
                                                                                                        

                                                                                                 
 

 

Aan de Gemeenteraden van de gemeentes Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiden ,  Kaag en 

Braassem, Noordwijk, Lisse , Hillegom en Leiderdorp 

 

Leimuiden, Oegstgeest, 24 maart 2021. 

 

Geacht raadsleden, 

 

Bijgesloten treft u een brief aan die wij 21 maart hebben gestuurd aan mevrouw de Zoete, 

gedeputeerde van de provincie Zuid Holland met Luchtvaart in haar portefeuille. 

Mw de Zoete heeft ons als bewonersorganisatie uitgenodigd voor een overleg op 31 maart a.s. over 

de inbreng van Zuid Holland in de diverse rijkstrajecten inzake de luchtvaart. 

Wij stellen de uitnodiging van mw de Zoete zeer op prijs. Wij beschouwen deze als het startmoment 

van een constructief overleg van ons als bewonersorganisatie met het provinciaal bestuur.  

Graag zien wij dat u als bestuur van een gemeente gelegen in het Cluster West ook bij dit overleg 

wordt betrokken. Dit zullen wij de gedeputeerde dan ook vragen.  

Aldus kan worden bereikt dat het lokale en regionale bestuur samen met ons als 

bewonersorganisaties zich hard maken en zich proactief inzetten ten aanzien van het Schiphol-

dossier. Dit om te bereiken dat als gevolg van de ontwikkelingen rond Schiphol het woon- en 

leefklimaat in het noordelijk deel van de provincie Zuid Holland niet verder verslechtert en zo 

mogelijk verbetert. 

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

 

Rob Loekenbach, namens de Werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem Noord 

Jan Edens, namens de Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder, regio Zuid Holland Noord 



 

 

Aan: Mw W.H de Zoete, Portefeuillehouder Luchtvaart, Provincie Zuid Holland  

 

Betreft: Discussie document + gesprekspunten voor overleg op 31 maart 2021. 

Leimuiden, Oegstgeest, 20 maart 2021. 

 

 “Verdere aantasting van de Leefomgeving in Zuid Holland                            

door luchtvaart dreigt.” 

 

Geachte mevrouw de Zoete, 

Graag gaan wij in op uw uitnodiging om op 31 maart a.s. een gesprek te hebben over de voorgestane 

inbreng van het provinciaal bestuur in de diverse rijkstrajecten aangaande de toekomst van de 

luchtvaart. 

In aansluiting op de door u aangedragen gesprekspunten hebben we als bewonersorganisaties in het 

noordelijk deel van Zuid Holland een aantal punten geformuleerd die als het gaat over de toekomst 

van de luchtvaart in het algemeen en die van Schiphol in het bijzonder volgens ons van belang zijn 

om met u overleg over te hebben. 

Voor ons staat het terugdringen van de hinder en daardoor de aantasting van de leefomgeving die 

wij ervaren als gevolg van het vliegverkeer van en naar Schiphol, centraal.  

Wij beginnen danook met het benoemen wat volgens ons de oorzaken van de hinder zijn. Vervolgens 

schetsen wij waarom de recente kabinetsplannen ons weinig vertrouwen geven als het gaat om het 

daadwerkelijk en effectief terugdringen van de vlieghinder. Vanuit de verantwoordelijkheid van het 

provinciaal bestuur voor de kwaliteit van de leefomgeving voor haar inwoners en haar 

verantwoordelijkheid voor de realisatie van de woonopgaven voor de komende jaren vragen wij 

specifiek aandacht voor de Aanvullingsregeling geluid van de Omgevingswet en de WHOrichtlijn 

inzake vliegtuiggeluid. Wij sluiten deze brief af met een puntgewijs geformuleerde oproep.  

Inleiding 

Onderzoek (WHO, RIVM, GGD Kennemerland) toont aan dat laagvliegend vliegverkeer de gezondheid 

van omwonenden schaadt. Dit als gevolg van zowel geluids- als emissieoverlast. Er is daarbij sprake 

van ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, stress, leer- en 

concentratiestoornissen en longaandoeningen. 

De Kaagbaan is één van de twee drukste banen op Schiphol, met overdag en s’nachts, totaal 140.000 

vliegbewegingen per jaar, waarvan 11.600 in de nacht . Door de overheersende zuidelijk-westelijke 

windrichting wordt de Kaagbaan het meest ingezet (85.000) voor startend verkeer. Bij noordelijk-



oostelijke windrichting is de te lage aanvliegroute voor 55.000 landingen een grote bron van overlast. 

 

Met ruim 7.500 uur geluidbelasting per jaar betekent dat een serieuze aantasting van de 

leefomgeving en potentiele gezondheidsschade in alle woonkernen van het in de Provincie Zuid 

Holland gelegen Cluster ZuidWest  met Kaag en Braassem w.o. Leimuiden en Kaag , de  Leidse regio 

w.o. Oegstgeest en de Leidse Merenwijk en de Bollenstreek w.o, Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Lisse. 

 

Baangebruik in Perspectief 

 Polderbaa
n 

Kaagbaan A’meerbaan Zw’baan Bv baan 

Nachtvluchten      

Gebruiksbeperking      

Baan beide richting inzetbaar       

Vervroegd Nacht regiem      

Aantal VTB (GP2019) 174.100 140.400  90.300 69.000 48.300 

Aantal Nachtvluchten (GP2019)   14.500   11.600        700   2.000   1.600 

Belastingsuren (Schiphol Q4 2018)     7.545      7.514    3.688   3.453   1,657 

 

Conclusie: De Kaagbaan kent geen enkele van bovengenoemde hinderbeperkende restricties  

Bewonersparticipatie 

Bewonersgroeperingen in deze regio’s participeren in diverse Schiphol gerelateerde werkgroepen en 

overleggremia en hebben kennis opgebouwd om een constructieve gesprekspartner te blijven en te 

zijn voor gemeente, provincie en het rijk.  

Immers zij hebben de oren en zijn ervaringsdeskundige op het gebied van vliegtuighinder die zij 

dagelijks moeten ervaren door het laagvliegen (lager dan 600m overdag en 900 m in de nacht ) over 

bewoond gebied en door  het in de nacht wakker worden van laag vliegende vrachtvliegtuigen en 

vakantie vluchten. 

Oorzaak Hinder 

De hinder en aantasting van de leefomgeving in de Kaagbaan regio  is/wordt veroorzaakt door: 

1. Invoering startprocedures voor langer laag vliegen.  

2. Structureel laag aanvliegen.  

3. Verschuiving startroute ondanks toename ernstig gehinderden 

4. Nachtvluchten alleen op de Kaag- (en Polder)baan. 

5. De vele vluchten in de randen van de nacht met inslaapverstoring en vroeg wakker worden 

tot gevolg. 

6. De vele vrachtvluchten met o.m. verouderde Boeing 747 toestellen 

Daar komt een drietal regelgevingstechnische aspecten bij: 



7. Het niet handhaven van vigerende wetgeving, maar jarenlang anticiperend handhaven, 

vanwege een tot op heden niet wettelijk verankerd LuchthavenVerkeersBesluit.  

8. Het niet toepassen van de WHO-richtlijn van 45 dBLden overdag en 40 dBLnight ’s nachts als 

maximum geluidsgrens. 

9. Het ontbreken van een normenstelsel waarbij niet het voor het individu aanvaardbare 

hinderniveau (WHO richtlijn 45 dBLden, 40 dBLnight), maar het aantal gehinderden leidend 

is.   

Klachten, zelfs door het ILT erkende, over te laag aanvliegen en starten krijgen geen gehoor bij het 

Ministerie en de Sector. 

Rijksbeleid, geen garanties hinderbeperking 

Het Ministerie en de Sector hebben plannen, die de leefomgeving in deze regio’s nog verder zullen 

verslechteren. Dit vanwege het intensiveren van het Kaagbaan gebruik,  het invoeren van een nieuwe 

zuidoostelijke aanvliegroute  en de eventuele aanleg van een Tweede Kaagbaan. Voor een gebied 

gelegen binnen een straal van 30 km van Schiphol is er geen enkel perspectief op verbetering, ic 

hindervermindering. In het Ontwerp Voorkeursbesluit Luchtruimherziening worden hierover in 

relatie tot het hoger vliegen in combinatie met een continu daal- en stijgpad volstrekt geen 

toezeggingen gedaan. Erger, door de (vliegtechnisch onnodige) koppeling van CDO met vaste 

aanvliegroutes (‘buizen’) en het niet aanpassen van startprocedures zal er sprake zijn van een 

toename van de geluidsbelasting in onze regio.  

In het recent uitgebrachte Luchthaven Verkeersbesluit wordt de WHOrichtlijn mbt vliegtuiggeluid 

nergens in maatregelen verankerd. Aan de 48 dBLden contour als ‘kritische’ waarde wordt 

vastgehouden ipv de door de WHO gehanteerde richtlijn van 45 dBLden (overdag) en 40 dBLnight (’s 

nachts).  In dit verband is relevant dat onderzoeken (RIVM, motie Schonis, 2018) uitwijzen dat -naast 

de geluidsoverlast binnen de gehanteerde contouren- in de gebieden die buiten deze contouren 

liggen, sprake is van ernstige geluidshinder. Deze onderzoeksbevinding onderschrijft ons pleidooi de 

45 dB(Lden) contour als kritische contour voor overdag te hanteren1.  

Provinciaal beleid; wonen en vliegtuiggeluid. Omgevingswet, aanvullingsregeling geluid, WHO 

richtlijn. 

Wonen en een gezonde leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wonen en 

vliegtuiggeluid gaan niet samen. Bij 500.000 vliegbewegingen per jaar is voor 100-duizenden 

woningen in het noordelijk deel van ZH geen sprake van een gezonde leefomgeving. De 

aanvullingsregeling geluid van de omgevingswet onderkent dit, alhoewel de kwalificaties ‘tamelijk 

slecht’ tot ‘zeer slecht’ uit de definitieve aanvullingsregeling geluid zijn gehaald. Dit doet echter niets 

af aan het feitelijke vliegtuiglawaai waarvan in een groot deel van het noordelijk deel van de 

provincie sprake is. 

Bij nieuwbouw, ic de woningbouwopgave voor de komende decennia dient de aanvullingsregeling 

van de Omgevingswet hierbij sturend te zijn.  

Ten aanzien van bestaande bouw zijn de tracés van de in de Luchtruimherziening aangekondigde 

vaste routes (buizen) zeer bepalend voor de leefbaarheid in delen van onze provincie.  

                                                           
1
 Om een idee te hebben van het gebied waar het hierbij om gaat, zie  link naar kaart 

 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&mid=1ZHAaKxGYLJMgl6FLkF_mXrmHTWW7dxmS&ll=52.15159128634215%2C4.847937775671656&z=11


Specifiek aandachtpunt is de plannen voor grootschalige nieuwbouw van woningen in de 

Amsterdamse regio. In samenhang hiermee zal regio Amsterdam inzetten op hindervermindering in 

hun regio noodzakelijk. Dit zal meer hinder in onze regio tot gevolg zal  hebben ("waterbed"-effect).  

Gevolgen: nog meer vliegbewegingen via Kaagbaan, aanleg 2e Kaagbaan ed. 

Resumerend: de provinciale woningbouwopgave kan niet worden gerealiseerd als gevolg van het 

vliegtuiggeluid. De keuze is of bouwen in gebieden waar bij normen worden overschreden of minder 

en via andere routes vliegen, waardoor normen niet overschreden hoeven te worden.  

Oproep 

In de komende kabinetsformatie zullen besluiten worden genomen over de toekomst van de 

Luchtvaart in Nederland. Bepalend hiervoor zijn standpunten aangaande  de Luchtvaartnota, 

Luchtruimherziening, Luchthaven Verkeersbesluit (Min IenW) en Hinderbeperkende Maatregelen ( 

Schiphol/ LVNL). 

Wij roepen de Provincie Zuid Holland alsmede de gemeentes in Zuid Holland Cluster West op om  in 

samenwerking met bewoners groeperingen,  proactief initiatief te nemen en zorg te dragen dat door 

de Schiphol ontwikkelingen het leefklimaat en milieu in de gehele Zuid Holland Noord regio niet 

verder zullen verslechteren en zo mogelijk verbeteren. 

Daartoe onderstaand onze voorstellen: 

1. Inzetten op gecontroleerd herstel na coronapandemie. Gelijkwaardige afweging tussen 

kwaliteit leefomgeving en belang luchtvaart voor NL’se economie.  

Normering en sanctionering 

2. Het bepleiten van een normenstelsel waarbij het voor het individu aanvaardbare 

hinderniveau (cfm WHO richtlijn 45 dBLden, 40 dBLnight), en niet het aantal gehinderden 

leidend is.   

3. Tot stand brengen van een onafhankelijk meetnet in de regio (a la provincies rondom 

Lelystad). 

4. Uitgangspunt bij het op basis van het normenstelsel op te stellen maatregelenpakket voor de 

regio is dat “Niemand er op achteruit gaat”. 

5. Onderzoeken hoeveel Luchtvaart mogelijk is binnen de door WHO/GGD gestelde geluid 

kaders om aan de woningbouw opgave te kunnen voldoen. zoals  

Hinderbeperking 

6. Stoppen met nachtvluchten 

7. Hoger vliegen binnen straal van 30 – 7,5 km van Schiphol 

8. Als ZH, samen met gemeenten en het bedrijfsleven zich er tegen te verzetten dat de overlast 

door Schiphol eenzijdig wordt afgewenteld op onze regio (zoals is gebeurd als gevolg van  van 

het onderscheid primaire vs secundaire banen en kan gaan gebeuren bij stadsuitbreiding van 

Amsterdam in zuidwestelijke richting) .  

9. Ingeval van vaste routes (buizen), voorkomen van concentratie van hinder onder de vaste 

routes. ‘Tracékeuze’ op basis van MIRT systematiek. 



10. Alle hinderbeperkende voorstellen pas in behandeling nemen na vaststelling nieuw 

normenstel en de invoering van een onafhankelijk integraal meetsysteem (Project; Meten, 

rekenen, beleven 

11. Draag zorg voor een integrale (cumulatieve) hinderbelasting-impact analyse van alle 

Hinderbeperkende voorstellen van Schiphol,  Invoering zuidoostelijke toegang Schiphol (4e 

Fix), Intensivering primaire banen, hoger vliegen bij landen en starten, vaste aan- en 

uitvliegroutes (‘buizen’) en  de tweede Kaagbaan. 

12.  Invoeren van een onafhankelijk klachtenloket en klachtenmanagement. 

Participatie 

13. Tot stand brengen van een proactieve participatie van betrokken partijen overleg in Cluster 

West. Hiertoe ondermeer alle hinderbeperkende voorstellen conform  het wettelijke overleg 

model behandelen en niet eenzijdig door één van de partijen laten invoeren. 

Tot slot 

Het dringende verzoek om als bestuurder, in het belang van de inwoners, een duidelijk tegengeluid 

te laten horen op pogingen van bestuurders uit andere regio’s om de hinder in onze regio te 

intensiveren en initiatieven te ontplooien  om bovengenoemde voorstellen te realiseren. 

Wij zien uit naar het overleg met u op 31 maart a.s. Wij hopen daarbij afspraken met u te kunnen 

maken over de zaken zoals wij die in de bovenstaande Oproep hebben verwoord. 

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Rob Loekenbach, namens de werkgroep Geluidhinder Kaag en Braassem Noord 

Jan Edens, namens de stichting Omgeving Zonder Vlieghinder, regio Zuid Holland Noord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een afschrift van deze brief hebben wij gestuurd naar de colleges van BenW van de gemeentes in het Cluster Zuidwest  
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