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Inleiding, belangrijkste bevindingen en advies hinderaanpak 

Voor u ligt het verslag dat de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) heeft opgesteld van de ondervonden hinder 
van het Schiphol vliegverkeer in Gooise Meren gedurende het tweede kwartaal van 2019. Net als voorgaande 
verslagen van de klankbordgroep beogen wij hiermee om inzichtelijk te maken hoe het vliegverkeer boven 
onze gemeente zich ontwikkeld heeft in dit kwartaal en tot hoeveel formele klachten dit aanleiding heeft ge-
geven, ondermeer ter ondersteuning bij het behartigen van de belangen van de inwoners van onze gemeente 
waar het gaat om de bestrijding van deze overlast. 

Dit verslag biedt tevens een verkorte toelichting op het aantal vliegbewegingen en de daaraan gerelateerde 
klachten in de Gooi- & Vechtstreek gedurende het eerste kwartaal van 2019. Door een technische onvolko-
menheid bij het B(ewoners) A(anspreekpunt) S(chiphol), het formele informatie- en klachtencentrum van 
Schiphol, zijn pas op 9 mei 2019 de baangebruikcijfers over het eerste kwartaal dat al op 31 januari 2019 af-
liep beschikbaar gekomen. Wij hebben daarom besloten om geen apart verslag over dit kwartaal uit te bren-
gen. In bijlage 8 vindt u nog een korte beschrijving van de conclusies uit het recent gepubliceerde RIVM onder-
zoek naar de gezondheidseffecten van de hoge concentraties ultrafijnstof rondom Schiphol.  

Belangrijkste bevindingen 

Het aantal vliegbewegingen lag dit kwartaal gelijk aan dat van het 2de kwartaal 2018 en de niet-preferente ba-
nen werden 14% minder ingezet. Desondanks is het aantal klachten en melders van klachten zowel landelijk 
als in onze regio toegenomen. BAS schrijft dit toe aan ongebruikelijk vliegverkeer door het onderhoud van de 
Zwanenburgbaan. Een kortere periode van zeer veel en ongebruikelijk vliegverkeer kan tot een groot aantal 
klachten en melders van klachten leiden. Bij Muiden was sprake van meer laagvliegend dalend verkeer op de 
Buitenveldertlaan dan in het 2de kwartaal 2018. 

Verdere groei van Schiphol zal onherroepelijk tot meer inzet van de start- en landingsbanen leiden die rela-
tief meer hinder veroorzaken en tot langer en lager aanvliegen van het dalende verkeer. De overlast zal dus 
onevenredig aan de groei van het luchtverkeer toenemen. 

Het onlangs geuite voornemen van het kabinet om Schiphol na 2020 de gelegenheid te geven om verder te 
groeien wijst de Klankbordgroep dan ook ten stelligste af. Wij onderschrijven het gezamenlijke persbericht 
d.d. 4 juli 2019 van de ORS Bewonersvertegenwoordigers, LBBL en WTL, zie bijlage 7 bij dit verslag  

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: 

 maximale toepassing van de geluidsarme landingsprocedure C(ontinuing) D(ecending) A(pproach), waarbij 
vanaf grotere hoogte met minimaal motorvermogen en constante dalingshoek wordt aangevlogen; 

 een onafhankelijk onderzoek naar de minst geluidsbelastend startprocedure, t.w. N(oise) A(batement) 
D(eparture) P(rocedure) 1 of 2 of andere, zoals de zogenaamde C(ontinuous) C(limb) O(peration), waarbij 
het vliegtuig in één rechte lijn naar de kruishoogte klimt; 

 voortzetting van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van lawaai en uitstoot van schadelijke stof-
fen door vliegtuigmotoren en het belang van een gezond leefmilieu en welzijn hoger te waarderen dan 
groei van materiele welvaart. De eerste onderzoeksresultaten zijn zeer verontrustend, zie bijlage 8; 

 handhaving van de limiet van 500.000 vliegbewegingen na 2020, resp. krimp van luchtvaart, door: 

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

 het ontmoedigen van goedkope, frequente vluchten voor recreatieve doeleinden (pretvluchten); 

 betere aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen ter vervanging van korte vluchten. 

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 

Kerncijfers 

 

Muiden 

Het aantal landingen op de Buitenveldertbaan 
lag als gevolg van meer wind uit westelijke rich-
tingen 70% hoger dan in het 2de kwartaal 2018, 
waardoor het aantal vliegbewegingen onder de 
1.000 m hoogte met 2.013 is toegenomen tot 
5.041 (+66%). Het aantal melders van klachten 
nam daardoor toe van 9 naar 17 en het aantal 
klachten van 97 naar 235.  

Muiderberg 

Het geluidsprofiel van Muiderberg is vergelijk-
baar met dat van Muiden. Ook hier nam het aan-
tal vliegbewegingen onder de 1.000 m sterk toe met 1.358 naar 3.192 (+74%). Maar het aantal melders van 
klachten (11) en klachten (31) nam licht af.  

Naarden  

Het totaal aantal vliegbewegingen over Naarden was met 6.063 ongeveer even hoog als in het 2de kwartaal 
2018. Er was sprake van iets meer verkeer tussen de 2.000 en 3.000 m en minder verkeer in hogere luchtla-
gen. Het totaal aantal Naardense klachten was opmerkelijk gestegen van 115 naar 343, maar het aantal mel-
ders van klachten nam slechts met 4 toe tot 12. 

Bussum 

Ook in Bussum lag het totaal aantal vliegbewegingen op hetzelfde niveau als in het 2de kwartaal 2018. Er was 
ook geen sprake van grote verschillen in de vlieghoogten. Het totaal aantal klachten nam met 94 af tot 246 en 
het aantal melders met 8 tot 20.  

Buurgemeenten 

Het totaal aantal klachten nam in onze buurgemeenten toe tot 817 (+66%). Hilversum en Huizen hadden de 
grootste toenames. Het aantal melders in die gemeenten was echter nagenoeg gelijk gebleven. 

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

Landelijk is het aantal klachten met 16% gestegen (Gooise Meren +46%) en het aantal melders met 13% 
(Gooise Meren +2%). Alleen in het cluster Zwanenburgbaan is het aantal melders en klachten afgenomen. 
Deze baan was vanaf 10 maart t/m 22 april niet beschikbaar voor vliegverkeer vanwege groot onderhoud aan 
de baan en de omliggende rijbanen en is daarom dit kwartaal 9.728 keer ingezet tegen 22.887 keer in het 2de 
kwartaal 2018. 

Het totaal aantal vliegbewegingen in het 2de kwartaal van 2019 was met 121.388 even hoog als in hetzelfde 
kwartaal van vorig jaar. De preferente banen zijn 13% vaker ingezet en de niet-preferente banen 14% minder. 
Desondanks is het aantal klachten en melders van klachten zowel landelijk als in onze regio toegenomen. BAS 
schrijft dit toe aan ongebruikelijk vliegverkeer door het onderhoud van de Zwanenburgbaan.  

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

Geraadpleegde bronnen 

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

 de kwartaalrapportages over het 2de kwartaal 2019, die het B(ewoners) A(anspreekpunt) S(chiphol) 
(http://www.bezoekbas.nl) op 26 juni 2019 heeft uitgebracht. Dit kwartaal loopt niet gelijk aan het kalen-
derkwartaal, maar bestrijkt de periode van 1 februari t/m 30 april 2019; 

 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. 

http://www.bezoekbas.nl/
https://www.vlieghinder.nl/
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Bijlage 1 Klachten en melders Gooise Meren en buurgemeenten 

Klachten totaal Gemeente 2019-2 2018-2 Toe-/afname 

  Muiden 235 97 138 142,3% 

  Muiderberg 31 37 -6 -16,2% 

  Naarden 343 115 228 198,3% 

  Bussum 246 340 -94 -27,6% 

  Gooise Meren 855 589 266 45,2% 

  Blaricum 5 15 -10 -66,7% 

  Eemnes   1 -1 -100,0% 

  Hilversum 364 134 230 171,6% 

  Huizen 354 244 110 45,1% 

  Laren 18 8 10 125,0% 

  Weesp 76 91 -15 -16,5% 

  Buurgemeenten 817 493 324 65,7% 

  Totaal 1.672 1.082 590 54,5% 

            

Klachten 's nachts Gemeente 2019-2 2018-2 Toe-/afname 

  Muiden 44 17 27 158,8% 

  Muiderberg 14 6 8 133,3% 

  Naarden 98 6 92 1533,3% 

  Bussum 35 96 -61 -63,5% 

  Gooise Meren 191 125 66 52,8% 

  Blaricum   1 -1 -100,0% 

  Eemnes     0   

  Hilversum 42 15 27 180,0% 

  Huizen 30 15 15 100,0% 

  Laren     0   

  Weesp 13 6 7 116,7% 

  Buurgemeenten 85 37 48 129,7% 

  Totaal 276 162 114 70,4% 

            

Melders Gemeente 2019-2 2018-2 Toe-/afname 

  Muiden 17 9 8 88,9% 

  Muiderberg 11 14 -3 -21,4% 

  Naarden 12 8 4 50,0% 

  Bussum 20 28 -8 -28,6% 

  Gooise Meren 60 59 1 1,7% 

  Blaricum 1 6 -5 -83,3% 

  Eemnes   1 -1 -100,0% 

  Hilversum 35 35 0 0,0% 

  Huizen 16 14 2 14,3% 

  Laren 7 6 1 16,7% 

  Weesp 16 12 4 33,3% 

  Buurgemeenten 75 74 1 1,4% 

  Totaal 135 133 2 1,5% 
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Bijlage 2 Vliegbewegingen Gooise Meren 2de kwartaal 2019 versus 2de kwartaal 2018 tot 4,5 km hoogte 
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Bijlage 3a Geluidsprofiel Muiden 
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Bijlage 3b Geluidsprofiel Muiderberg 
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Bijlage 3c Geluidsprofiel Naarden 
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Bijlage 3d  Geluidsprofiel Bussum 
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Bijlage 4 Landelijke cijfers over klachten en melders 

Cluster Klachten (periode, specifiek en algemeen) 

  2019-2 2018-2 Bij/af in % 

Aalsmeerbaan 21.072 20.313 759 3,7% 

Buitenveldertbaan 15.151 11.635 3.516 30,2% 

Kaagbaan 5.986 4.375 1.611 36,8% 

Polderbaan 17.897 13.901 3.996 28,7% 

Zwanenburgbaan 4.228 5.219 -991 -19,0% 

Totaal 64.334 55.443 8.891 16,0% 

     

Cluster Melders 

  2019-2 2018-2 Bij/af in % 

Aalsmeerbaan 915 866 49 5,7% 

Buitenveldertbaan 1.394 1.153 241 20,9% 

Kaagbaan 812 617 195 31,6% 

Polderbaan 784 728 56 7,7% 

Zwanenburgbaan 599 637 -38 -6,0% 

Totaal 4.504 4.001 503 12,6% 

 

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 verwij-
derd. Als een klein aantal personen een zeer groot aantal klachten indient, kan dat 
het algemene beeld vertekenen. 

 Melders per start- of landingsbaan 
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Bijlage 5 Vliegbewegingen van en naar Schiphol 2de kwartaal 2018 en 2de kwartaal 2017 

De geel gearceerde aantallen hebben betrekking op de meeste gehinderde plaatsen genoemd in de rechter kolom. 

 

 

 

  2019-2 in % 2018-2 in % Toe-afname 

Geluids-preferent 71.444 58,9% 63.338 52,2% 8.106 12,8% 

Niet-preferent 48.630 40,1% 56.754 46,7% -8.124 -14,3% 

Helikopters 1.314 1,1% 1.342 1,1% -28 -2,1% 

Totaal 121.388 100,0% 121.434 100% -46 0,0% 
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Bijlage 6 Verkort verslag 1ste kwartaal 2019 

Omdat BAS door een technische onvolkomenheid pas op 9 mei 2019 de baangebruikcijfers over het 

1ste kwartaal 2019gepubliceerd heeft, hebben wij besloten om over dat kwartaal, dat al op 31 januari 

2019 afliep, geen kwartaalverslag uit te brengen. De kerncijfers en belangrijkste bevindingen over het 

eerste kwartaal treft u hieronder aan. 

Kerncijfers gemeente Gooise Meren 

  

Kerncijfers landelijk 

 2019-1 2018-1 Bij/af in % 

Klachten (periode, specifiek en algemeen) 54.503 48.806 5.697 11,7% 

Melders van klachten 3.399 2.508 891 35,5% 

Vliegbewegingen 117.920 115.608 2.312 2,0% 

Waarvan:     

* Geluids-preferent 66.642 63.896 2.746 4,3% 

* Niet-preferent 49.961 50.528 -567 -1,1% 

Belangrijkste bevindingen 

Het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol is dit kwartaal met 2% gestegen. Landelijk is het 
aantal melders van klachten met 36% toegenomen; in de gemeente Gooise Meren was de toename 
6%. Boven Muiden en Muiderberg zijn minder vluchten onder de 1.000 meter uitgevoerd, boven 
Naarden en Bussum meer vluchten tussen de 1.000 en 2.000 meter. 

Door meer wind uit oostelijke en noordwestelijke richtingen en minder uit zuidwestelijke tot weste-
lijke richting is de Buitenveldertbaan minder vaak voor landingen ingezet (-59%), wat tot minder hin-
der in Muiden en Muiderberg heeft geleid. De Aalsmeerbaan is vaker voor landingen ingezet (+134%, 
wat meer hinder in Naarden en Bussum tot gevolg had. 
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Bijlage 7  Groeiplan voor Schiphol is onbehoorlijk bestuur 

Persbericht donderdag 4 juli 2019 

 

Hoofddorp, 4 juli 2019 – Het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 weer te 

laten groeien is ondoordacht en riskant. Het loopt vooruit op de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 die 

pas eind van dit jaar vastgesteld wordt. Hierin staat nog niet vast dat groei noodzakelijk is; zelfs krimp 

wordt nog onderzocht. Ook heeft de minister nog geen uitvoering gegeven aan het advies van de Raad 

voor de Leefomgeving en Infrastructuur om te onderzoeken welk noodzakelijk verbindingennetwerk 

Schiphol moet onderhouden en hoeveel luchtverkeer daarvoor nodig is. Bovendien liggen er in de Om-

gevingsraad Schiphol nog tal van afspraken en regels op tafel die verdere groei van Schiphol in de weg 

staan. Zo gaat de minister ervan uit dat de huidige veiligheidsrisico’s op en rond Schiphol tijdig wor-

den opgelost, terwijl veel zaken zich nog slechts in studiefase bevinden. De Tweede Kamer heeft in 

meerderheid terecht gevraagd om eerst een onafhankelijke evaluatie te laten houden van de invoering 

van alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Volgens de bewoners is het 

dringend nodig dat de minister primair opkomt voor een gezonde en veilige leefomgeving en een vei-

lig klimaat. Dit geldt niet alleen voor Schiphol, maar ook voor alle regionale luchthavens. Met haar be-

sluit brengt ze Nederland dichter bij een ernstige klimaatcrisis. 

Dit besluit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. De minister schendt het vertrouwens-

beginsel door tegenover participerende bewoners het vertrouwen te wekken dat eerst heel zorgvuldig 

zal worden onderzocht of de luchtvaart wel of niet kan groeien of misschien moet krimpen, terwijl nu 

blijkt dat zij voor groei gaat zonder dit onderzoek. Verder komt de minister tegemoet aan de groei-ei-

sen van de 100-jarige KLM. Zij is van plan haar ministeriele bevoegdheid oneigenlijk te gebruiken om 

de KLM een voordeel te bezorgen dat voor de leefomgeving juist heel nadelig zal uitpakken. Zo dient 

zij vooral het belang van de aandeelhouders van de KLM, dus ook die van het Rijk als nieuwe aandeel-

houder. 

Ook worden de belangen geschaad van andere Nederlanders die van plan zijn mee te werken aan het 

klimaatakkoord. De luchtvaart heeft een grote uitstoot van broeikasgassen en neemt geen deel aan het 

klimaatakkoord. Met nog meer luchtverkeer wordt dit nog een stuk erger. 

De meerderheid van de bevolking wil geen groei van de luchtvaart, zo bleek uit een landelijk opinieon-

derzoek dat de minister in 2018 heeft laten houden. Met dit besluit geeft de minister te kennen dat zij 

deze duidelijke uitspraak naast zich neerlegt.  

https://nos.nl/l/2292037
https://nos.nl/l/2292037
https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/wp-content/uploads/2019/07/briefhoofd-met-LBBL-WTL.jpg
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Bijlage 8 Ultrafijn stof rondom Schiphol heeft effect op gezondheid 

Publicatie RIVM d.d. 27-06-2019 

https://www.rivm.nl/nieuws/ultrafijn-stof-rondom-schiphol-heeft-effect-op-gezondheid  
 

Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties 
ultrafijn stof. Dit kan een effect hebben op de gezondheid. Op zulke dagen hebben kinderen met 
luchtwegaandoeningen meer last en gebruiken ze meer medicijnen. Klachten zijn kortademigheid en 
piepende ademhaling. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu , in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het Academisch Medisch Cen-
trum (AMC Academic Medical Center ). Nog niet eerder is er zo’n uitgebreid onderzoek gedaan naar 
ultrafijnstof van vliegverkeer en de effecten daarvan op de gezondheid. 

Ultrafijn stof rondom Schiphol 

Bij kinderen en gezonde volwassenen zijn verminderingen in de longfunctie gemeten. Bij gezonde vol-
wassen zijn ook verandering van de hartfunctie gemeten door de kortdurende hogere blootstelling. 
Gemiddeld genomen zijn deze veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te lei-
den. Deze veranderingen kunnen groter zijn voor mensen die hiervoor gevoelig zijn, bijvoorbeeld om-
dat ze astma of hartaandoeningen hebben. 

De effecten treden zowel op bij ultrafijn stof afkomstig van vliegverkeer als bij andere bronnen, zoals 
wegverkeer. Er zijn geen aanwijzingen dat de gezondheidseffecten van het vliegverkeer anders zijn 
dan die van het wegverkeer. Ultrafijn stof is het aantal zeer kleine deeltjes in de lucht (kleiner dan 0,1 
micrometer). 

Breed onderzoeksprogramma 

De conclusies zijn gebaseerd op drie studies: een studie met 191 basisschoolkinderen in woonkernen 
vlakbij Schiphol, een studie met 21 gezonde volwassenen in een mobiel laboratorium direct naast 
Schiphol en een laboratoriumstudie met longcellen. De resultaten van dit onderzoek geven nog geen 
inzicht in mogelijke gezondheidseffecten van ultrafijnstof over een langere periode.  

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is nu gestart met onderzoek naar de effec-
ten van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof van vliegverkeer. Dit onderzoek maakt gebruik van 
de resultaten van het onderzoek ‘Meten en berekenen’ naar de hoeveelheid ultrafijn stof rond Schip-
hol en de resultaten van het onderzoek naar directe effecten op de gezondheid. De resultaten hier-
van worden in 2021 verwacht. 

https://www.rivm.nl/nieuws/ultrafijn-stof-rondom-schiphol-heeft-effect-op-gezondheid
https://www.rivm.nl/publicaties/metingen-en-berekeningen-van-ultrafijn-stof-van-vliegverkeer-rond-schiphol

