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Inleiding, belangrijkste bevindingen en advies hinderaanpak 
Voor het eerst sinds een jaar kunnen wij u weer een kwartaalverslag aanbieden dat de klank-
bordgroep Schiphol/A1(A6) heeft opgesteld van de ondervonden hinder van het Schiphol 
vliegverkeer in Gooise Meren gedurende het eerste kwartaal van 2021. In 2020 heeft BAS 
door problemen met het klachtenregistratiesysteem minder klachten dan gewoonlijk vastge-
legd en geen kwartaalverslagen uitgebracht, zodat wij door gebrek aan informatie ook geen 
kwartaalverslagen hebben kunnen uitbrengen. Daarom zullen wij in dit en de komende kwar-
taalverslagen het jaar 2019 voor de vergelijkende cijfers als referentie nemen, toen het vlieg-
verkeer nog niet door de coronapandemie getemperd was. 

De verslagen van de klankbordgroep zijn gebaseerd op de data van het Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol (BAS, het informatie- en klachtencentrum van Schiphol) en bedoeld als onder-
steuning bij het behartigen van de belangen van de inwoners van onze gemeente waar het 
gaat om de bestrijding van deze overlast. Een belangrijke kanttekening is dat niet iedereen die 
overlast ondervindt zijn of haar klachten bij BAS laat registreren. De website van BAS met ver-
plichte registratie kan een obstakel zijn. 

Belangrijkste bevindingen in dit kwartaal 
De gevolgen van de sterke afname van het vliegverkeer komen voor de hinderbeleving goed 
tot uiting door het afgelopen kwartaal te vergelijken met dat van 2019. Het aantal vliegbewe-
gingen in de gehele Schipholregio was bijna met 60% afgenomen. De niet-preferente banen, 
die de meeste hinder veroorzaken, werden 75% minder gebruikt en de preferente banen 48% 
minder. Het aantal melders in de Schipholregio nam met 37% af en het aantal klachten met 
35%.  

Ook in onze gemeente en onze buurgemeenten is aanzienlijk minder overlast bij BAS gemeld. 
In de bijlagen 3a t/m 3d is duidelijk te zien dat het verkeer in onze gemeente niet alleen op 
een veel lager niveau lag, maar ook dat de dagen met de meeste vliegbewegingen veel minder 
piekten. Desondanks is alleen in Muiden meer overlast gerapporteerd dat vermoedelijk door 
nachtvluchten veroorzaakt is. Ook in Muiderberg is meer overlast van nachtvluchten gemeld. 

Dat minder luchtvaart tot minder overlast leidt is niet alleen vanzelfsprekend, maar is ook 
door de gevolgen van de coronapandemie aangetoond. Diverse milieubewegingen en burger-
organisaties proberen dan ook de landelijke politiek te bewegen om de groeiplannen voor de 
luchtvaart, zoals beschreven in de concept luchtvaartnota, kritisch op economische noodzaak 
te bezien. Met circa 350.000 vluchten op Schiphol en regionale luchthavens voor passagiers 
van en voor Nederland (minder transferpassagiers) zou volgens deze organisaties een uitste-
kende internationale verbinding met de wereld onderhouden kunnen worden. Ook wij zijn van 
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mening dat het huidige, lage niveau van het luchtverkeer een uitstekend moment voor een 
herbezinning van de voorgenomen groei is.  

Hernieuwde en verdere groei van Schiphol zal onherroepelijk tot meer inzet van de start- en 
landingsbanen leiden die relatief meer hinder veroorzaken en tot langer en lager aanvliegen 
van het dalende verkeer. De overlast in onze gemeente en andere buitengebieden van 
Schiphol zal dus onevenredig aan de groei van het luchtverkeer toenemen en de onder druk 
staande luchtkwaliteit in de Randstad verder verslechteren. 

Advies hinderaanpak 

Om aan de leefbaarheid in de wijde omgeving van Schiphol geen verdere afbreuk te doen, 
resp. te verbeteren, beveelt de Klankbordgroep het gemeentebestuur van Gooise Meren en 
de lokale politieke partijen aan om zich respectievelijk via haar vertegenwoordiging in de ORS 
en de landelijke politiek in te zetten voor: 

x Handhaving van het huidige, lage niveau van het vliegverkeer, respectievelijk begrenzing 
van de luchtvaart tot 350.000 vliegbewegingen, door: 
o het bevorderen van een onafhankelijk onderzoek naar het aantal bestemmingen en 

vliegbewegingen die voor de Nederlandse economie van werkelijke betekenis zijn; 
o het beprijzen van de schadelijk effecten van luchtvaart door het invoeren van milieuhef-

fingen; 
o het ontmoedigen van zeer goedkope, frequente vluchten voor recreatieve doeleinden; 
o betere aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen ter vervanging van 

korte vluchten. 
x Het invoeren 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 Ap-

proach), waarbij vanaf grotere hoogte met minimaal motorvermogen met een con-
stante 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. 

Voor vragen over dit verslag kunt u een e-mail sturen aan info@minderhindergooisemeren.nl  
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Vliegbewegingen en overlast 

Kerncijfers gemeente Gooise Meren 

 
Muiden 
Het aantal landingen op de Buitenveldertbaan, dat in 
deze plaats de meeste overlast geeft, lag als gevolg 
van coronapandemie 65% lager dan in het eerste 
kwartaal 2019. Het totaal aantal vliegbewegingen en 
het aantal vliegbewegingen onder de 1.000 m. was 
meer dan gehalveerd. Desondanks is het aantal mel-
ders van klachten niet afgenomen en nam het aantal 
klachten zelfs met 80% toe van 109 naar 196. Dit staat 
haaks op de algemene trend van minder gerappor-
teerde overlast. Mogelijk heeft dit te maken met 
vliegbewegingen tussen 23:00 – 07:00 uur. Het aantal 
klachten over nachtvluchten is namelijk relatief het sterks toegenomen (van 25 naar 66), ondanks de afname 

van het aantal nachtvluchten van 898 naar 445 (-50%). Maar tijdens een vijftal nachten kwamen er in de nach-
telijke uren meer dan 15 toestellen lager dan 1.000 m over; op 12 november 2020 waren dat er zelfs 27. Dit 
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verklaart niet waarom in het onderhavige kwartaal meer over nachtvluchten is geklaagd, maar geeft wel een 
indicatie over de ervaren overlast. Opvallend is dat ook in het nabij gelegen Muiderberg sprake is van meer 
klachten over nachtvluchten.  

Muiderberg 
Het geluidsprofiel van Muiderberg is vergelijkbaar met dat van Muiden. Ook hier nam het aantal vliegbewe-
gingen onder de 1.000 m. met 60% zeer sterk af. In tegenstelling tot Muiden nam het totaal aantal klachten 
hier wel af (van 45 naar 34), maar deze afname van 24% bleef ver achter bij die van Naarden (-99%) en Bus-
sum (-97%) en ook die van de gehele Schipholregio (-34%). Net als in Muiden nam het aantal klachten over 
nachtvluchten toe. Waren er in het 1ste kwartaal 2019 nog slechts 7 klachten, in het onderhavige kwartaal wa-
ren het er 20, terwijl het aantal nachtvluchten afnam van 893 tot 445 (-50%). Ook in Muiderberg was sprake 
van een aantal pieken in het laagvliegende nachtverkeer. 

Naarden  
Het totaal aantal vliegbewegingen over Naarden lag met 1.753 zo’n 66% % lager dan in het 1ste kwartaal 2019. 
Slechts 1 inwoner heeft 2 klachten ingediend.  

Bussum 
Ook in Bussum lag het totaal aantal vliegbewegingen van 2.199 op een veel lager niveau dan in het 1ste kwar-
taal 2019. In deze plaats was de relatieve afname van het vliegverkeer met 71% het grootst. Slechts 3 inwo-
ners hebben in totaal 7 klachten over nachtvluchten ingediend. 

Buurgemeenten 
In al onze buurgemeente was sprake van minder gerapporteerde overlast. Gemiddeld nam het aantal klachten 
met de helft af en het aantal melders van klachten met iets minder dan de helft.  

Nadere details over Gooise Meren en buurgemeenten kunt u vinden in de bijlagen 1 t/m 3. 

Schipholregio 
In de Schipholregio is het aantal klachten met 34% afgenomen (Gooise Meren -57%) en het aantal melders 
nam met 37% af (Gooise Meren -67%). Het totaal aantal vliegbewegingen in het 1ste kwartaal van 2021 was 
met 47.916 bijna 60% lager dan in het 1ste kwartaal van 2019, toen de luchtvaart nog op volle sterkte was. De 
niet-preferente banen zijn 75% minder ingezet en de preferente banen 48% minder.  

Nadere details over de vliegbewegingen en klachten in de Schipholregio treft u aan in de bijlagen 4 
en 5. 

Geraadpleegde bronnen 
Voor de samenstelling van dit verslag hebben wij gebruik gemaakt van: 

x de kwartaalrapportage over het 1ste kwartaal 2021, die het B(ewoners) A(anspreekpunt) S(chiphol) 
(http://www.bezoekbas.nl) op 20 mei 2021 heeft uitgebracht; 

x de database onderhouden door het Platform Vlieghinder Regio Castricum ( https://www.vlieghinder.nl/), 
waarin de vliegbewegingen tot een hoogte van 4.500 meter van en naar Schiphol worden vastgelegd. Deze 
database bevat echter alleen de vluchtgegevens van vliegtuigen met een ADSB transponder (ongeveer 
80% van het totaal). De werkelijke aantallen vliegbewegingen tot 4.500 meter zijn dus hoger. 
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Bijlage 1 Klachten en melders Gooise Meren en buurgemeenten 
Klachten totaal Gemeente 2021-1 2019-1 Toe-/afname 
  Muiden 196 109 87 79,8% 
  Muiderberg 34 45 -11 -24,4% 
  Naarden 2 185 -183 -98,9% 
  Bussum 7 213 -206 -96,7% 
  Gooise Meren 239 552 -313 -56,7% 
  Blaricum 1 6 -5 -83,3% 
  Eemnes   1 -1 -100,0% 
  Hilversum 101 218 -117 -53,7% 
  Huizen 122 201 -79 -39,3% 
  Laren   5 -5 -100,0% 
  Weesp 20 51 -31 -60,8% 
  Buurgemeenten 244 482 -238 -49,4% 
  Totaal 483 1.034 -551 -53,3% 
            
Klachten 's nachts Gemeente 2021-1 2019-1 Toe-/afname 
  Muiden 66 25 41 164,0% 
  Muiderberg 20 7 13 185,7% 
  Naarden 1 56 -55 -98,2% 
  Bussum 7 29 -22 -75,9% 
  Gooise Meren 94 117 -23 -19,7% 
  Blaricum 1   1   
  Eemnes     0   
  Hilversum 20 28 -8 -28,6% 
  Huizen 39 13 26 200,0% 
  Laren     0   
  Weesp 3 2 1 50,0% 
  Buurgemeenten 63 43 20 46,5% 
  Totaal 157 160 -3 -1,9% 
            
Melders Gemeente 2021-1 2019-1 Toe-/afname 
  Muiden 13 12 1 8,3% 
  Muiderberg 6 19 -13 -68,4% 
  Naarden 1 10 -9 -90,0% 
  Bussum 3 29 -26 -89,7% 
  Gooise Meren 23 70 -47 -67,1% 
  Blaricum 1 5 -4 -80,0% 
  Eemnes   1 -1 -100,0% 
  Hilversum 19 31 -12 -38,7% 
  Huizen 7 14 -7 -50,0% 
  Laren   3 -3 -100,0% 
  Weesp 9 11 -2 -18,2% 
  Buurgemeenten 36 65 -29 -44,6% 
  Totaal 59 135 -76 -56,3% 
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 Bijlage 4 
Klachten en m

elders regio Schiphol 
C

luster 
K

lachten (periode, specifiek en algem
een) 

  
2021-1 

2019-1 
B

ij/af 
in %

 
Aalsm

eerbaan 
11.247 

16.870 
-5.623 

-33,3%
 

Buitenveldertbaan 
4.054 

6.760 
-2.706 

-40,0%
 

Kaagbaan 
8.967 

4.144 
4.823 

116,4%
 

Polderbaan 
8.185 

20.194 
-12.009 

-59,5%
 

Zw
anenburgbaan 

3.371 
6.535 

-3.164 
-48,4%

 
Totaal 

35.824 
54.503 

-18.679 
-34,3%

 

 
 

 
 

 
C

luster 
M

elders 
  

2021-1 
2019-1 

B
ij/af 

in %
 

Aalsm
eerbaan 

426 
818 

-392 
-47,9%

 
Buitenveldertbaan 

622 
706 

-84 
-11,9%

 
Kaagbaan 

407 
596 

-189 
-31,7%

 
Polderbaan 

416 
737 

-321 
-43,6%

 
Zw

anenburgbaan 
286 

542 
-256 

-47,2%
 

Totaal 
2.157 

3.399 
-1.242 

-36,5%
 

 Toelichting: 

N
iet iedereen die overlast ondervindt laat zijn of haar klachten bij BAS registreren. De w

ebsite van BAS m
et verplichte registratie kan een obstakel zijn. 

In de kw
artaalrapportages van BAS w

orden de zogenaam
de veelm

elders, dat zijn personen die op jaarbasis m
eer dan 500 klachten indienen, niet uit de 

cijfers verw
ijderd. Als een klein aantal personen een zeer groot aantal klachten indient, kan dat het algem

ene beeld vertekenen. 
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 Bijlage 5 
Vliegbew

egingen van en naar Schiphol 1ste kw
ar-

taal 2021 en 1ste kw
artaal 2019 

 
De geel gearceerde aantallen hebben betrekking op de m

eeste gehinderde plaatsen genoem
d in de rechter kolom

. 

     
2021-1 

in %
 

2019-1 
in %

 
Toe-afnam

e 
G

eluids-preferent 
34.976 

73,0%
 

66.642 
56,5%

 
-31.666 

-47,5%
 

N
iet-preferent 

12.638 
26,4%

 
49.961 

42,4%
 

-37.323 
-74,7%

 
H

elikopters 
302 

0,6%
 

1.317 
1,1%

 
-1.015 

-77,1%
 

Totaal 
47.916 

100,0%
 

117.920 
100%

 
-70.004 

-59,4%
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Bijlage 6 Jaarraportage BAS 2020 

In januari 2021 heeft de Klankbordgroep zijn jaarverslag over 2020 uitgebracht, dat gebaseerd was op 
een tussentijdse jaarrapportage van BAS. Uit de definitieve jaarrapportage van BAS, pas uitgebracht 
op 10 april 2021, bleek dat wij het aantal klachten uit deze tussentijdse rapportage verkeerd hadden 
geïnterpreteerd, waardoor wij de klachten over 2020 inclusief de veelmelders vergeleken hebben 
met de klachten over 2019 exclusief de veelmelders. 

De tabellen in bijlage 4 van ons jaarverslag hadden moeten zijn: 

Schiphol regio 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   
     

 

Specificatie Schiphol regio 

Cluster Klachten (periode, specifiek en algemeen) 
  2020 2019 Bij/af in % 
Aalsmeerbaan 12.231 43.555 -31.324 -71,9% 
Buitenvel-
dertbaan 9.279 24.712 -15.433 -62,5% 
Kaagbaan 13.142 31.895 -18.753 -58,8% 
Polderbaan 20.115 31.969 -11.854 -37,1% 
Zwanenburg-
baan 4.982 16.743 -11.761 -70,2% 
Onbekend 1.255 2.237 -982 -43,9% 
Totaal 61.004 151.111 -90.107 -59,6% 

     
Cluster Melders 
  2020 2019 Bij/af in % 
Aalsmeerbaan 1.495 3.351 -1.856 -55,4% 
Buitenvel-
dertbaan 1.652 2.672 -1.020 -38,2% 
Kaagbaan 1.503 2.376 -873 -36,7% 
Polderbaan 1.604 2.066 -462 -22,4% 
Zwanenburg-
baan 797 1.625 -828 -51,0% 
Onbekend 268 109 159   
Totaal 7.319 12.199 -4.880 -40,0% 
          

  


