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Excellentie, 

 

Op 5 juli 2019 informeerde u de Tweede Kamer over de ontwikkeling van Schiphol en de 

hoofdlijnen van de luchtvaartnota. U wilt zich daarbij inspannen voor een nieuwe balans 

tussen de kwaliteit van leefomgeving en de kwaliteit van het netwerk. 

 

U onderscheidt in uw aanpak drie fasen: 

 

1. Korte termijn: verankeren van de regels;  

2. Middellange termijn: groei verdienen door aantoonbare hinderbeperking met 

aanvullende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving;  

3. Lange termijn: de Luchtvaartnota geeft richting met een nieuw perspectief. 

 

Via deze brief reageer ik graag op uw voornemens voor de korte termijn. Daarnaast ga ik 

nader in op uw voorstel voor de middellange termijn (overgangsfase) en de verzoeken 

die u daarvoor bij Schiphol heeft neergelegd.  

 

Korte termijn: verankeren van de regels 

In uw brief geeft u aan dat u voor de periode tot en met 2020 kiest voor zorgvuldig 

juridisch verankeren en strikt handhaven van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel 

(NNHS) met een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar op Schiphol, 

inclusief jaarlijks maximaal 32.000 vliegtuigbewegingen in de nacht. Daarnaast verankert 

u de aangescherpte vierde baanregel zoals opgenomen in het verslag van de voorzitter 

van de ORS d.d. 30 januari 2019. Deze aanpak steun ik. Het verankeren van de regels in 

een nieuw Luchthavenverkeersbesluit (LVB) geeft duidelijkheid en zekerheid voor zowel 

omwonenden als de luchtvaartsector. 

 

Middellange termijn: overgangsperiode 

In uw brief schetst u dat de groei van het aantal vliegtuigbewegingen gedurende een 

overgangsperiode jaarlijks zal moeten worden verdiend door het aantoonbaar  
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verminderen van het aantal ernstig gehinderden. Schiphol ondersteunt deze lijn. Evident 

is daarbij dat veiligheid op één staat.  

 

Schiphol is zich terdege bewust dat een nieuwe balans moet worden gezocht. Eerder 

pleitte ik namens de luchtvaartsector al voor een veilige, gematigde en gecontroleerde 

ontwikkeling van het aantal vliegtuigbewegingen. Deze ontwikkeling biedt enerzijds 

ruimte voor het behoud van het voor Nederland belangrijke netwerk van verbindingen 

en anderzijds een afname van de hinder. Het is hierbij van belang dat de luchtvaartsector 

op korte termijn perspectief krijgt om per 1 november 2020 zich op Schiphol gematigd 

verder te ontwikkelen en op een zo spoedig mogelijke openstelling van Lelystad Airport.  

Verdere vertraging leidt tot schade aan het netwerk, investeringsonzekerheid voor de 

betrokken bedrijven en een verslechtering van de concurrentiepositie van Schiphol en 

Nederland.  

 

In aanvulling op het door u voorgestelde systeem van groei onder voorwaarden heeft u 

Schiphol verzocht om drie plannen aan u te presenteren: 

 

- een actieplan reductie ultrafijn stof 

- een uitvoeringsplan hinderreductie 

- een voorstel voor een nieuw omgevingsfonds 

 

Consultatie 

Schiphol is, in samenwerking met diverse stakeholders, reeds gestart met het uitwerken 

van bovenstaande verzoeken. Daarbij hechten wij, net als u, aan breed draagvlak voor 

deze plannen. Schiphol start daarom nog dit najaar met een consultatieronde voor de 

genoemde drie plannen. We bouwen hierbij op de ervaringen en kennis uit het verleden 

en de vele gesprekken die wij in de afgelopen tijd hebben gevoerd met omwonenden, 

bestuurders en belangenorganisaties. Per plan passen we een combinatie van nieuwe 

vormen en middelen van participatie toe om uiteindelijk tot gedragen en uitvoerbare 

plannen te komen. Centraal staat daarbij de vraag of het voorgestelde plan een goede 

weergave is van de diverse suggesties en of, binnen de mogelijkheden die daartoe zijn, de 

prioritering de juiste is.  

 

Het Regioforum van de ORS wordt op gezette tijden betrokken bij de voortgang en 

resultaten van deze consultaties. Uw ministerie wordt nadrukkelijk gevraagd actief mee 

te denken en doen in onderstaande trajecten die uiteindelijk een deel van de basis 

vormen voor een door u te nemen nieuw Luchthavenverkeersbesluit. 

 

Actieplan reductie ultrafijn stof  

In 2021 worden de eindresultaten van het RIVM-onderzoek naar de gezondheidseffecten 

van ultrafijn stof verwacht. Schiphol ondersteunt dit onderzoek. Uit de tussentijdse 

resultaten van dit onderzoek blijkt dat kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof 

gezondheidseffecten kan hebben. Het is echter niet duidelijk wat de effecten van 

langdurige blootstelling aan ultrafijn stof zijn. 

 

Vooruitlopend op de eindresultaten van het onderzoek presenteert Schiphol nog dit jaar 

een actieplan reductie ultrafijn stof. In dit plan wordt in ieder geval een onderzoek 

opgenomen naar de wijze waarop ultrafijn stof op de luchthaven gemeten kan worden. 

Wij zijn voornemens dit plan te bespreken en af te stemmen met inhoudelijke experts, 

zoals RIVM en GGD. Daarnaast worden o.a. vertegenwoordigers van werknemers, 

werknemersorganisaties en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland om input 

gevraagd. 
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Uitvoeringsplan hinderreductie 

In het uitvoeringsplan hinderreductie vraagt u ons om een beoordeling van de concrete 

voorstellen die door lokale bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen zijn 

gedaan. Schiphol heeft, in samenwerking met de sectorpartijen, een eerste concept met 

een reeks aan maatregelen opgesteld. Nadrukkelijk worden hierin ook opgenomen de 

diverse suggesties uit het verslag van de voorzitter van de ORS d.d. 30 januari 2019, de 

top-20 klachten bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en de resultaten van 

diverse gesprekken die wij in de afgelopen maanden hebben gevoerd met bewoners en 

bestuurders in de regio Schiphol. 

 

Lokale, regionale bestuurders en omwonenden worden tijdig betrokken bij het 

uitvoeringsplan, inclusief een duiding van de haalbaarheid, planning en de te verwachten 

effecten op veiligheid, netwerkkwaliteit en leefomgeving.  

 

Voorstel omgevingsfonds 

Schiphol werkt op dit moment een voorstel uit voor een Omgevingsfonds. Daarbij wordt 

de inbreng meegewogen van de diverse gesprekken die wij in de afgelopen maanden 

hebben gevoerd met bewoners en bestuurders in de regio Schiphol. Ook de ervaringen 

met de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) helpen hierbij. 

 

Met het fonds wil Schiphol, samen met overheidspartners, investeren in het versterken 

van de regio. Dat kan bijvoorbeeld door een integrale gebiedsontwikkeling, de aanpak 

van grondgeluid, innovatief bouwen, groenvoorzieningen en andere gebiedsgerichte 

projecten. 

 

In nauw overleg met uw ministerie, lokale en regionale overheden willen wij het voorstel 

nader uitwerken, met name op het gebied van scope, integraliteit, werkingsgebied, 

financiering en governance. Het pakket wordt daarna tegelijkertijd met het 

uitvoeringsplan hinderreductie ter consultatie voorgelegd aan stakeholders. 

 

Overige trajecten 

Schiphol wil vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. Het is van groot belang dat 

de sector stappen zet om de luchtvaart verder te verduurzamen. Daarom blijven we, 

samen met alle partners, actief werken aan de uitvoering van het Actieplan Slim en 

Duurzaam en het klimaatakkoord Duurzame Luchtvaart. Het is van groot belang dat de 

sector stappen zet om de luchtvaart verder te verduurzamen. Daarnaast presenteert 

Schiphol in samenwerking met uw ministerie, KLM, ProRail en NS nog dit jaar een plan 

van aanpak voor een betere integratie van spoor en luchtvaart. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat deze plannen en deze aanpak positief bijdragen aan de 

besluitvorming over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 en hiermee een goed en 

evenwichtig perspectief voor de regio rond Schiphol, de Nederlandse luchtvaart en alle 

betrokkenen wordt geboden. 

 

Met vriendelijke groet, 

ROYAL SCHIPHOL GROUP 

 

 

 

Dick Benschop 

President & CEO 


