Een belangrijke constatering luidt dat het poldermodel om tot besluitvorming te komen in de Omge-
vingsraad Schiphol (ORS) helaas niet meer werkt. De materie blijkt complex en de verhoudingen zijn 
verstoord: er is geen gezamenlijk doel meer en geen bereidheid om compromissen te sluiten en te ver-
dedigen. Volgens Van Geel is nu ingrijpen noodzakelijk, anders raken de verhoudingen verder ver-
stoord.  

De oorzaak van de verstoorde verhoudingen wordt niet verder uitgewerkt 
door Van Geel. Wij denken dat deze in belangrijke mate toe te schrijven zijn 
aan de dominantie van de luchtvaartsector in mankracht en kennis en het 
niet nakomen van besluiten waarover eerder overeenstemming is bereikt. 
Hierbij doelen wij onder meer op het nog steeds niet in de wet verankerd 
zijn van het Aldersakkoord. De bewonersvertegenwoordigers stellen zich ons 
inziens terecht op het standpunt dat dit eerst moet gebeuren alvorens ver-
dere afspraken over de ontwikkeling van Schiphol te maken. Over dit laatste 
punt merkt Van Geel terecht op dat het noodzakelijk is dat overleg tot in-
houdsvolle resultaten komt, omdat anders elk ‘participatie-activisme’ in het 
streven naar het herstel van vertrouwen van de omgeving tot mislukken ge-
doemd is. 

Het rapport geeft heldere analyses van de huidige, ongewenste situatie en hoe deze verbeterd kan 
worden. Het welslagen van het voorgestelde overleg- en participatiemodel valt of staat bij het herstel-
len van het vertrouwen van de bewonersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties in de 
overheid en de luchtvaartsector. Zolang deze al dan niet ten rechte van mening zijn dat er sprake is van 
ernstige rechtsbescherming zal elke vorm van overleg en participatie tot mislukken gedoemd zijn. Van 
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Geel heeft de minister aanbevolen om zo spoedig mogelijk een kwartiermaker aan te stellen die zorg 
moet dragen voor de opzet van een participatiemodel overeenkomstig zijn advies en de zorgvuldige 
afbouw van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). Naar verwachting komt de minister begin 2021 
met een reactie op het advies. 

Bestuurlijke Regie Schiphol 

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is een samenwerkingsverband waarin de 3 provincies en 56 ge-
meenten in de directe omgeving van Schiphol zijn vertegenwoordigd. De gedeputeerde Schiphol van de 
provincie Noord-Holland, op dit moment Jeroen Olthof, is voorzitter van de BRS. Het doel van de BRS is 
om de belangen van de regio bij het Rijk en bij de luchtvaartsector te behartigen als het gaat om de 
ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omliggende gemeenten.  

Nu de Regioforum vergaderingen van de Om-
gevingsraad Schiphol (ORS) op een lager pitje 
staan omdat de Omgevingsraad op termijn 
plaats zal maken voor een nieuwe overleg-
structuur, vertegenwoordigt de BRS op de eer-
ste plaats de gemeente Gooise Meren en de 
andere Schiphol gemeenten in de gesprekken 
met de Rijksoverheid, Schiphol en de Luchtver-
keersleiding Nederland. En dat heeft de BRS in 
2020 op een effectieve wijze gedaan door in 
scherp geformuleerde brieven over onder 
meer de Luchtvaartnota, het hinderreductie-
plan van Schiphol en de aankomende Luchtha-
venindelingsbesluiten (LIB’s) duidelijk op te komen voor de belangen van de gemeenten, hun inwoners 
en de leefbaarheid in onze regio. De klankbordgroep heeft de gemeente dit jaar voorafgaand aan de 
BRS vergaderingen geadviseerd over de inbreng ten aanzien van deze onderwerpen en zal dat ook in 
2021 blijven doen. En natuurlijk ook bij de belangrijkste onderwerpen die de komende periode nog in 
de Regioforum vergaderingen worden besproken. Voor de klankbordgroep een belangrijke manier om 
invloed uit te oefenen op het Schiphol- en luchtvaartbeleid. 
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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 geluidsbelasting en 
milieuoverlast van het vlieg- en snelwegverkeer. Wij in-
formeren hen over het baangebruik en de geldende nor-
men op Schiphol en verwijzen wij door naar het Bewo-
ners Aanspreekpunt Schiphol als loket voor het registre-
ren van klachten. De contactgegevens van de klankbord-
groep en van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol zijn 

te vinden op de website van de gemeente Gooise Meren en verspreiden wij actief via lokale bewo-
nersorganisaties. Ook publiceren wij op onze website regelmatig bijdrages van actieve platforms 
zoals vlieghinder.nl en SchipholWatch. 
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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. In 2020 waren dat: 

 Peter de Boer uit Muiden (contact persoon) 

 Michiel Koekoek uit Muiderberg 

 Jaap de Groot uit Bussum 

 Karel Sterk uit de Hilversumse Meent 

Op 27 oktober 2020 bereikte ons het droevige nieuws dat John Hartong, gewaardeerd lid van de klank-
bordgroep, is overleden. Wij herinneren ons John als een zeer betrokken Naarder met een ruime be-
langstelling voor milieu en duurzaamheid in de meest ruime zin. Zijn inbreng en inzet voor de leefbaar-
heid in onze gemeente zullen wij bijzonder missen. 

Naast de vaste kern van leden, hebben ruim 300 inwoners van Gooise Meren 
zich als sympathisant van de klankbordgroep laten registreren. Regelmatig ont-
vangen zij van ons nieuwsbrieven over de voortgang van de gesprekken met de 
gemeente, de rijksoverheid en andere betrokken partijen en over relevante ont-
wikkelingen 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 bezorgde 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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Inzet en activiteiten van de klankbordgroep in 2020 

Ook in 2020 heeft de klankbordgroep zicht actief ingezet om aandacht te vragen voor de aantasting 
van de leefbaarheid in Gooise Meren [en de Gooi- en Vechtstreek] door het toenemende vlieg- en snel-
wegverkeer. In het bijzonder hebben wij ons in dit jaar gericht op:  

 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 ge-
luidmetingen laten uitvoeren op verschillende locaties langs 
het A1/A6 snelweg tracé ter vergelijking met de door Rijkswa-
terstaat berekende geluidsbelasting. Met behulp van de ruwe 
meetdata die de gemeente aan de klankbordgroep ter be-
schikking heeft gesteld hebben wij een onafhankelijke analyse 
van de gemeten geluidsbelasting op die locaties uitgevoerd, 
zowel de gemiddelde waardes als de piekbelastingen. De uit-
komsten van die analyse hebben wij vastgelegd in een rap-
port en een begeleidend advies dat in april 2020 aangeboden 
is aan het college van B&W en de gemeenteraad van Gooise 
Meren. Met de gemeente zijn wij vervolgens tot de conclusie 
gekomen dat de uitkomsten onze zorgen over de zeer hoge 
geluidsbelasting op de meetlocaties onderschrijven. Dat is 
aanleiding voor het gemeentebestuur geweest om een over-
leg te initiëren met Rijkswaterstaat met als insteek dat extra hinder-beperkende maatregelen wor-
den getroffen waar de wetmatig vastgestelde maximum geluidsbelasting wordt overschreden. 

 Voorbereidingen en deelname aan informatiebijeenkomst geluidsproblematiek A1/A6:  
Mede op aandringen van de klankbordgroep heeft de gemeente in november 2020 een online in-
formatiebijeenkomst georganiseerd om de omwonenden van het A1 en A6 tracé nabij Muiden en 
Muiderberg te informeren over de uitkomsten van de geluidmetingen uit 2018/2019 en de rappor-
ten en adviezen daarover van het bureau DGMR en de klankbordgroep. Naast de verantwoordelijk 
wethouder waren bij de bijeenkomst aanwezig een geluidsexpert van DGMR, vertegenwoordigers 
van Rijkswaterstaat en de klankbordgroep om een toelichting te geven op de conclusies die getrok-
ken moeten worden uit de metingen. De klankbordgroep is actief betrokken geweest bij de voorbe-
reidingen voor de bijeenkomst en tijdens de online sessie in gesprek gegaan met wethouder Geert-
Jan Hendriks om het belang van extra hinder-beperkende maatregelen te benadrukken. 

 Inventariseren, opstellen en indienen van zienswijzen op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050:  
Na bestudering van de ontwerp Luchtvaartnota die het ministerie van I&W in juni 2020 openbaar 
heeft gemaakt, concludeert de klankbordgroep dat de beoogde groei van het vliegverkeer in Neder-
land met de huidige stand van de techniek niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan het in de 
luchtvaartnota vastgelegde voornemen om de geluidshinder en milieubelasting terug te dringen. 
Een onhaalbare dubbeldoelstelling dus. Dit was aanleiding voor de klankbordgroep om een ziens-
wijze tegen de luchtvaartnota op te stellen die door de gemeente met de andere overheden in het 
Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) verband is gedeeld. Onder meer op basis van onze zienswijze zijn 
deze lagere overheden tot een gezamenlijke reactie op de ontwerp Luchtvaartnota gekomen 
waarin zij scherpe kritiek uiten op de beleidsvoornemens van het kabinet. Ook hebben wij onze 
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zienswijze en die van andere bewoners- en belangengroepen met de sympathisanten van de klank-
bordgroep gedeeld en hen gevraagd daar gebruik van te maken bij het indienen van een eigen 
zienswijze. 

Nadat het kabinet de Luchtvaartnota in november 2020 definitief heeft vastgesteld en met een 
nota van antwoord gereageerd heeft op de zeer vele zienswijzen, hebben wij die kabinetsreactie in 
een overzicht samengevat om inzichtelijk te maken hoe er met de door ons ingediende punten is 
omgegaan. Onze zienswijzen hebben niet tot een wezenlijke verandering in de nota geleid.  
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Bijlage 1 Klachten en melders Gooise Meren en buurgemeenten 

  Klachten 

Plaats/gemeente 2020 2019 Toe-/afname 

Muiden 560 831 -271 -33% 

Muiderberg 73 188 -115 -61% 

Naarden 67 777 -710 -91% 

Bussum 79 736 -657 -89% 

Gooise Meren 779 2.532 -1.753 -69% 

Blaricum 8 40 -32 -80% 

Eemnes 1 3 -2 -67% 

Hilversum 644 2.201 -1.557 -71% 

Huizen 1.478 2.470 -992 -40% 

Laren 12 141 -129 -91% 

Weesp 119 247 -128 -52% 

Buurgemeenten 2.262 5.102 -2.840 -56% 

Totaal 3.041 7.634 -4.593 -60% 

          
  Melders 

Plaats/gemeente 2020 2019 Toe-/afname 

Muiden 38 39 -1 -3% 

Muiderberg 22 35 -13 -37% 

Naarden 22 32 -10 -31% 

Bussum 18 48 -30 -63% 

Gooise Meren 100 154 -54 -35% 

Blaricum 6 11 -5 -45% 

Eemnes 1 3 -2 -67% 

Hilversum 69 117 -48 -41% 

Huizen 22 40 -18 -45% 

Laren 7 10 -3 -30% 

Weesp 26 42 -16 -38% 

Buurgemeenten 131 223 -92 -41% 

Totaal 231 377 -146 -39% 

          

  Klachten 's nachts 

Plaats/gemeente 2020 2019 Toe-/afname 

Muiden 162 103 59 57% 

Muiderberg 41 38 3 8% 

Naarden 14 200 -186 -93% 

Bussum 26 100 -74 -74% 

Gooise Meren 243 441 -198 -45% 

Blaricum 4 6 -2 -33% 

Eemnes 0 0 0   

Hilversum 251 317 -66 -21% 

Huizen 195 135 60 44% 

Laren 2 11 -9 -82% 

Weesp 11 17 -6 -35% 

Buurgemeenten 463 486 -23 -5% 

Totaal 706 927 -221 -24% 
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Bijlage 2 Vliegbewegingen boven Gooise Meren in 2020 tot 4,5 km hoogte 
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Vliegbewegingen over Gooise Meren Noord 
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Vliegbewegingen over Gooise Meren Midden en Zuid 

 

 



Verslag Klankbordgroep Schiphol A1 (A6) over 2020 

29 

 

Vliegroutes over Gooise Meren 

De gemeente Gooise Meren is in de loop der jaren on-
der de drukste vliegroutes van en naar Schiphol ko-
men te liggen. Route sector 2 is met 33% de drukste 
vertrekroute van Schiphol en nagenoeg al dat vertrek-
kende verkeer loopt over de gemeente Gooise Meren 
en onze buurgemeenten. Route ARTTIP is met 41% de 
drukste aanvliegroute. Dat verkeer gaat alleen over 
Gooise Meren en onze buurgemeenten als de wind uit 
noordelijke richtingen komt en in noordelijke richting 
op Aalsmeer- en of Kaagbaan geland wordt. Het ver-
keer komt laag over onze regio zodat het onder het 
vertrekkende verkeer op route sector 2 blijft. Alle ker-
nen in de gemeente Gooise Meren en onze buurge-
meenten ondervinden hiervan hinder.  

Het luchtverkeer naar of uit oostelijke richtingen con-
centreert zich boven de regio Gooi- en Vechtstreek, 
met als gevolg dat deze regio van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat met vliegtuiglawaai te maken heeft. 

Het drukke knooppunt in de lucht boven Gooise Me-
ren vertaalt zich onder meer in een groot aantal ‘ern-
stig gehinderden’ in onze gemeente, in het bijzonder 
in Muiden en Muiderberg. Volgens de officiële statis-
tieken van Schiphol, waarin slechts uitgegaan wordt 
van de woningen die voor 2005 zijn gebouwd, onder-
vinden in die kernen veel inwoners hinder van het laag 
overkomende vliegverkeer richting de Buitenvel-
dertbaan, ook in vergelijking met andere woonplaat-
sen rond Schiphol.
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Bijlage 3 Vliegbewegingen van en naar Schiphol 2020 en 2019  

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

Landelijk 2020 2019 Bij/af in % 

Klachten 61.004 151.111 -90.107 -59,6% 

Melders 7.319 12.199 -4.880 -40,0% 

          

Gemiddeld 8,3 12,4     

 

Gooise Meren 2020 2019 Bij/af in % 

Klachten 779 2.532 -1.753 -69,2% 

Melders 100 154 -54 -35,1% 

     
Gemiddeld 7,8 16,4   

     
 

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 jaarrapportages van BAS, waar deze cijfers aan ontleend zijn, worden de zoge-
naamde veelmelders (personen die op jaarbasis meer dan 500 klachten indienen), uit de 
landelijke cijfers verwijderd. Als een klein aantal personen een zeer groot aantal klachten 
indient, kan dat het algemene beeld vertekenen. De cijfers per woonplaats zijn inclusief 
veelmelders.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


