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Inleiding, belangrijkste bevindingen en advies hinderaanpak 

In dit tweede verslag van het Schiphol verbruiksjaar 2022 informeren wij u over de hinder van het vliegverkeer 

dat van 1 februari t/m 30 april 2022 in onze gemeente en in de gehele Schipholregio ondervonden is.  

Begrenzing aantal vliegbewegingen Schiphol tot 440.000 per jaar 

Eind juni heeft het kabinet een besluit over de toekomst van Schiphol genomen dat onder meer voor het eerst 

gebaseerd is op een analyse door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van de nut en noodzaak van 

het netwerk van directe bestemmingen. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van GroenLinks. Uit 

die analyse heeft I&W geconcludeerd dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol de komende vijf jaren be-

perkt kan blijven tot 440.000 op jaarbasis. Dat aantal ligt om en nabij het aantal dat Schiphol dit jaar verwacht 

te halen en is ruim 10% minder dan in het piekjaar 2019.  

De analyse van I&W is door een aantal onafhankelijke instituten beoordeeld. Daarbij zijn kritische kantteke-

ningen bij de gehanteerde criteria geplaatst en is ook opgemerkt dat I&W nog niet onderzocht heeft in hoe-

verre het Europese treinverkeer korte bestemmingen kan overnemen, waardoor het aantal vliegbewegingen 

nog verder teruggebracht kan worden. Ook bewonersorganisaties zullen met kritische opmerkingen komen. 

In de komende periode moet het kabinet nog duidelijk maken hoe deze beperking van het vliegverkeer geef-

fectueerd kan worden in het licht van de reeds aan luchtvaartmaatschappijen uitgegeven landingsrechten. Dat 

maakt het belangrijk om juist nu duidelijk te blijven maken waar de milieu- en geluidshinder van dat vliegver-

keer het meest urgent is. Als vertegenwoordiger van de Regio Gooi en Vecht in de Bestuurlijke Regie Schiphol 

(het overlegorgaan van alle gemeentes en provincies in de Schiphol regio) heeft het gemeentebestuur van 

Gooise Meren daar een belangrijke rol bij te vervullen. Een rol die het college van B&W in de vorige raadsperi-

ode naar ons oordeel onvoldoende heeft opgepakt. Wij roepen het nieuw aangetreden college daarom op om 

hun invloed aan te wenden om voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van haar inwoners op te ko-

men. Wij zullen het gemeentebestuur daarop aan blijven spreken. 

Toenemende hinderbeleving door opleving luchtvaart en weerstand tegen luchtvaart 

In 2022 is het Schipholverkeer ten 

opzichte van 2021 met bijna 2,5 keer 

toegenomen. In het 2de kwartaal 

2022 lag het aantal vliegbewegingen 

alweer op het niveau van 77% van 

het 2de kwartaal 2019. Deze trend zet 

zich gestaag door, want in de maand 

mei 2021 zat Schiphol al op 86% van 

het précoronajaar 2019, ondanks de 

problemen bij het verwerken van de 

sterk toegenomen aantallen vlieg-

tuigpassagiers.  Dit is ook terug te 

zien in de toename van het aantal 

klachten en melders van klachten.  

Op 1 juni 2022 hebben wij een zienswijze ingediend over de ontwerp Omgevingsvisie Gooise Meren, die op 21 

april 2022 ter inzage is gelegd, waarin wij meer aandacht vragen voor de geluidsoverlast door het lucht- en 



Vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2022 
(1 februari t/m 30 april 2022) 

3 

 

snelwegverkeer en de luchtkwaliteit, die niet meer aan de in september 2021 herziene WHO-adviesnormen 

voldoet.  

Uit een in juni 2022 door onderzoeksbureau Citisens gehouden onder ongeveer 3.000 Nederlanders blijkt dat 

driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat het aantal vluchten van en naar ons land omlaag moet. Als 

redenen worden het milieu, de gezondheid van omwonenden en de overlast aangevoerd. Vrijwel iedereen 

beseft inmiddels dat vliegen slecht is voor het milieu. Niet minder dan 95 procent van de ondervraagden geeft 

aan dat milieuschade de belangrijkste reden is om niet te vliegen. Ook de gezondheid van omwonenden en de 

overlast door het vliegverkeer wordt door zes op de tien mensen genoemd als reden om niet te vliegen. 

Meer aanwijzingen voor schadelijke effecten op volksgezondheid door uitstoot ultrafijnstof door luchtvaart 

In ons verslag over het 1ste kwartaal 2022 hebben wij gerapporteerd dat uitstoot van schadelijke stoffen door 
het vliegverkeer alleen op het vliegveld zelf en slechts tot 900 meter hoogte geregistreerd wordt en dat wat 
boven 900 meter hoogte - en dus ook boven onze regio - wordt uitgestoten, onbekend is. Ultrafijnstof wordt 
zelfs in het geheel niet geregistreerd.  

In juni 2022 heeft het RIVM de onderzoeksresultaten gepubliceerd naar de gezondheidseffecten als mensen 

korte en langere tijd ultrafijn stof inademen.  

Langdurige blootstelling aan ultrafijn stof van vliegverkeer heeft mogelijk effect op het hart- en vaatstelsel. In 

gebieden met hoge concentraties zijn bijvoorbeeld meer mensen medicijnen tegen hartaandoeningen gaan 

gebruiken dan in gebieden met lage concentraties. Verder heeft blootstelling aan ultrafijn stof bij zwangeren 

mogelijk een nadelig effect op de ontwikkeling van ongeboren kinderen. Het RIVM spreekt over mogelijk om-

dat er te veel onzeker is om definitief te kunnen concluderen dat er een oorzakelijk verband is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in een straal van ongeveer 50 km. rond Schiphol. De Gooi- en Vechtstreek, en dus 

ook Muiden en Muiderberg die met veel laagvliegend verkeer naar de Buitenveldertbaan geconfronteerd wor-

den, zijn tot onze teleurstelling buiten het onderzoek gebleven. Maar duidelijk is dat de aangetoonde effecten 

op het hart- en vaatstelsel van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof ook in onze regio en gemeente van 

toepassing zijn. Een professioneel lokaal meetnet voor luchtkwaliteit is van groot belang om de mate van 

luchtvervuiling in onze leefomgeving inzichtelijk te maken en de gezondheidsschade te kunnen beperken. Wij 

zijn daarom verheugd met de begin juli 2022 door de gemeenteraad aangenomen motie waarin het college 

opgeroepen wordt om met een voorstel voor een dergelijk meetnet te komen. Toetreding van Gooise Meren 

tot het Schone Lucht Akkoord biedt in dat kader niet alleen een unieke kans op cofinanciering door het Rijk 

maar ook de mogelijkheid om kennis en ervaring met andere gemeenten te delen zodat het wiel niet opnieuw 

uitgevonden hoeft te worden. Alle reden dus voor het college om zich hier actief voor in te zetten en bij de 

begrotingsbehandeling in het najaar met een voorstel daartoe te komen! 

Samengevat 

Hernieuwde en verdere groei van Schiphol zal onherroepelijk leiden tot meer schadelijke uitstoot, tot meer 

inzet van de start- en landingsbanen leiden die relatief meer hinder veroorzaken en tot langer en lager aan-

vliegen van het dalende verkeer. De onder druk staande luchtkwaliteit in de Randstad zal verder verslechte-

ren en de overlast in onze gemeente en andere buitengebieden van Schiphol zal onevenredig aan de groei 

van het luchtverkeer toenemen. 
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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 BRS en in de landelijke politiek en met andere gemeen-

ten in te zetten voor: 

 Begrenzing van de luchtvaart tot maximaal 350.000 vliegbewegingen, door: 

o voortzetting van onderzoek naar het aantal bestemmingen en vliegbewegingen dat voor de Neder-
landse economie van werkelijke betekenis is en welke andere mogelijkheden er nog zijn om het aan-
tal vliegbewegingen terug te dringen; 

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

 Het invoeren van vliegprocedures waarmee de geluidsbelasting en milieubelasting in de directe omgeving 
van Schiphol gereduceerd kunnen worden door: 

o toepassing van de geluidsarme CDA landingsprocedure (Continuing Decending Approach), waarbij 
vanaf grotere hoogte met minimaal motorvermogen met een constante dalingshoek op de landings-
baan wordt aangevlogen; 

o toepassing van de CCO klimprocedure (Continuous Climb Operations), waarbij het vliegtuig in één 
rechte lijn naar de kruishoogte klimt. 

 Het betrekken van geluid tussen de 45 en 50 decibel bij het opstellen van luchtvaart specifieke MKBA’s, 
het registreren van alle schadelijke uitstoot van het luchtvaart (en niet alleen de uitstoot op grondniveau 
en tot 900 meter hoogte en ook ultrafijnstof) en toetreding van Gooise Meren tot het Schone Lucht Ak-
koord. 

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

mailto:info@minderhindergooisemeren.n
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Vliegbewegingen en overlast 
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Muiden 

Het aantal landingen op de Buitenveldertbaan, dat in Muiden de meeste overlast geeft, was meer dan 3x zo-
veel als in het tweede kwartaal 2021 en lag daarmee op 92% van het niveau van 2019. Het aantal vliegbewe-
gingen onder de 1.000 m. was daardoor ook ruim 3 x zoveel. Door meer inzet van de Zwanenburgbaan had 
Muiden zelfs met meer vliegbewegingen te maken dan in 2019. Dit heeft geleid tot 390 klachten (bijna 2 x zo-
veel als in 2021), waarvan er 114 op nachtvluchten betrekking hebben, wat 1,5 keer zoveel is als in 2021. Ook 
het aantal melders van klachten nam sterk toe. Drie dagen in het tweede kwartaal 2022 dagen lag het aantal 
vliegbewegingen boven de 400; 8 april 2022 was de drukste dag met 466 vliegbewegingen. Deze cijfers zijn de 
hoogste van onze gemeente. 

Het aantal nachtvluchten (998) nam met een 34% toe; het aantal klachten over nachtvluchten (114) met 50%.  

Muiderberg 

Het geluidsprofiel van Muiderberg is vergelijkbaar met dat van Muiden. Ook in deze plaats nam het aantal 
vliegbewegingen onder de 1.000 m. en in het daarboven gelegen niveau van 1.000 – 2.000 meter sterk toe 
met resp. 3,8 en 3,0 keer zoveel als in 2021. Dit duidt er op dat het aanvliegen op de Buitenveldertbaan enigs-
zins lager is geworden dan in 2021. Door meer inzet van de Kaagbaan (dalend verkeer) en de Zwanenburg-
baan (stijgend verkeer) had ook Muiderberg met meer vliegbewegingen te maken dan in 2019. Zes dagen in 
het tweede kwartaal 2022 dagen lag het aantal vliegbewegingen boven de 400; 27 april 2022 was de drukste 
dag met 435 vliegbewegingen. Het aantal klachten (88) is meer dan verdubbeld en het aantal melders van 
klachten nam met 5 toe tot 11. Deze aantallen liggen aanzienlijk lager dan in Muiden.  

Het aantal nachtvluchten (987) nam met 32% toe, wat vergelijkbaar is met Muiden. Het aantal klachten over 
nachtvluchten (41) was bijna verdubbeld.  

Naarden  

Het totaal aantal vliegbewegingen over Naarden (7.870) was ruim 2,3 x zoveel als in het 2de kwartaal van 
2021. Dit heeft tot 58 klachten geleid, bijna 5 keer zoveel als in 2021, waarvan er slechts 3 betrekking hadden 
op nachtvluchten. Het aantal nachtvluchten in deze periode (256) was slechts 88% van het aantal in 2021. De 
aantallen klachten en melders van klachten zijn in deze plaats de laagste van onze gemeenten. Ook in Naar-
den oversteeg het aantal vliegbewegingen in 2021 het aantal vliegbewegingen uit 2019.  

Bussum 

Het totaal aantal vliegbewegingen over Bussum (7.312) was 2,3 x zoveel als in het 2de kwartaal van 2021. De 
aantallen dag- en nachtvluchten in Bussum en ook de groei hiervan waren de laagste van onze gemeente en 
alleen in Bussum lag het totaal aantal vluchten nog onder het niveau van 2019 (84%). Dit heeft tot 82 klachten 
geleid. In 2021 waren dat er slechts 5. Hiervan hadden er 39 betrekking hadden op nachtvluchten (119), die 
1,8 keer zo veel waren als in 2021. In 2021 zijn slechts 5 klachten over nachtvluchten ingediend. 

Buurgemeenten 

Het aantal klachten in onze buurgemeenten (698) is bijna verdubbeld ten opzichte van 2022. Deze toename is 
voor het overgrote deel aan Hilversum toe te schrijven, waar het aantal klachten toenam tot 578; ruim 2,5 
keer zoveel als in 2021. Het aantal melder in Hilversum nam slechts met 7 toe tot 22, het gemiddeld aantal 
klachten per melder nam daardoor toe van 14,6 naar 26,3.  Dit ligt ruim boven het gemiddelde van de gehele 
regio (14,0). De toename van het aantal klachten in onze buurgemeenten wordt dus door één of een beperkt 
aantal melders van klachten veroorzaakt. 

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

In de Schipholregio is het aantal klachten met 84% 
toegenomen (Gooise Meren +132%) en het aantal 
melders van klachten met 46% (Gooise Meren 
+132%).  

Het totaal aantal vliegbewegingen in het 2de kwar-
taal van 2022 (92.882) is ruim verdubbeld (+136%) 
ten opzichte van het 2de kwartaal van 2021. In 2021 
was de luchtvaart nog door de coronapandemie veel 
lager dan in 2019.  

Het herstel van de luchtvaart is in 2022 duidelijk in-
gezet. Het aantal vliegbewegingen in het 2de kwartaal 2022 ligt nu op 77% van het 2de kwartaal 2019. Deze 
trend zet zich gestaag door, want in de maand mei 2021 zat Schiphol al op 86% van het précoronajaar 2019, 
ondanks de problemen bij het verwerken van de sterk toegenomen aantallen vliegtuigpassagiers.   

De geluidspreferente banen (Polder- en Kaagbaan) zijn in 2022 bijna 254% meer ingezet dan in 2021 en de 
niet-preferente banen slechts 59%. De niet-preferente Aalsmeerbaan (18L/36R) was van 4 april 2022 gesloten 
wegen groot onderhoud en van 18 april tot en met 26 april 2022zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de krui-
sing van de Aalsmeerbaan (18L/36R) met de Buitenveldertbaan (09/27). Hierdoor zijn niet-geluidspreferente 
banen minder vaak ingezet. 

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

Alternatieve klachtensite 

Uit onvrede over het functioneren van het klachtenmeldpunt van BAS, heeft aan het einde van het vorige 
kwartaal een groot aantal bewoners- en milieuorganisaties een alternatieve klachtensite geopend. Deze site, 
https://vliegherrie.nl/, is als aanvulling op de klachtensite van BAS bedoeld, omdat het leed achter de vlieg-
tuigoverlast bij BAS niet tot uiting komt. Voor diverse gemeentes bestaan overzichten, waaronder Gooise Me-
ren. Op https://vliegherrie.nl/meldingen-gemeente-gooise-meren zijn aparte overzichten beschikbaar. Op 30 
april 2022 zijn er sinds het bestaan van deze site 99.298 klachten ingediend, waarvan 24.633 in het tweede 
kwartaal 2022.  

Uit ervaring blijkt dat veel omwonenden die in meer of mindere vorm hinder ondervinden van het Schiphol 
vliegverkeer niet goed weten waar ze hun klachten kunnen melden en het BAS meldpunt niet makkelijk weten 
te vinden. Ook de omslachtige registratieprocedure bij BAS weerhoudt veel gehinderden om hun klachten on-
line te melden. De beperkte bekendheid van https://vliegherrie.nl/ als alternatieve klachtensite lijkt een be-
langrijke reden waarom het aantal meldingen uit een gemeente zoals Gooise Meren vooralsnog beperkt blijft. 

Het is aannemelijk dat klachten gemeld bij Vliegherrie niet (meer) bij BAS gemeld zijn, wat de rapportages van 
BAS zouden kunnen flatteren.  

Geraadpleegde bronnen 

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

 de kwartaalrapportage over het 2de kwartaal 2022, die het B(ewoners) A(anspreekpunt) S(chiphol) 
(http://www.bezoekbas.nl) op 25 juni 2022 heeft uitgebracht; 

 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 (onge-
veer 95% van het totaal). De werkelijke aantallen vliegbewegingen tot 4.500 meter zijn dus hoger.

https://vliegherrie.nl/
https://vliegherrie.nl/meldingen-gemeente-gooise-meren
https://vliegherrie.nl/
http://www.bezoekbas.nl/
https://www.vlieghinder.nl/
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Bijlage 1 Klachten en melders Gooise Meren en buurgemeenten 

Klachten totaal Gemeente 2022-2 2021-2 Toe-/afname 

  Muiden 390 216 174 80,6% 

  Muiderberg 88 33 55 166,7% 

  Naarden 58 12 46 383,3% 

  Bussum 82 5 77 1540,0% 

  Gooise Meren 618 266 352 132,3% 

  Blaricum   9 -9 -100,0% 

  Eemnes 24   24   

  Hilversum 578 219 359 163,9% 

  Huizen 65 119 -54 -45,4% 

  Laren   7 -7 -100,0% 

  Weesp 31 6 25 416,7% 

  Buurgemeenten 698 360 338 93,9% 

  Totaal 1.316 626 690 110,2% 

            

Klachten 's nachts Gemeente 2022-2 2021-2 Toe-/afname 

  Muiden 114 76 38 50,0% 

  Muiderberg 41 22 19 86,4% 

  Naarden 3 5 -2 -40,0% 

  Bussum 39 3 36 1200,0% 

  Gooise Meren 197 106 91 85,8% 

  Blaricum   6 -6 -100,0% 

  Eemnes 2   2   

  Hilversum 89 54 35 64,8% 

  Huizen 30 25 5 20,0% 

  Laren   1 -1 -100,0% 

  Weesp     0   

  Buurgemeenten 121 86 35 40,7% 

  Totaal 318 192 126 65,6% 

            

Melders Gemeente 2022-2 2021-2 Toe-/afname 

  Muiden 32 13 19 146,2% 

  Muiderberg 11 6 5 83,3% 

  Naarden 7 3 4 133,3% 

  Bussum 8 3 5 166,7% 

  Gooise Meren 58 25 33 132,0% 

  Blaricum   1 -1 -100,0% 

  Eemnes 1   1   

  Hilversum 22 15 7 46,7% 

  Huizen 7 7 0 0,0% 

  Laren   1 -1 -100,0% 

  Weesp 6 2 4 200,0% 

  Buurgemeenten 36 26 10 38,5% 

  Totaal 94 51 43 84,3% 
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Bijlage 2a Vliegbewegingen Gooise Meren 2de kwartaal 2022 versus 2de kwartaal 2021 tot 4,5 km hoogte 
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Bijlage 2b Vliegbewegingen Gooise Meren 2de kwartaal 2019 versus 2de kwartaal 2022 tot 4,5 km hoogte 

 

In deze tabel staan de aantallen vliegbewegingen in 2019. De percentages onder de getallen geven weer in welke mate de aantallen vliegbewegingen in 
2022 de aantallen uit 2019 benaderen of overschrijden. 
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Bijlage 3a Vliegbewegingen Muiden 

2de kwartaal 2022 

 

2de kwartaal 2021 
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Bijlage 3b Vliegbewegingen Muiderberg 

2de kwartaal 2022 

 

2de kwartaal 2021 
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Bijlage 3c Vliegbewegingen Naarden 

2de kwartaal 2022 

 

2de kwartaal 2021 
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Bijlage 3d Vliegbewegingen Bussum 

2de kwartaal 2022 

 

2de kwartaal 2021 

 



Vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2022 
(1 februari t/m 30 april 2022) 

15 

 

Bijlage 4 Klachten en melders regio Schiphol 

Cluster Klachten (periode, specifiek en algemeen) 

  2022-2 2021-2 Bij/af in % 

Aalsmeerbaan 34.706 10.426 24.280 232,9% 

Buitenveldertbaan 8.638 4.684 3.954 84,4% 

Kaagbaan 13.307 10.209 3.098 30,3% 

Polderbaan 10.155 5.424 4.731 87,2% 

Zwanenburgbaan 13.221 12.752 469 3,7% 

Totaal 80.027 43.495 36.532 84,0% 

     
Cluster Melders 

  2022-2 2021-2 Bij/af in % 

Aalsmeerbaan 510 393 117 29,8% 

Buitenveldertbaan 813 501 312 62,3% 

Kaagbaan 932 424 508 119,8% 

Polderbaan 463 407 56 13,8% 

Zwanenburgbaan 388 397 -9 -2,3% 

Totaal 3.106 2.122 984 46,4% 

 

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 kwartaalrapportages van BAS worden de zogenaamde veelmelders, dat zijn 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 vertekenen. 
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Bijlage 5  Vliegbewegingen van en naar Schiphol 2de kwartaal 2022 en 2de kwartaal 2021 

 

De geel gearceerde aantallen hebben betrekking op de meeste gehinderde plaatsen genoemd in de rechter kolom. De banen die gebruikt worden voor 
landingen uit oostelijke richting (Buitenveldertbaan 27, Aalsmeerbaan 36R) en voor starts in oostelijke richting (Buitenveldertbaan 09, Aalsmeerbaan 18L 
en Kaagbaan 24) zorgen voor de meeste hinder in Gooise Meren en de Gooi- en Vechtstreek. 

 

  2022-2 in % 2021-2 in % Toe-afname 

Geluids-preferent 55.276 59,5% 15.596 39,6% 39.680 254,4% 

Niet-preferent 37.342 40,2% 23.479 59,7% 13.863 59,0% 

Helikopters 264 0,3% 271 0,7% -7 -2,6% 

Totaal 92.882 100,0% 39.346 100% 53.536 136,1% 

              

 

 

 

 


