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Samenvatting 
De afgelopen jaren is de woningvraag binnen de metropoolregio Amsterdam flink gestegen. Steeds 

meer mensen willen in stedelijk gebied gaan wonen. Metropoolregio Amsterdam is van plan om nog 

voor 2040 meer dan 230.000 woningen te gaan bouwen. Een deel van deze woningen wordt 

gerealiseerd rondom Schiphol. Sinds 1 januari 2018 is het toegestaan voor gemeenten om te 

bouwen binnen de beperkingsgebieden van Schiphol. Voorheen was dit niet veroorloofd en moest 

hiervoor ontheffing aan het Rijk gevraagd worden. 

Op 23 april 2018 is de Natuur en Milieufederatie een onderzoek gestart naar de verwachte 

consequenties omtrent de woningbouw rondom Schiphol. Op dit moment ervaren burgers al veel 

hinder door de vliegbewegingen van Schiphol. Aanleiding voor dit onderzoek is de campagne ‘eerlijk 

over vliegen’ en ‘zet de luchtvaart op het juiste spoor’ in samenwerking met Greenpeace en 

verschillende bewonersorganisaties. Het doel van de campagne is om de luchtvaartdiscussie een 

duurzamere richting op te sturen, het creëren van een klimaatvriendelijk en rechtvaardig 

luchtvaartbeleid.  

Uit gesprekken met verschillende bewonersorganisaties is gebleken dat de hinder door Schiphol 

over de jaren is toegenomen. Er zijn zorgen over het bouwen van meer woningen terwijl nu al zoveel 

mensen hinder ervaren.  

Er zijn verschillende beperkingsgebieden rondom Schiphol: LIB-4 en LIB-5 (ook 20 Ke-contour 

genoemd). Volgens de wet mogen er in principe geen woningen worden gebouwd in het LIB-4 

gebied. Vanaf dit jaar mogen gemeenten zelf beslissen over woningbouw binnen de LIB5 contour. 

(Provincie Noord-Holland, 2017) en (Overheid, 2017). Dit komt door het Wijzigingsbesluit 

Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) Schiphol. Voor 1 januari 2018 moesten gemeenten ontheffing 

vragen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die kregen ze alleen voor specifieke 

gevallen.  

 

Door deze nieuwe regeling worden er ongeveer 6.000 nieuwe woningen in het LIB-4 gebied 

gebouwd en bijna 28.000 nieuwe woningen binnen het LIB-5 (20-ke contour) gebied. Als dit wordt 

vermenigvuldigd met de gemiddelde huishoudgrootte, namelijk 2.16 volgens het CBS, dan zullen 

ongeveer 73.000 mensen zich vestigen tussen 2017 en 2050 in beperkingsgebieden rondom 

Schiphol. Daarnaast zijn er nog nieuwe 98.000 woningen voorzien binnen een afstand van 1500 

Tabel 1 Woningbouwlocaties van 2017-2050 binnen de verschillende geluidscontouren van Schiphol.                                                                                                                        
Geïnventariseerd door Nike Duin op 24 april 2018, gegevens van:  (Provincie Noord-Holland, 2018) 
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meter van de grens van het LIB-5 gebied. Op grond van hinderbelevingsonderzoek van de GGD-

Kennemerland valt te verwachten dat ook deze bewoners overlast van vliegverkeer zullen ervaren. 

Totaal - dus LIB-4, LIB-5 en 1500 meter vanaf LIB-5 opgeteld - komen er ongeveer 172.000 nieuwe 

bewoners onder de rook van Schiphol wonen. 

Om een inschatting te maken met hoeveel het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden door 

de woningbouwopgave van Metropoolregio Amsterdam gaat toenemen, zijn gegevens van 

verschillende gezondheidsorganisaties en gemeenten gebruikt. 

Uitleg over hoe deze prognose tot stand is gekomen staat in het hoofdstuk 6: Geluidsoverlast na 

realisatie woningbouwopgave. Alle gebruikte bronnen staan in Bijlage VII. 

 

Volgens de prognose komen er door de nieuwbouwprojecten rondom Schiphol ongeveer 14.000 

extra gehinderden bij en neemt het aantal ernstig slaapverstoorden rond de 3.000 toe. De 

zogenaamde spookgehinderden - bewoners van huizen die vanaf 2005 nieuw gebouwd zijn binnen 

de LIB-4, LIB-5 en aangrenzend aan het beperkingsgebied - zijn in deze prognose niet meegenomen. 

Deze nieuwe woningen worden – net als de nu nog te bouwen woningen - niet meegenomen in de 

officiële berekeningen van het aantal gehinderden. 

Nu zijn er 126.500 ernstig gehinderden en 6.100 ernstig slaapverstoorden (Schiphol Group, 2018). 

Dat aantal stijgt dus met respectievelijk ruim 11 procent en ruim 17 procent. Dit komt erop neer dat 

waarschijnlijk 8% van de nieuwe omwonenden ernstige hinder gaat ervaren en 2% ernstige 

slaapverstoring. 

Bij de aankoop van de nieuwe woning moeten burgers geïnformeerd worden dat de woning zich 

binnen de invloedssferen van Schiphol bevindt en hinder kan optreden. Er is kans dat de koper dan 

een kettingbeding moet tekenen. Het ondertekenen van dit kettingbeding geldt echter ook voor de 

toekomstige vluchtbewegingen van Schiphol. Mocht Schiphol gaan uitbreiden en het aantal 

vliegtuigbewegingen gaat toenemen dan kan de ervaring van hinder ook toenemen.  

In 2017 hebben alleen al 8.450 omwonenden geklaagd over de hinder die Schiphol veroorzaakt. 

Wanneer de nieuwe bewoners het kettingbeding hebben ondertekend zijn ze akkoord gegaan met 

de bijbehorende overlast van Schiphol en is het onduidelijk wat er met hun klachten in de toekomst 

gebeurt. 

Tabel 2 Prognose aantal gehinderden en ernstig slaapverstoorden door de nieuwbouwwoningen 2017-2050                                                                                       
Opgesteld door Nike Duin op 13 juni 2018, gebruikte bronnen staan in Bijlage VII. 
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Bij het kopen van een nieuwbouwwoning rondom Schiphol worden de kopers niet geïnformeerd 

over de potentiële gezondheidseffecten van het wonen rondom Schiphol. Dit is voor de 

geïnteresseerden zelf om te onderzoeken. Terwijl het wonen in beperkingsgebieden toch voor een 

reden streng beperkt was. Verschillende GGD onderzoeken vermelden dat wonen binnen de 

beperkingsgebieden schadelijk kan zijn voor de gezondheid.  

 

Het doel van dit onderzoek is analyseren welke consequenties er kunnen optreden door de 

woningbouw rondom Schiphol.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

De afgelopen jaren is de woningvraag binnen de metropoolregio Amsterdam flink gestegen. Steeds 

meer mensen willen in stedelijk gebied gaan wonen. Metropoolregio Amsterdam is van plan om nog 

voor 2040 meer dan 230.000 woningen te gaan bouwen.  

De druk op de woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is onverminderd hoog. De 

economische groei en de bevolkingsontwikkeling in de MRA zorgen voor toenemende tekorten aan 

woningen in alle segmenten. Vooral goed bereikbare en betaalbare woningen zijn steeds schaarser. 

De behoefte aan meer dan 230.000 nieuwe woningen tot 2040 betreft alle zeven deelregio’s van de 

MRA. De metropoolregio omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van 

Purmerend tot de Haarlemmermeer 

Ook gemeenten rondom Schiphol hebben moeite gehad met het kunnen uitbreiden. Verschillende 

plaatsen van deze gemeenten liggen namelijk in de beperkingsgebieden van Schiphol. Deze 

beperkingengebieden hebben woningbouw tegengehouden vanwege geluidsoverlast en veiligheid. 

Begin dit jaar zijn echter de regels omtrent bouwen binnen de beperkingsgebieden om Schiphol 

gewijzigd. Tot bijna 34.000 nieuwe woningen worden er bijgebouwd in de zogenoemde 

beperkingsgebieden. Voorheen moesten gemeenten bij het Rijk aankloppen om er te mogen 

bouwen, nu mag de provincie ontheffing verlenen (Omgevingsraad Schiphol, 2017). “Binnen 

bestaand stedelijk gebied worden door het Rijk geen beperkingen meer opgelegd en kunnen 

gemeenten en de provincie onder voorwaarden nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen toestaan 

(Provincie Noord-Holland, 2017).” 

 

1.2 Probleemstelling 

Jarenlang zijn deze beperkingsgebieden rondom Schiphol gehandhaafd door het Rijk. Wanneer de 

gemeente wilde bouwen in een beperkingsgebied van Schiphol, dan moest er ontheffing worden 

gevraagd aan het Rijk. Begin 2018 is deze regeling gewijzigd, de provincie mag nu ontheffing geven. 

Wanneer aangetoond kan worden dat er noodzaak is om te bouwen binnen een beperkingen 

gebied, dan mag dat.  

Deze beperkingsgebieden waren echter ingesteld voor een reden. Omwonenden klagen namelijk al 

lange tijd over de geluidsoverlast die Schiphol creëert. Daarbij komt, dat er ook nauwelijks gebouwd 

mocht worden vanwege de veiligheid en gezondheid van bewoners.   
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1.3 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken wat de consequenties zijn van de woningbouw 

rondom Schiphol. Er zal hierbij worden gekeken naar de geluidsoverlast, externe veiligheid en 

gezondheidseffecten. Belangrijk is ook om uit te vinden waarom er nu wel in beperkingsgebieden 

gebouwd mag worden, wat is er veranderd?   

Dit onderzoek gaat in op potentiële klachten die kunnen optreden bij de bewoners die zich rond 

Schiphol gaan vestigen. Ook wordt een prognose gemaakt over de toename van het aantal 

gehinderden. Deze gegevens worden gebruikt in de discussie over de groei van de luchtvaart en in 

de campagne ‘Eerlijk over vliegen’, die op 23 maart 2018 is gelanceerd met een symposium, bezocht 

door verschillende bewonersactiegroepen, gezondheidsorganisaties, politici e.d. 
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2. Methode 
 

De doelstelling van dit onderzoek zoals hierboven beschreven, wordt in dit hoofdstuk verder 

uitgewerkt. Daarnaast wordt de methode van onderzoek beschreven. Er wordt antwoord gegeven 

op onderstaande hoofdvraag en een korte beschrijving van de doelgroep weergegeven.  

De hoofdvraag van dit onderzoek is: “Wat zijn de verwachte consequenties van de 

woningbouwopgave van MRA rondom Schiphol?”. 

 

2.1 Deelvragen 

1) Wat houdt de woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam in? 

2) Waarom mag er nu wel rondom Schiphol gebouwd worden? 

3) Op welke manier gaat Schiphol zich uitbreiden? 

4) Met hoeveel gaat het aantal gehinderden en ernstig slaapverstoorden toenemen? 

5) Wat voor gevaren zijn er voor wonen rondom Schiphol? 

a) Geluidsoverlast 

b) Gezondheidseffecten 

c) Externe veiligheid 

 

2.2 Onderzoeksmethode 

Dit onderzoek is grotendeels uitgevoerd aan de hand van literatuuronderzoek en eigen 

inventarisatie. Daarnaast is veel informatie verkregen uit het programma ‘De Monitor’. Veel 

achtergrondinformatie is ingewonnen tijdens het bijwonen van vergaderingen over het 

luchtvaartmanifest, symposium ‘eerlijk over vliegen’ en het interview met Matt Poelmans van de 

Omgevingsraad Schiphol.  

Het onderzoek is verlopen volgens een aantal stappen; 

Stap 1: Vooronderzoek 

In deze stap wordt de achtergrond van de campagne ‘eerlijk over vliegen’ onderzocht.  
Deze informatie is van belang om de onderzoeksresultaten goed te kunnen interpreteren.  
 
Stap 2: Onderzoek wetten 

In de tweede stap is er onderzoek gedaan naar de wetten omtrent bouwen in beperkingsgebieden en 

geluidsnormen. Om te onderzoeken of de woningbouw wel volgens de wettelijke regelgeving wordt 

gerealiseerd.  

Stap 3: Inventarisatie  

Vervolgens wordt gekeken welke gemeenten hebben besloten om binnen de beperkingsgebieden van 

Schiphol te gaan bouwen. Ook is geïnventariseerd in welke beperkingsgebieden deze woningen 

gebouwd worden en hoeveel woningen dit zijn.  

Stap 4: Uitbreiding Schiphol 



  
 

Pagina 8 van 43 
 

In de vierde stap wordt onderzocht hoe Schiphol zich gaat uitbreiden. Dat de luchtvaart verder wil 

groeien is al lange tijd bekend. Waar zullen de toekomstige bewoners rekening mee moeten houden, 

denk hierbij aan de groei van het aantal vluchtbewegingen van Schiphol. 

Stap 5: Aandachtspunten voor toekomstige bewoners 

In de laatste stap wordt gekeken waar de toekomstige bewoners rekening mee zullen moeten 

houden. Ook voor alle gemeenten die gaan bouwen binnen de beperkingsgebieden is dit een 

waarschuwing voor de toekomstige klachten. Beide partijen moeten rekening houden met 

geluidsoverlast, gezondheidseffecten en de externe veiligheid. 

Stap 6: Achtergrondinformatie is verzameld door het bijwonen van:  

• Symposium ‘eerlijk over vliegen in Utrecht 

• Afspraak met Luchtvaart Nederland (LVNL) bij Schiphol 

• Vergaderingen met Greenpeace en bewonersorganisaties  

• Debat over de uitbreiding van Schiphol in de tweede kamer  

• Interview met Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol 

• Regioforum van de Omgevingsraad met wethouders van verschillende gemeenten, 

vertegenwoordigers van bewonersgroepen en vertegenwoordigers van LVNL  

 

2.3 Doelgroep en doel 

De doelgroep van dit onderzoek zijn bestuurders van de lokale (gemeenten rondom Schiphol), 

bewoners en potentiële kopers van woningen in beperkingsgebieden. 

Het doel van het rapport is om informatie te verstrekken aan de doelgroep over de veranderingen 

rond het bouwen in de buurt van Schiphol. Daarnaast is onderzocht wat de effecten zullen zijn 

wanneer mensen zich in beperkingsgebieden gaan vestigen.  
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Afbeelding 1 Vliegverkeer boven Aalsmeer, Bron: (Eerlijk over vliegen, 2018)  
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3. Metropoolregio Amsterdam 
 
De Metropoolregio Amsterdam, ook bekend als MRA, is een van verschillende gemeenten, lokale en 
regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad. 
 
De metropoolregio omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van 
Purmerend tot de Haarlemmermeer. De regio beschikt onder meer over twee luchthavens, 
zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en 
clusters van creatieve bedrijven. 
 
“De deelnemende partijen zijn: de Vervoerregio Amsterdam (als opvolger van de Stadsregio 
Amsterdam), de provincies Noord-Holland, Flevoland en de volgende 33 gemeenten: 
Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, 
Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer,   Laren, Le
lystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, 
Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort. (Metropoolregio Amsterdam, 2018)” 
 

 

Afbeelding 2. Metropoolregio Amsterdam (stedplan, 2017) 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaanstad
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3.1 Woningbouwopgave Metropoolregio Amsterdam  
 
De Metropoolregio Amsterdam is een populaire plek om te werken en wonen. Het aantal inwoners 
en banen is groter dan het landelijk gemiddelde. De prijzen van woningen zowel koop als huur zijn 
sterk gestegen en de vraag naar woonruimte is groot. Deze vraag naar woningen is niet in elke plek 
binnen de MRA hetzelfde. Hoogopgeleide jongeren willen zich vooral in de hoog stedelijke gebieden 
vestigen. Amsterdam en Haarlem als meest gewilde plek. De woon- en zorgbehoeften veranderen 
daarnaast door vergrijzing en veranderingen in de zorg. In Almere, Lelystad, Waterland en 
Amstelland-Meerlanden was in de afgelopen jaren een verminderde woningvraag, maar ook daar is 
de markt sterk aangetrokken. De druk op de woningmarkt leidt tot grote vraag naar betaalbare 
woningen. 
 
Metropoolregio Amsterdam wil meer ruimte rondom de luchthavens voor transformatie binnen 
stedelijk gebied. De Zuidas, Schiphol-Haarlemmermeer, Noordzeekanaalgebied-ZaanIJ en Almere-
Markermeer zijn in de Gebiedsagenda met het Rijk benoemd voor de MRA vier grote 
verstedelijkingsopgaven. “Volgens de demografische prognoses zijn tussen 2017 en 2040 minimaal 
230.000 nieuwe woningen nodig in de MRA. (Metropoolregio Amsterdam, 2016-2020)”. Afbeelding 
3 laat de bouwlocaties die Metropoolregio Amsterdam wil gebruiken zien. 
 
In het Ontwikkelingsbeeld staat dat er tot 2030 150.000 woningen bij moeten komen in de MRA. In 
2011 bleek de bevolkingsgroei in de MRA hoger te zijn dan in het Ontwikkelingsbeeld was geschetst. 
Het aantal bij te bouwen woningen tot 2040 werd tijdens de bespreking van de Rijksstructuurvisie 
RRAAM via een motie vastgelegd op 300.000. Tot en met 2020 worden versneld 60.000 woningen 
gerealiseerd. Voor de lange termijn is de potentiële plancapaciteit in totaal 300.000 woningen 
(Metropoolregio Amsterdam, 2016). 
 
 
 

Afbeelding 3. Woningbouwlocaties Metropoolregio Amsterdam (Provincie Noord-Holland, 2018)  

 



  
 

Pagina 12 van 43 
 

 “Het aantal bij te bouwen woningen tot 2040 werd tijdens de bespreking van de Rijksstructuurvisie 
RRAAM via een motie vastgelegd op 300.000. Sinds 2010 zijn er 44.000 van de benodigde 300.000 
woningen gebouwd, zodat er nog 256.000 woningen te gaan zijn. De huidige bekende plancapaciteit 

in de MRA is tussen de 230.000 en 270.000 woningen. (van Spijk, 2016)” 
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4. Woningbouwopgave rondom Schiphol 
 

Sinds 1 januari 2018 is het in verschillende gebieden rondom Schiphol makkelijker geworden om te 

bouwen. Dit komt omdat voorheen ontheffing voor bouwen aan het Rijk gevraagd moest worden. 

Tegenwoordig mogen de provincie en gemeenten zelf ontheffing verlenen voor bouwen in 

beperkingsgebieden wanneer ze kunnen motiveren dat er noodzaak voor is (Omgevingsraad 

Schiphol, 2017). Dit wordt ook wel het transformatieakkoord genoemd.  

“Voor wat betreft het gebied tussen de LIB 4—contour en de 20 Ke— contour is afgesproken dat 

buiten het bestaand stedelijk gebied eveneens geen nieuwe woningbouwlocaties worden 

ontwikkeld om ruimte te behouden voor toekomstige groei van de luchthaven. Binnen bestaand 

stedelijk gebied worden door het Rijk geen beperkingen meer opgelegd en kunnen gemeenten en de 

provincie onder voorwaarden nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen toestaan. (Provincie Noord-

Holland, 2017)” 

Door de overheid zijn er regels opgesteld voor het wonen rondom Schiphol met oog op de externe 
veiligheid en geluidsoverlast. Woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Daarnaast mag niet in 
elk gebied gebouwd worden. Sommige gronden liggen te dichtbij de banen van Schiphol, een 
risicovolgebied om te wonen. Er moet rekening worden gehouden met vliegtuigongevallen, hier 
mogen een beperkt aantal huizen staan.  

 

4.1 Regels woningbouw rondom Schiphol 
 

Deze beperkingsgebied zijn er echter met een reden. Bijlage III laat zones zien waar het verboden is 

om te wonen vanwege de externe veiligheid en geluidsgevoeligheid door de nabijheid van Schiphol.  

LIB (zone) 4  – Woningbouw in principe niet toegestaan. 58 dB(A) Lden contour. 

Zie bijlage III. 

De regels en beperkingen die in dit gebied worden opgelegd dienen om ernstige hinder en 

slaapverstoring door vliegtuiglawaai te voorkomen. Wonen in dit gebied kan volgens het LIB 

leerprestaties verminderen en kan leiden tot negatieve leerprestaties. In dit gebied zijn nieuwe 

woningen in principe niet toegestaan. Dat geldt ook voor nieuwe scholen, ziekenhuizen en 

verpleeghuizen. Maar als deze er al staan, dan mogen ze blijven (Wetten van de overheid, 2018). 

Gebouwen die gebruikt worden voor tijdelijk verblijf zijn toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld 

gevangenissen, hotels en opvang van asielzoekers. Omdat het om tijdelijk verblijf gaat, blijven de 

gezondheidseffecten volgens het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol minimaal. 

Toch kan een gemeente besluiten om wel woningen te bouwen in dit beperkingengebied. Dit om 

bijvoorbeeld verpaupering tegen te gaan en de leefbaarheid in de gemeente te verhogen. Er mag 

alleen gebouwd worden binnen bestaand stedelijk gebied en het mogen niet meer dan 25 woningen 

zijn. De gemeente zal ook de klachten van nieuwe bewoners moeten afhandelen en moet hen: ‘in 

een zo vroeg mogelijk stadium deugdelijk en objectief informeren over de geluidsbelasting en 

mogelijke hinder door vliegtuiggeluid’ (De Monitor, 2018). 
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LIB 5 (ook 20 Ke-contour) –  Groei van Schiphol en groei van gemeente. 48 dB(A) Lden contour (zie 

bijlage III.) 

Volgende de nieuwe regeling van 1 januari 2018 mag in dit gebied van de overheid gebouwd 

worden, maar er moet daarnaast ook ruimte zijn voor de groei van Schiphol. Er mag daarom 

bijvoorbeeld niet buiten bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. En gemeenten moeten bij het 

bouwen rekening houden met de geluidsproductie en het risico die vliegroutes van en naar Schiphol 

met zich meebrengen. Ook hier moet de gemeente de nieuwe bewoners informeren over de 

belasting door vliegtuiggeluid en eventuele klachten van nieuwe bewoners afhandelen (De Monitor, 

2018). Hiervoor is het zogenaamde “kettingbeding” in het leven geroepen (zie paragraaf 4.3). 

In de oude regeling mocht sinds de Nota Ruimte binnen de 20 Ke-contour geen woningbouw 

plaatsvinden, met uitzondering van de al in de verstedelijkingsafspraken vastgelegde locaties en 

herstructurering en intensivering in bestaand bebouwd gebied. Het 20 Ke-gebied was bedoeld als 

planologische zonering om voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport 

Schiphol en minder woningbouw te realiseren op plaatsen in de omgeving van de luchthaven waar 

dat voor geluid en veiligheid niet wenselijk is (Planbureau voor de leefomgeving, 2014). 
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4.2 Woningbouwlocaties binnen de geluidscontouren van Schiphol 
 
De Metropoolregio Amsterdam heeft al langere tijd moeite met concurrerende claims voor de 
beschikbare ruimte. Als onderdeel van het programma Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol 
Haarlemmermeer (SMASH) is de afgelopen jaren gezocht naar een mogelijkheid om de positie van 
de Mainport Schiphol verder te versterken én tegelijk om woningbouw mogelijk te maken in de 
Metropoolregio Amsterdam, om zo aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen.  
 
Om extra ruimte te creëren is bouwen binnen de LIB4 en LIB5-contour onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Maar is bouwen in een beperkingsgebied wel zo handig en veilig? Volgens Matt 
Poelmans van de omgevingsraad Schiphol is bouwen binnen de beperkingsgebieden niet aan te 
raden: "Eigenlijk moet je teruggaan naar de oude regeling waarbij de overheid moet kijken of er 
überhaupt gebouwd moet worden binnen de geluidscontouren. De conclusie daaruit moet zijn dat je 
niet bij een luchthaven moet bouwen en ook niet onder de vliegroutes verder weg.” (Poelmans, 
2018) 
 
Aangezien de provincie en gemeenten nu zelf ontheffing mogen geven voor bouwen binnen de 

geluidscontouren, gaat dat ook gebeuren. Zoals eerder in dit rapport beschreven, heeft de 

Metropoolregio Amsterdam via de provincie Noord-Holland alle woningbouwlocaties vastgelegd. 

Deze woningen worden gebouwd in de periode 2017-2050, veel van deze plannen zijn nog in 

voorbereiding.  

Op afbeelding 4 zijn alle woningbouwlocaties van de Metropoolregio Amsterdam te zien met de 

geluidscontouren van Schiphol eroverheen.  

Bijlage II toont de volledige kaart van Metropoolregio Amsterdam met de geluidscontouren van 

Schiphol. 

 

 

Afbeelding 4. Woningbouwlocaties MRA en geluidscontouren van Schiphol (Provincie Noord-Holland, 2018) 
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Grote steden in de Metropoolregio Amsterdam willen ook uitbreiden qua woningen. Deze grote 
steden zoals Amsterdam, Haarlem en Zaandam bevinden zich in de buurt van Schiphol of drukke 
vliegtuigroutes. Dit houdt in dat ze beïnvloed worden door de geluidscontouren als het gaat om 
woningbouw. 
 
Door het transformatieakkoord is het nu ook voor deze steden mogelijk om uit te breiden. Om 
duidelijk te maken welke woningbouwlocaties onder de geluidscontouren vallen is er een tabel 
gemaakt. Zie tabel 3 hieronder. 
 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het LIB-4 gebied en de LIB5 of 20 Ke-contour. Bij het LIB-4 
mogen maximaal 25 huizen bij elkaar in bestaand gebied gebouwd worden. Ook in het 20 Ke-gebied 
moet binnen bestaand stedelijk gebied woningbouw gerealiseerd worden. 
  

 

 

Uit de inventarisatie blijk dat binnen het LIB4-gebied tussen 2017 en 2050 rond de 6.000 woningen 

gebouwd gaan worden. Binnen de LIB5 of 20 Ke-contour gaat het om bijna 28.000 woningen.  

Daarnaast zijn er nog 98.000 nieuwe woningen voorzien binnen een afstand van 1500 meter van de 

grens van de 20 Ke-contour (het LIB5 gebied). Op grond van hinderbelevingsonderzoek van de GGD-

Kennemerland valt te verwachten dat ook deze bewoners overlast van vliegverkeer zullen ervaren. 

Om erachter te komen hoeveel mensen binnen de beperkingsgebieden van Schiphol gaan wonen 

worden gegevens van het CBS gebruikt. Volgens het CBS was de gemiddelde huishoudensgrootte in 

2017 2,16 personen (CBS, 2018). Uit deze getallen blijkt dan dat rond de 73.000 mensen zich gaan 

vestigen binnen de beperkingsgebieden van Schiphol. Totaal - dus LIB4, LIB5 en 1500 meter vanaf 

LIB5 opgeteld – vestigen zich de komende jaren ongeveer 172.000 nieuwe bewoners onder de rook 

van Schiphol. 

Wat verder opvalt zijn de 4.500 woningen binnen het LIB-4 gebied in Duivendrecht en Diemen. Dit 
komt door een nieuwbouwproject genaamd de Nieuwe Kern. De gemeente Ouder-Amstel wil in dit 
gebied tussen de Arena, station Duivendrecht en de snelwegen A10 en A2 4500 woningen bouwen 
tussen 2020 en 2029. Het gebied ligt pal onder de Buitenveldertbaan  (De Gooi-en Eemlander, 2017). 
 
Luchthaven Schiphol vraagt zich op haar beurt af: “op welke wijze de gemeente rekening houdt met 
deze routes en op basis waarvan ze dan haar besluit heeft genomen.” (De Monitor, 2018) 
 

Tabel 3 Woningbouwlocaties van 2017-2050 binnen de verschillende geluidscontouren van Schiphol.                                                                                                                        
Geïnventariseerd door Nike Duin op 24 april 2018, gegevens van:  (Provincie Noord-Holland, 2018) 
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4.3 Kettingbeding 
 

Wat is het kettingbeding 

Sinds 1 januari 2018 mag er aan de randen van de geluidscontouren van Schiphol wel grootschalige 

nieuwbouw neergezet worden. Gemeenten hoeven geen toestemming meer te vragen aan de 

overheid of ze binnen de beperkingsgebieden mogen bouwen, deze keuze is nu aan de gemeenten 

zelf. Een onderdeel van de afspraak tussen het Rijk en de provincies Noord- en Zuid Holland om de 

woningbouwmogelijkheden binnen de geluidscontouren rond Schiphol te verruimen is het 

zogenaamde kettingbeding (Omgevingsraad Schiphol, 2018). 

“Dit kettingbeding is volgens het geheime advies van de landsadvocaat een essentieel onderdeel van 

de deal om schadeclaims voor gemeenten te voorkomen. De prijs voor het mogen bouwen binnen 

de geluidszones is namelijk de zogeheten “vrijwaring van de luchtvaartsector”. (Omgevingsraad 

Schiphol, 2018)”. 

Het is voor gemeenten die willen bouwen in de beperkingsgebieden van Schiphol verplicht om de 

kopers te informeren over de geluidsoverlast die Schiphol kan geven. Hoe gemeenten invulling 

geven aan deze informatieplicht, mogen zij zelf bepalen. Gemeenten kunnen gebruik maken van een 

kettingbeding, maar dat is niet verplicht. De provincie heeft gemeenten een brief gestuurd met een 

voorbeeld van een kettingbeding en een boeteclausule. 

 “Gemeenten verbinden zich ertoe toekomstige en (potentiële) eigenaren, bewoners en gebruikers 

van woningen binnen het 20 Ke-gebied, alsmede partijen die voornemens (of doende) zijn die 

woningen te realiseren, actief en zo vroeg mogelijk te informeren over de geluidbelasting als gevolg 

van Schiphol.” (Provincie Noord-Holland, 2017) 

 

Klagen en het kettingbeding 

Schiphol en de luchtvaartsector zijn akkoord gegaan met de grootschalige woningbouw binnen de 20 

Ke-contour onder voorwaarden dat ze gevrijwaard zijn en geen financiële claims aan de broek 

krijgen. 

Door het ondertekenen van het kettingbeding geven bewoners aan bekend te zijn met de 

geluidsoverlast die Schiphol kan veroorzaken. Klagen is toegestaan, net als voor alle andere 

omwonenden. De vraag is echter of deze klachten ook behandeld zullen worden op dezelfde manier 

als klachten van andere omwonenden, aangezien de nieuwe bewoner heeft ondertekend bekend te 

zijn met het kopen van een huis op een met vliegtuiggeluid belaste locatie. 

Bovendien kan de gemeente de klacht niet doorspelen naar Schiphol of de luchtvaartsector. Schiphol 

en de sector zijn namelijk gevrijwaard van klachten en financiële claims. De gemeenten hebben de 

(financiële) verantwoordelijkheid op zich genomen als het gaat om klachten en de behandeling 

daarvan. 

Daarnaast gaan een aantal gemeenten het kettingbeding instellen. Daarin tekent een bewoner dat 

hij op de hoogte is van de geluidsoverlast en overige beperkingen die wonen rondom Schiphol kan 

opleveren. Wanneer de nieuwe bewoner dan gaat klagen bij de gemeente, kan de gemeente 

terugverwijzen naar het kettingbeding. Wat dit precies betekent voor de rechten van bewoners is 

nog niet helemaal duidelijk. Zie het voorbeeld kettingbeding in Bijlage VI. 
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5. Uitbreiding Schiphol 
 

5.1 Groei aantal woningen en Schiphol 

 
Wie nu naar de kaart kijkt zou zeggen dat 
Schiphol op de verkeerde plek is gebouwd. 
Maar toen Schiphol honderd jaar geleden 
werd aangelegd, was het een dunbevolkte 
polder met vooral landbouwgrond. Zie 
afbeelding 6. 
  
In 1948 is directeur Plesman van KLM een van 
de weinigen die ziet dat het anders moet. 
Volgens de heer Plesman moest Schiphol 
ongeveer tien kilometer naar het zuidwesten 
worden verplaatst. Dit idee was er vanwege 
de verwachte geluidsoverlast voor 
Amsterdam. De plannen van de heer Plesman 
werden nooit uitgevoerd.  
 
De eerste spanning tussen wonen en vliegen 
ontstaat in de jaren 50. Het dorpje Rijk wordt 
met de grond gelijk gemaakt zodat er een 
straalmotorstartbaan kan komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de straalmotorstartbaan neemt het 
geluidsniveau toe. De klachten groeien 
ondertussen bij omliggende gemeenten. De 
groeiambities werden echter niet bijgesteld. In 
Amsterdam werd de wijk Buitenveldert 
aangelegd, een paar jaar voordat de 
Buitenveldertbaan werd aangelegd. 
Buitenveldert kwam hierdoor direct onder de 
aanvliegroute te liggen. Alleen bij de bouw van 
het Amsterdams Medisch Centrum werd 
rekening gehouden met het vliegveld, het 
ziekenhuis werd vijf kilometer verder van 
Amsterdam geplaatst. 

 

Afbeelding 6. Omgeving Schiphol in 1952, Bron: (NOS, 2018) 

Afbeelding 7. Omgeving Schiphol in 1980, Bron: (NOS, 2018) 

Afbeelding 8. Omgeving Schiphol in 2017, Bron: (NOS, 2018) 
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Geluidshinder bestrijden wordt enkele jaren later een nationaal thema. Er worden zones ingesteld 

waarbij niet gebouwd mag worden en huizen geïsoleerd. De inwoners die last hadden van de 

Zwanenburgbaan werden ontlast door de aanleg van de Polderbaan. Of de Polderbaan echter heeft 

bijgedragen aan het reduceren van geluidsoverlast, leidt tot veel discussie. De groei van Schiphol 

vermindert de geluidsoverlast in ieder geval niet. 

Ondertussen groeien Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp steeds dichter tegen Schiphol 
aan. Zie afbeelding 8. 
 
Sinds de eeuwwisseling is het aantal woningen in de omgeving rondom Schiphol sterker gegroeid 
dan het aantal vluchten. Zie afbeelding 9. 
 

 

Afbeelding 9.  Groei van woningen en vluchten, Bron: (NOS, 2018) 

 

 

 

 

 

5.2 Groei aantal vluchten 
 
De bewoners en kopers van woningen rondom Schiphol krijgen de komende jaren te maken met een 
flinke groei. 
 
Het is nog niet duidelijk of Schiphol na 2020 mag uitbreiden, maar de kans is aanwezig. In overleg 
met omwonenden, de Nederlandse luchtvaartsector en overheden is er met Schiphol afgesproken 
dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt 
tot en met 2020. Schiphol is echter in zo’n rap tempo gaan groeien dat ze nu al aan deze grens 
zitten.  
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Momenteel heeft Schiphol rond de 464.900 vliegbewegingen overdag en 31.700 vliegbewegingen in 
de nacht (23:00-7:00) per jaar. Een totaal van 496.600 vliegbewegingen per jaar, het plafond is al zo 
goed als bereikt. Zie afbeelding 10. 

 

 
Afbeelding 10. Aantallen start en landingen in het gebruiksjaar 2018, Bron: (Schiphol Group, 2018) 

 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil echter een veiligheidsonderzoek uitvoeren of 
Schiphol onder voorwaarden mag uitbreiden naar 550.000 bewegingen. Volgens het rapport moeten 
eerst veiligheidsmaatregelen getroffen worden voordat Schiphol verder mag groeien. 
 
Door de ontwikkelingen van de luchtvaart op Schiphol zal het baangebruik wijzigen. De polderbaan 
en Kaagbaan blijven de meest gebruikte banen. Er zal een evenredige toename zijn van het gebruik 
van de twee banen: Aalsmeerbaan (18L –36R) en Zwanenburgbaan (18C –36C). Zie afbeelding 11. 

 
Afbeelding 11. Prognose baangebruik Schiphol, Bron: (Schiphol Group, 2017) 
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6. Geluidsoverlast 
 

De spanning tussen wonen en vliegen wordt veroorzaakt door de toename van geluidsoverlast door 

vliegtuigen. Vooral omwonenden en mensen die direct onder de vliegroutes wonen hebben hier last 

van. Belangrijk om te weten is wat nu eigenlijk de wettelijke normen zijn voor het geluid dat de 

vliegtuigen produceren.  

Het aantal meldingen over geluidsoverlast is ook interessante informatie voor de toekomstige 

bewoners. Wie klagen er zoveel, hoeveel last hebben ze van het vliegtuiggeluid en waar wonen deze 

mensen. Verder is er ook een prognose over de toename in het aantal gehinderden en ernstig 

gehinderden. 

 

6.1 Actuele geluidsregels  
 

Wettelijk kader en Plandrempel: (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2018) 
 
“Het wettelijk kader voor de beheersing van de geluidsbelasting rond Schiphol en het opstellen van 
geluidskaarten en actieplannen wordt gevormd door:  
• de Wet luchtvaart;  
• het Luchthavenverkeerbesluit (LVB), waarin de grenswaarden voor de geluidsbelasting veroorzaakt 
door het vliegverkeer van en naar Schiphol en de verkeersregels over het gebruik van het 
banenstelsel en het luchtruim zijn opgenomen;  
• het Luchthavenindelingsbesluit (LIB), waarin regels staan over het ruimtegebruik in de omgeving 
van Schiphol met het oog op vliegtuiggeluid;  
• de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI), waarin is vastgelegd hoe de bepaling van 
de geluidbelasting en de handhaving van de grenswaarden moet worden uitgevoerd;  
• de Regeling Omgevingslawaai Luchtvaart (ROL), waarin de eisen zijn opgenomen waaraan de in 
Europees verband verplichte geluidskaarten en actieplannen moeten voldoen.  
 
Schiphol, de luchtverkeersleiding en de luchtvaartmaatschappijen dragen zorg voor het beperken 
van de geluidsbelasting en het voorkomen van overschrijding van geluidsnormen. De Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de handhaving van regels en normen en 
schrijft indien nodig maatregelen voor om (nieuwe) overschrijdingen te voorkomen. (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2018)” 
 
Luchthavenindelingsbesluit Schiphol: (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2018) 
 
Het LIB5 bevat regels voor het ruimtegebruik rond Schiphol vanwege geluid en veiligheid in verband 
met het vliegverkeer. Hiermee wordt een goede afstemming tussen het gebruik van de luchthaven 
en het ruimtegebruik in zijn omgeving bewerkstelligd. Met een goede afstemming tussen het 
ruimtegebruik door wonen, werken, recreëren en het vliegverkeer leidt dit tot maximale 
mogelijkheden voor veilig vliegverkeer en minimale hinder en onveiligheid voor de omgeving van de 
luchthaven.  
 
Met ingang van 1 januari 2018 is voor de onderdelen geluid en externe veiligheid een wijziging 

doorgevoerd in het Luchthavenindelingsbesluit. In dit wijzigingsbesluit worden de regels met 

betrekking tot het zogeheten 20Ke-gebied verankerd. Deze waren tot dit besluit gebaseerd op de 
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Nota Ruimte. Ook zijn de beperkende regels binnen de beperkingengebieden gewijzigd om met de 

regels ervaren knelpunten weg te nemen. De ligging van de beperkingengebieden is niet aangepast.  

In de tweede fase wijziging van het Luchthavenindelingsbesluit wordt ook de ligging van de LIB-

beperkingengebieden voor geluid en externe veiligheid geactualiseerd. Wat betreft geluid heeft dat 

betrekking op een nieuwe (geactualiseerde) ‘sloopzone woningen vanwege geluid’ op basis van de 

71dB(A) Lden, en een geactualiseerd ‘beperkingengebied geluidgevoelige gebouwen’ op basis van de 

58dB(A) Lden. Deze contouren zullen worden gebaseerd op het milieueffectrapport voor het nieuwe 

normen- en handhaving stelsel Schiphol en daarmee in lijn worden gebracht met het gelijktijdig te 

wijzigen Luchthavenverkeerbesluit.  

In het oude stelsel van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB), oude stelsel Het LVB (Stb. 2002, 

592), laatst gewijzigd Stb. 2016, 280 waren de geluidscontouren voor het etmaal 63,46 dB(A) Lden 

en voor de nacht 54,44 dB(A) Lnight. 

 

6.2 Geluidsoverlast heden 
 

Ervaring van geluid 

Om te bepalen bij welke geluidbelasting mensen ernstige hinder ondervinden of in hun slaap 
gestoord worden – zogenoemde dosis-effectrelaties - zijn enquêtes gehouden onder omwonenden 
van Schiphol: Hinderbelevingsonderzoeken. Op basis van deze onderzoeken 
zijn grenswaarden vastgesteld. De grenswaarde is de maximale jaarlijkse gemiddelde 
geluidsbelasting die op een bepaald punt mag optreden. De grenswaarde mag niet overschreden 
worden. Schiphol kent twee grenswaarden: de 48dB(A)-grens en de 58 dB(A)-grens (Natuur en 
Milieufederatie Noord-Holland, 2018). 
 
Maar wat houdt de definitie gemiddeld geluidsniveau over een jaar in? Het is niet zo dat er plekken 
rondom Schiphol zijn waar het geluidsniveau constant hetzelfde is zoals bijvoorbeeld 58dB(A). Op 
sommige momenten is het veel stiller. 
 
Hinder wordt dus ervaren wanneer het contrast tussen stilte en geluid groter wordt. Er zullen 
momenten zijn dat het veel stiller is. Daar staat tegenover dat er ook momenten zijn waarop er veel 
meer lawaai is (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, 2018).  
De geluidbelastinggrens zegt iets over de permanente geluidbelasting maar zegt niets over 
de duur van ervaren hinder voor omwonenden van Schiphol. 

 
Aantal melders 
 
Uit het 2017 jaarrapport van Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol bleek dat het aantal klachten fors is 
toegenomen. Het aantal melders bij de focusgroep 
(8.450) is met 42% toegenomen ten opzichte van het 
jaar 2016. Zij hebben ruim 82.000 klachten ingediend. 
Het aantal veel melders (36) is nagenoeg gelijk 
gebleven maar deze groep heeft ruim 31.000 klachten 
minder ingediend. Zie afbeelding 12. 
 
 Afbeelding 12.  Aantal melders geluidsoverlast Schiphol. Bron: 

(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, 2017) 
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Aantal vliegbewegingen 
 
Het toegenomen aantal klachten is te linken aan 
de groei van het aantal vliegbewegingen van 
Schiphol. Het totaal aantal vliegbewegingen van 
Schiphol is in het jaar 2017 namelijk met 4% 
toegenomen. Het handelsverkeer komt uit op 
494.973 vliegbewegingen. Het totaal overig 
verkeer (klein zakelijk verkeer en helikopter) is 
17.279 vliegbewegingen. Zie afbeelding 13. 
 
 
 
 
 
 
 
Geluidsoverlast gebruik vliegtuigbanen 
 
Doordat het de Kaagbaan en/of Polderbaan tijdelijk buiten gebruik zijn vanwege onderhoud, leidt dit 
tot een verplaatsing van de vlieghinder naar andere en meer dichtbevolkte gebieden. Dit komt 
omdat de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenvelderbaan meer worden gebruikt om het 
vliegverkeer op te vangen. Dit zorgt voor een toename in het aantal melders rond Almere, 
Zwanenburg en Buitenveldert (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, 2017).  
 
Welke omwonenden klagen over welke banen van Schiphol is te zien in de Bijlage IV en V. Hier staan 
twee kaarten weergegeven met de klachten over dag of nachtvluchten en op welke route ze vliegen. 
 
Ervaren geluidshinder 
 
Van alle woongebieden in de regio Kennemerland waarvan gegevens beschikbaar zijn, was ernstige 

geluidhinder door vliegverkeer het hoogst in Halfweg (31%) en in Zwanenburg (29%). 
 
 
 

 
Afbeelding 14.  Ernstige geluidhinder vliegverkeer in hoogbelaste gebieden (GGD Kennemerland, 2016)  

Afbeelding 13.  Aantal vliegbewegingen Schiphol. Bron: 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, 2017) 
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Spookgehinderden 
 
De door Schiphol veroorzaakte maximale hoeveelheid geluid wordt berekend en uitgedrukt in het 
aantal ernstig gehinderden en het aantal slaapverstoorden, daarbij uitgaande van een verouderd 
woningbestand (2005) (Omgevingsraad Schiphol, 2017).  
 
De mensen die er sindsdien zijn komen wonen worden niet betrokken in de berekeningen van het 
aantal ernstig gehinderden en het aantal slaapverstoorden. 
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6.3 Geluidsoverlast na realisatie woningbouwopgave 
 

Schiphol gaat zich uitbreiden naar de 500.000 vliegbewegingen voor 2020. Dit betekent voor de 

omwonenden nog meer vliegtuigbewegingen boven hun woningen, voor sommigen betekent dit dus 

meer overlast. Omdat het nog onduidelijk is om Lelystad Airport of Schiphol Airport gaat uitbreiden, 

zijn er nog geen prognoses over hinder gemaakt of openbaar gesteld. 

Bekend is nu hoeveel nieuwbouwwoningen worden gebouwd in de periode 2017-2050 rondom 

Schiphol. Om een inschatting te maken met hoeveel het aantal ernstig gehinderden en 

slaapverstoorden hierdoor gaat toenemen zijn gegevens van verschillende gezondheidsorganisaties 

en gemeenten gebruikt.  

In de gezondheidsrapportages van de GGD Amsterdam en Kennemerland staan percentages over 

hoeveel mensen per gemeente last hebben van geluidsoverlast en welk percentage hiervan wordt 

veroorzaakt door vliegverkeer. Deze percentages zijn vermenigvuldigd met het aantal toekomstige 

nieuwe bewoners per gemeente. Zo kan er een inschatting gemaakt worden hoeveel gehinderden, 

ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden erbij kunnen komen. 

Het aantal nieuwe bewoners is berekend door de gemiddelde huishoudgrootte van het CBS te 

vermenigvuldigen met het aantal nieuwe woningen, hier zitten dus geen leeftijden aan gebonden. 

Terwijl de procentuele gegevens over de hinder door 19- t/m 64-jarige gaat worden ervaren. 

Door gelimiteerde gegevens kon geen onderscheid gemaakt worden tussen gehinderd en ernstig 

gehinderd. Verder is niet in elke gemeente bekend hoeveel mensen gestoord worden in hun slaap 

door vliegverkeer, dit is daarom niet altijd meegenomen in de prognose.  

Alle gebruikte bronnen kunnen worden gevonden in Bijlage VII. 

 

    

 

Volgens de prognose komen er door de nieuwbouwprojecten rondom Schiphol ongeveer 14.000 

extra gehinderden bij, het aantal ernstig slaapverstoorden neemt rond de 3.000 toe. Dit komt er op 

neer dat waarschijnlijk 8% van de nieuwe omwonenden hinder gaat ervaren en 2% ernstige 

slaapverstoring. 

Tabel 4 Prognose aantal gehinderden en ernstig slaapverstoorden door de nieuwbouwwoningen 2017-2050                                                                                       
Opgesteld door Nike Duin op 13 juni 2018, gebruikte bronnen zijn in Bijlage VII te vinden. 
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7. Gezondheidseffecten  
 

Mensen die wonen in de omgeving van de luchthaven Schiphol maken zich soms zorgen over een 

mogelijke relatie tussen het vliegverkeer en hun gezondheid en de schoolprestaties van hun 

kinderen. Hierbij gaat het met name om luchtverontreiniging en geluid. 

“De Gezondheidsraad ziet in een aantal gevallen voldoende bewijs voor een oorzakelijk verband 

tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging, geur, omgevingsgeluid en vliegtuigongevallen en 

gezondheidseffecten. Daarbij gaat het vooral om verergering van bestaande aandoeningen zoals 

astma, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen. Daarnaast wordt het 

welbevinden verstoord door (ernstige) hinder, slaapstoornis, concentratiestoornis en 

belemmeringen in de dagelijkse bezigheden. Ook kunnen gevoelens van onveiligheid en 

vervreemding optreden. (GGD Amsterdam, 2010)” 

7.1 Geluidshinder 
 

Personen die langdurig blootgesteld worden aan geluid kunnen gevoelens van afkeer, onbehagen, 

boosheid, onvoldaanheid of gekwetstheid ervaren als geluid invloed krijgt op gedachten, gevoelens 

of activiteiten. 

Het aantal overvliegende vliegtuigen en het tijdstip daarvan hebben ook effect op de ervaren hinder. 

De mentale gezondheid van mensen die ernstige geluidshinder ervaren, wordt vaker als minder goed 

beoordeeld. De personen hebben vaker (zelf gerapporteerde) hoge bloeddruk, zijn minder tevreden 

over de woonomgeving, maken zich meer zorgen over veiligheid en gezondheid en gebruiken meer 

slaap- en kalmeringsmiddelen, dit toont het onderzoek verder aan (GGD Amsterdam, 2010). 

7.2 Geurhinder 
 

Blootstelling aan geurstoffen kan leiden tot hinder. De concentratie en aard van de geur bepalen 

onder meer de geurhinder. Langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld kerosine kan leiden tot 

indirecte gezondheidseffecten zoals hoofdpijn, duizeligheid, rugklachten, slaapstoornissen en 

depressieve klachten.  

Uit het onderzoek van de GGD Amsterdam blijkt dat er een relatie bestaat tussen de waarneembare 

geur en de afstand tussen Schiphol. De omwonenden gaven aan nog geuren van Schiphol op 

ongeveer vijfenhalve kilometer waar te nemen.  

In het onderzoek is er verschil gemaakt tussen de grondactiviteit van Schiphol en de vliegtuigen in 

verband met de geurhinder. Bij grondactiviteiten gaat het om opslag, transport en de overslag van 

kerosine. “Uit het GES-vragenlijstonderzoek blijkt 3,1% van de volwassen respondenten in het NLR-

gebied ernstige geurhinder door vliegtuigen te ondervinden en 1,6% door grondactiviteiten. Dat 

percentage neemt dichter bij de luchthaven toe (GGD Amsterdam, 2010).“ 

Als het percentage 3,1 wordt vermenigvuldigd met de 73.000 mensen die zich gaan vestigen binnen 

de beperkingsgebieden van Schiphol. Dan ondervinden ongeveer 2.200 mensen ernstige geurhinder. 
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 Schonere vliegtuigen leveren weliswaar minder geurhinder op, maar het toenemend aantal 

vliegtuigbewegingen doet dit weer (deels) teniet. (GGD Amsterdam, 2010) 

 

7.3 Hart en Vaataandoeningen 
 

Het RIVM schat dat 600-1600 omwonenden in het NLR-gebied een verhoogde bloeddruk hebben 

door vliegtuiggeluid. Dat is ongeveer 2% van het totale aantal mensen met hoge bloeddruk in dit 

gebied. Uit het vragenlijstonderzoek van de GGD Amsterdam blijkt dat mensen met ernstige hinder 

door vliegtuiggeluid tweemaal zo vaak last hebben van (zelf gerapporteerde) hoge bloeddruk.  

Wat niet duidelijk is of deze hoge bloeddruk komt door de directe blootstelling aan vliegtuiggeluid of 

door stressreacties op ervaren hinder. Onderzoek naar ziekenhuisopnames levert geen verband op 

met blootstelling aan vliegtuiggeluid. Uitgaande van een causale relatie tussen vliegtuiggeluid en 

hartinfarct kwam het RIVM in 2000 tot 4 tot 34 extra hartinfarcten per jaar in het NLR-gebied. (GGD 

Amsterdam, 2010) 

 

7.4 Slaapverstoring 
 

Onderzoek uit 2002 toont aan dat zo’n 4% van de effecten van vliegtuiggeluid op de slaap 

plaatsvindt tussen 23 en 24 uur. Voor elk uur tussen 24 uur en 6 uur is dat ongeveer 6%. Tussen 6 en 

7 uur ’s ochtends zijn de geluidseffecten met 27% beduidend hoger. In dat tijdvak vinden ook weer 

meer vliegtuigbewegingen plaats. Bij geluidsbelasting binnen in de woning van 26 dB(A) of meer 

wordt de slaapkwaliteit als slechter ervaren. Slaapverstoring door grondactiviteiten treedt op in een 

straal van tien kilometer (GGD Amsterdam, 2010).  

Vroeger bestond de aanname dat slaapverstoring rond Schiphol hoger was dan elders maar recent 

onderzoek laat zien dat de slaapverstoring bij Europese luchthavens goed vergelijkbaar is.  

 

7. 5 Leerprestaties 
 

Volgens het RIVM is bewezen dat vliegtuiggeluid een negatieve impact heeft op de leerprestaties 

van kinderen. Het gaat dan vooral om cognitieve effecten van geluid op begrijpend lezen, aandacht, 

lange termijn geheugen en probleem oplossend vermogen. Rondom drie EU vliegvelden, waaronder 

Schiphol, is de leesprestatie van basisschool kinderen gemiddeld lager bij hogere geluidniveaus 

(RIVM, 2011). 
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8. Externe veiligheid 
 
De veiligheid in de omgeving van de luchthaven Schiphol, waar een ongeval zou kunnen plaatsvinden 
en mensen om het leven zouden kunnen komen, valt onder externe veiligheid. Externe veiligheid 
maakt onderdeel uit van het gebruikskader van Schiphol. Het kan worden gezien als een aanvulling 
op het operationele veiligheidsniveau dat sectorpartijen op Schiphol nastreven. 
 
Normen 
 
In 1995 is in de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving vastgesteld dat de veiligheid van 
omwonenden niet mag verslechteren ten opzichte van 1990. 1990 is als punt genomen zodat 
omwonenden verzekerd worden van hun veiligheid en dat deze verzekerd blijft ondanks de groei 
van het vliegverkeer. 
  
De nieuwe norm is het aantal woningen binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 of hoger. 
Dit is de contourlijn op een topografische kaart die de locaties rond de luchthaven met elkaar 
verbindt. Hiervoor bedraagt de overlijdenskans van iemand die er permanent woont en 
onbeschermd zou verblijven 1 op 1.000.000 jaar. Binnen deze contour mogen niet meer dan 3.300 
woningen staan. 
 
De veiligheidsnormen voor Schiphol zijn anders dan die gelden voor externe veiligheidsrisico’s van 
bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het grootste verschil is dat om Schiphol woningen 
mogen blijven staan met plaatsgebonden risico hoger dan 10-6 en lager dan 10-5. Dat is tot een 
factor tien hoger dan voor industriële inrichtingen. Verschil nummer twee is dat voor groepsrisico 
een waarde is vastgesteld rondom risicovolle bedrijven waarvoor een verantwoording geldt. Voor 
Schiphol is geen groepsrisico waarde vastgesteld (Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2017).  
 
Ongevalskans 
 
Op wereldschaal zijn de autonome veiligheidsverbeteringen goed zichtbaar. Afbeelding 16 Laat voor 
commercieel vliegverkeer het aantal vluchten per jaar en de ongevalskans per vlucht zien over de 
periode 1995-2016. De gemiddelde groei van het vliegverkeer bedroeg per jaar ongeveer 2%. De 
gemiddelde afname van de ongevalskans per vlucht was meer dan 4%.  De ongevalskans per vlucht 
neemt dus sneller af dan de groei van het aantal vluchten per jaar, hierdoor vinder er jaarlijks 
minder ongevallen plaats. (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, 2018). 
 
Deze afbeelding geeft echter de wereldwijde ongevallen trend aan, hoe de trend zich voordoet op 
Schiphol is niet vast te stellen. Dit zou vastgesteld moeten worden op basis van 
ongevallenstatistieken van Schiphol, maar vanwege het geringe aantal ongevallen op Schiphol is dit 
niet mogelijk. 
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Afbeelding 16.  Wereldwijde ontwikkeling aantal vluchten en ongevalskans  

Wonen rondom Schiphol 
 
Door de overheid zijn er regels opgesteld voor het wonen rondom Schiphol met oog op de externe 
veiligheid. Woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Daarnaast mag niet in elk gebied 
gebouwd worden. Sommige gronden liggen te dichtbij de banen van Schiphol, een risicovolgebied 
om te wonen. Op sommige gronden moet rekening worden gehouden met vliegtuigongevallen, hier 
mogen een beperkt aantal huizen staan.  
 
Gemeenten moet in de toelichting op het bestemmingsplan of in de onderbouwing van de 
omgevingsvergunning onderbouwen op welke wijze rekening is gehouden met de mogelijke 
gevolgen van een vliegtuigongeval met meerdere slachtoffers op de grond als gevolg van ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
 
Gebieden die in afwegingsgebieden liggen vanwege de externe veiligheid zijn onder andere: 
Amsterdam-west, Beverwijk, Uitgeest, Assendelft en Nieuw-Vennep. Zie Bijlage III voor de externe 
veiligheid kaart.  
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9. Conclusie 
 
De hoofdvraag van dit onderzoek was: “Wat zijn de verwachte consequenties van de 
woningbouwopgave van MRA rondom Schiphol?”  

 
Jarenlang mocht er niet gebouwd worden in de LIB-4 en 20 Ke-contour vanwege geluid en veiligheid. 

Sinds 1 januari 2018 is het aan de provincie en gemeenten zelf om ontheffing te geven voor het 

bouwen binnen de beperkingsgebieden van Schiphol.  

De regels en beperkingen die in dit gebied werden opgelegd, dienden om ernstige hinder en 

slaapverstoring door vliegtuiglawaai te voorkomen. 

Door de Wijzigingsbesluit Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) Schiphol van begin 2018 mogen 

gemeenten zelf beslissen of ze binnen de LIB-5 (20 Ke-contour) willen bouwen. De 

ontheffingsverlening voor kleinschalige (inbreiding)locaties in de 20Ke contour is vereenvoudigd 

door de bevoegdheid over te brengen van het rijk naar de provincie en gemeenten (Omgevingsraad 

Schiphol, 2017). 

Door de nieuwe ontheffingsregeling worden er ongeveer 6.000 nieuwe woningen in het LIB-4 gebied 

gebouwd en bijna 28.000 nieuwe woningen binnen het 20 Ke-contour gebied. Dat komt neer op 

ongeveer 73.000 mensen die zich tussen 2017 en 2050 in beperkingsgebieden rondom Schiphol gaan 

vestigen.  

Volgens de prognose uit verschillende gezondheidsonderzoeken komen er door de 

nieuwbouwprojecten rondom Schiphol ongeveer 14.000 extra gehinderden bij. Hierbij komt dat het 

aantal ernstig slaapverstoorden rond de 3.000 zal toenemen. Nu zijn er 126.500 ernstig gehinderden 

en 6.100 ernstig slaapverstoorden (Schiphol Group, 2018). Dat aantal neemt dus toe met 

respectievelijk ruim 11 procent en ruim 17 procent.  

Jarenlang was bouwen in beperkingsgebieden streng gereguleerd vanwege geluid en externe 

veiligheid. Volgens verschillende GGD onderzoeken kan het wonen binnen de beperkingsgebieden 

ook schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Wonen rondom Schiphol kan leiden tot geluidsoverlast:  

• Ongeveer 8% van de nieuwe omwonenden zal (ernstige) hinder ervaren en 2% ernstige 

slaapverstoring. 

• Geluidshinder kan leiden tot hinder, ernstige hinder of ernstige slaapverstoring. 

• Personen die langdurig blootgesteld worden aan geluid kunnen gevoelens afkeer, 

onbehagen, boosheid, onvoldaanheid of gekwetstheid ervaren als geluid invloed krijgt op 

gedachten, gevoelens of activiteiten. 

• De mentale gezondheid van mensen die ernstige geluidshinder ervaren wordt vaker als 

minder goed beoordeeld. 

• Vliegtuiggeluid heeft een negatieve impact op de leerprestaties van kinderen. 

Wonen rondom Schiphol kan schadelijk zijn voor de gezondheid: 

• Mensen met ernstige hinder door vliegtuiggeluid hebben tweemaal zo vaak last van (zelf 

gerapporteerde) hoge bloeddruk. 
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• 3,1% van de mensen rondom Schiphol ervaart ernstige geurhinderhinder. Van de 73.000 die 

zich gaan vestigen binnen de beperkingsgebieden van Schiphol gaan ongeveer 2.200 mensen 

ernstige geurhinder gaan ervaren.  

• Langdurige geurhinder kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, rugklachten, slaapstoornissen 

en depressieve klachten. 

• Slaapverstoring door grondactiviteiten treedt op in een straal van tien kilometer van 

Schiphol. 
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Bijlage I 

Afbeelding 17. Woningbouwlocaties Metropoolregio Amsterdam (Provincie Noord-Holland, 2018) 
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Bijlage II 

Afbeelding 18. Woningbouwlocaties 2017-2050 MRA en geluidscontouren van Schiphol (Provincie Noord-Holland, 2018) 
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Bijlage III 

 

Afbeelding 19. Beperkingszones bebouwing rondom Schiphol, Bron: (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2018) 
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Bijlage IV 

Afbeelding 20. Melders overdag (6:00 – 23:00 uur) per baan, Bron: (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, 2017) 
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Bijlage V 

Afbeelding 21. Melders ‘s nachts (23:00 - 06:00 uur) per baan, Bron: (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, 2017) 
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Bijlage VI 
 

Voorbeeld kettingbeding van de Provincie Noord-Holland (Provincie Noord-Holland, 2017): 

 

1) Kettingbeding op te nemen in de met de ontwikkelaar/toekomstige eigenaar te sluiten 

overeenkomst en de akte van levering Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het 

onderhavige onroerende zaak zich bevindt op een met vliegtuiggeluid belaste locatie en met 

de daaruit voortvloeiende gebruiksbeperkingen. Koper zal bij overdracht, bezwaring met een 

beperkt genotsrecht danwel bij ingebruikgeving van (een gedeelte) de onroerende zaak in de 

met de rechtsopvolgers of gebruikers te sluiten overeenkomst, de rechtsopvolgers en 

gebruikers wijzen op het feit dat de onroerende zaak zich bevindt op een met vliegtuiggeluid 

belaste locatie. 

 

 Koper is verplicht bij overdracht, bezwaring danwel bij ingebruikgeving van (een gedeelte 

van) de onroerende zaak, zijn verplichtingen inzake het informeren zoals hiervoor 

omschreven ten behoeve van de Gemeente op te leggen aan en laten aannemen door zijn 

rechtsopvolger c.q. beperkt gerechtigde. Bij het niet voldoen aan enige verplichting 

krachtens deze bepaling verbeurt de erfpachter danwel de beperkt gerechtigde een boete 

van € 100.000,-- per gebeurtenis ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze 

laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meet geleden schade te vorderen. 
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Bijlage VII Gegevens en bronnen Tabel prognose hinder 
 

Gemeenten: Gehinderden: Ernstig slaapverstoord 

Aalsmeer In Aalsmeer ervaart 47% van de 19- t/m 64-
jarige inwoners thuis ernstige geluidshinder. 
De meeste geluidsoverlast wordt 
veroorzaakt door vliegverkeer (39%). 

Geen gegevens beschikbaar 

Amstelveen In Amstelveen ervaart 36% van de 19- t/m 
64-jarige inwoners thuis ernstige 
geluidshinder. De meeste geluidsoverlast 
wordt veroorzaakt door vliegverkeer (20%). 

Geen gegevens beschikbaar 

Amsterdam In Amsterdam ervaart 41% van de 19 t/m 
64-jarigen thuis ernstige geluidshinder. 6% 
hiervan wordt veroorzaakt door 
vliegverkeer. 

Geen gegevens beschikbaar 

Beverwijk 9% van de mensen in Beverwijk ervaart 
ernstige geluidshinder door vliegverkeer. 

3% van de mensen in Beverwijk 
ervaart ernstige slaapverstoring 
door vliegverkeer. 

Diemen In Diemen ervaart 30% van de 19- t/m 64-
jarige inwoners thuis ernstige geluidshinder. 
4% hiervan wordt veroorzaakt door 
vliegverkeer. 

Geen gegevens beschikbaar 

Haarlem 4% van de mensen in Haarlem ervaart 
ernstige geluidshinder door vliegverkeer. 

2% van de mensen in Haarlem 
ervaart ernstige slaapverstoring 
door vliegverkeer. 

Haarlemmermeer 15% van de mensen in Haarlemmermeer 
ervaart ernstige geluidshinder door 
vliegverkeer. 

8% van de mensen in 
Haarlemmermeer ervaart 
ernstige slaapverstoring door 
vliegverkeer. 

Haarlemmerliede 27% van de mensen in Haarlemmerliede 
ervaart ernstige geluidshinder door 
vliegverkeer. 

15% van de mensen in 
Haarlemmerliede ervaart 
ernstige slaapverstoring door 
vliegverkeer. 

Heemskerk 7% van de mensen in Heemskerk ervaart 
ernstige geluidshinder door vliegverkeer. 

4% van de mensen in 
Heemskerk ervaart ernstige 
slaapverstoring door 
vliegverkeer. 

Ouder-Amstel In Ouder-Amstel ervaart 30% van de 19- t/m 
64-jarige inwoners thuis ernstige 
geluidshinder. De meeste geluidsoverlast 
wordt veroorzaakt door vliegverkeer (11%). 

Geen gegevens beschikbaar 

Uithoorn In Uithoorn ervaart 49% van de 19- t/m 64-
jarige inwoners thuis ernstige geluidshinder. 
Verreweg de meeste geluidsoverlast wordt 
veroorzaakt door vliegverkeer (39%). 

Geen gegevens beschikbaar 

Velsen 6% van de mensen in Velsen ervaart ernstige 
geluidshinder door vliegverkeer. 

3% van de mensen in Velsen 
ervaart ernstige slaapverstoring 
door vliegverkeer. 

Zaanstad 22% van de inwoners heeft last van lawaai 
van vliegtuigen. 

Geen gegevens beschikbaar 
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Bronnen per gemeente gebruikt in de tabel prognose hinder voor de toekomstige bewoners rondom 

Schiphol: 

Gemeenten: Bron: 

Aalsmeer (GGD Amsterdam, 2016) 

Amstelveen (GGD Amsterdam, 2016) 

Amsterdam (GGD Amsterdam, 2016) 

Beverwijk (GGD kennemerland, 2016) 

Diemen (GGD Amsterdam, 2016) 

Haarlem (GGD Kennemerland, 2016) 

Haarlemmermeer (GGD Kennemerland, 2016) 

Haarlemmerliede (GGD Kennemerland, 2016) 

Heemskerk (GGD Kennemerland, 2016) 

Ouder-Amstel (GGD Amsterdam, 2016) 

Uithoorn (GGD Amsterdam, 2016) 

Velsen (GGD Kennemerland, 2016) 

Zaanstad (Gemeente Zaanstad, 2014) 

 

Gemiddelde huishoudgrootte  (CBS, 2018) 

Woningbouwlocaties MRA (Provincie Noord-Holland, 2018) 

 

 

 

Hoe is het aantal gehinderden en slaapverstoorden berekent: 

Aantal woningen per gemeente * 2,16 (gemiddelde huishoudgrootte) = Aantal nieuwe bewoners per 

gemeente 

Aantal nieuwe bewoners per gemeente * Vliegverkeerhinder % per gemeente: Aantal gehinderden 

of slaapverstoorden 
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