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A. Beslispunt  
Wat voorligt, is het voorstel om op basis van de onderzochte effecten geen inspanning van de sector 
te vragen. Het voorstel is de verdere uitwerking van het voorstel af te wijzen en de (beperkte) 
beschikbare mogelijkheden voor procedurewijzigingen bij de luchtverkeersleiding te benutten voor 
voorstellen met meer potentie van hinderbeperking.  
 
B.  Achtergrond 
Volgens de door het Regioforum vastgestelde procedure voor nieuwe voorstellen hinderbeperking 
kunnen één of meerdere clustervertegenwoordigers – namens regionale bestuurders of bewoners – 
nieuwe voorstellen voor hinderbeperking indienen.  
 
Op 14 mei 2018 heeft de bewonersdelegatie een aantal voorstellen ingediend. Eén van die voorstellen 
betrof startroutewijzigingen van de Zwanenburgbaan (18C) in zuidelijke richting (bijlage 1). Het 
voorstel is om deze routes na de start, ter hoogte van Rijsenhout, een korte koerswijziging richting het 
westen te laten maken, om vervolgens na Kudelstaart de oorspronkelijke route weer te volgen: 
 

 
 
Deze twee routes worden gebruikt als de Zwanenburgbaan (18C) als enige startbaan wordt ingezet. In 
gebruiksjaar 2018 kwam dit 172 keer voor.  
 
Behandeling in het Regioforum van 8 juni 2018 
Dit voorstel is, samen met de andere ingediende voorstellen voor hinderbeperking, met alle delegaties 
besproken op 23 mei 2018 en conform de vastgestelde procedure getoetst. 

Doel notitie: Voorleggen afhandeling door Regioforum van voorstel voor startroutewijziging van 

de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting. 

A. Beslispunt 
B. Achtergrond 
C. Behandeling van het voorstel middels een quick scan 
D. Resultaten analyse 
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Op 8 juni 2018 heeft het Regioforum besloten welke voorstellen in aanmerking kwamen voor een quick 
scan. Hierbij is over voorliggend voorstel het volgende aan het Regioforum voorgelegd:  
 
“Het aantal starts en landingen op de Zwanenburgbaan (18C) is in de afgelopen tien jaar toegenomen, 
zoals ook in het voorstel is opgemerkt. Kudelstaart is onderdeel van een gebied waar de volumegroei 
plaatsvindt. Een voorstel dat in dat gebied mogelijk tot hinderbeperking kan leiden verdient daarom de 
aandacht. Eerder behandelde hinderbeperkende voorstellen tonen bovendien geen overeenkomst met 
het voorliggende voorstel. Hierdoor wordt het redelijk geacht om dit voorstel nader te onderzoeken in 
een quick scan.” 
 
Het Regioforum heeft daarop besloten voorliggend voorstel middels een quick scan te behandelen. 
Uiterlijk in de laatste vergadering van het Regioforum van 2018 zou de inhoudelijke terugkoppeling op 
dit voorstel volgen.  
 
Maatschappelijke consultatie 
Op 11 september 2018 heeft de Omgevingsraad Schiphol middels een brief aan de minister 
uiteengezet hoe invulling gegeven zou worden aan het verzoek van de minister voor een brede 
maatschappelijke consultatie als onderdeel van de adviesaanvragen. In verband hiermee is de 
behandeling van de nieuwe voorstellen voor hinderbeperking uitgesteld tot na de afronding van de 
consultatie en advisering. In het jaarplan 2019 is opgenomen dat in 2019 de voorstellen van 2018 
worden behandeld naast de reguliere procedure. Een herbevestiging van deze afspraak heeft 
plaatsgehad in het Regioforum van 8 maart 2019. 
 
 
C. Behandeling van het voorstel middels een quick scan  
Het voorstel is behandeld in een werkgroep. Voor de werkgroep zijn de potentieel belanghebbende 
partijen uitgenodigd van de gemeenten, bewoners, sectorpartijen, het Rijk en de brancheorganisaties. 
Van de eerste vier groepen hebben vertegenwoordigers van die gelegenheid gebruik gemaakt.  
 
Eerste vergadering werkgroep: Bespreken inhoud quick scan  
Op 2 mei 2019 vond de eerste vergadering plaats. De indiener heeft toegelicht dat er in Kudelstaart 
veel overlast is door een opeenstapeling van verschillende factoren, waaronder de toegenomen starts 
van de Aalsmeerbaan, de aangepaste zichtlimieten van LVNL en het microklimaat Leimuiden.  
 
De werkgroep geeft naast het formele toetsingskader van de procedure nieuwe voorstellen 
hinderbeperking de volgende punten mee: 

• In de quickscan wordt alleen gekeken naar de effecten van dit voorstel op de geluidshinder 
veroorzaakt door vliegtuigen op die specifieke route. Wel zal het onderzoeksbureau gevraagd 
worden een uitspraak te doen over de cumulatie van het vliegtuiggeluid (gebruik meerdere 
banen) met betrekking tot deze routewijziging.  

• Verzocht wordt om specifiek aandacht te hebben voor de vliegbaarheid van de 
routeverlegging.  

• De quickscan zal worden uitgevoerd met behulp van Doc29 op basis van die nieuwste 
inzichten, waarbij er gevraagd zal worden te kijken naar het woningbestand van 2005 (ten 
behoeve van de vergelijking met de huidige geluidsnormen) en het woningbestand van 2018 
(ten behoeve van de geluidshinder).  

• Gevraagd is om transparantie te betrachten in de opzet van het onderzoek, zodat voor de 
omgeving duidelijk is wat er wordt onderzocht en hoe dat wordt gedaan. De keuzes van het 
onderzoeksbureau ten aanzien van de het onderzoek zullen worden opgenomen in het plan 
van aanpak van de quickscan.  
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Conform afspraak zijn meerdere onderzoeksbureaus gevraagd een offerte uit te brengen, waarna het 
secretariaat op basis van de offertes een onderzoeksbureau, To70, heeft geselecteerd dat het beste 
uitvoering kan geven aan de door de werkgroep geformuleerde uitgangspunten. In de volgende 
vergadering van de werkgroep is vervolgens het plan van aanpak gepresenteerd. 
 
Tweede vergadering werkgroep: Bespreken plan van aanpak quick scan 
Tijdens de vergadering op 17 juli 2019 heeft To70 een plan van aanpak gepresenteerd voor de quick 
scan. Hierbij hebben de werkgroepleden hun aandachtspunten meegegeven en het plan van aanpak 
vastgesteld. Afgesproken is dat de technische haalbaarheid van het voorstel bepalend is voor het 
vervolg van de behandeling van het voorstel.  
 
Overleg met de werkgroep over het vervolg  
Op 4 september 2019 heeft het secretariaat van de Omgevingsraad de leden van de werkgroep 
geïnformeerd dat To70 het voorstel, zoals het is ingediend, niet vliegbaar wordt geacht. Het voorstel 
is door To70 echter wel als vliegbaar te ontwerpen. Afgesproken is dat To70 de vliegbare variant zou 
onderzoeken op bijbehorende effecten, om die vervolgens in de werkgroep te presenteren. 
 
Derde vergadering werkgroep: Onderzoeksresultaten gepresenteerd  
Tijdens de vergadering van 15 oktober 2019 heeft To70 middels een presentatie een toelichting 
gegeven op de vliegbaarheid van het oorspronkelijke voorstel, de wijze waarop een vliegbare 
routevariant in de geest van het oorspronkelijke voorstel is ontworpen, de effecten op de 
geluidbelasting, de mate van hinderverplaatsing, de effecten op het netwerk en de complexiteit van 
de operatie, op de ruimtelijke aspecten, de bedrijfseconomische aspecten en de milieueffecten (zie 
bijlage 2). 
 
D.  Resultaten analyse 
De effecten van de voorgestelde routewijziging zijn op basis van de volgende uitgangspunten 
onderzocht: 

- Gerealiseerd verkeer gebruiksjaar 2018 (172 starts op de voorgestelde route). 
- Huidige afhandelingssituatie (routespreiding, startprocedure, etc.). 
- Jaargemiddelde geluidbelasting in dB(A) Lden en Lnight. 
- Piekbelasting in dB LAmax. 
- Doc29 rekenmethode in Daisy. 
- Noiseloaddatabase o.b.v. daadwerkelijk verkeer in gebruiksjaar 2017. 
- Per saldo effecten o.b.v. woningbestand 2005 en 2018. 

 
De toetsing van het voorstel op de wettelijke criteria resulteert in het volgende overzicht:   

Voorstel   
WIJZIGING SID’S ZWANENBURGBAAN (18C) 
 Criteria  

Nieuw/uniek voorstel t.o.v. eerder ingediende 
voorstellen 

Dit voorstel is nieuw en uniek en komt voort uit een 
voorstel van de bewonersdelegatie uit 2018.  
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1 De gevonden effecten vallen binnen de onzekerheidsmarge.   

Per saldo positief effect gelijkwaardigheidscriteria 
obv woningbestand 20051 
 

Effect op geluidbelaste woningen 58 dB(A) Lden: 
Verschil is in alle betrokken kernen en per saldo 0. 
 
Effect op ernstig gehinderden 48 dB(A) Lden: 
- Per saldo Kudelstaart: -7 
- Per saldo Leimuiden/Uitbreiding West: +1 
- Per saldo Nieuwkoop: + 2 
Verder nergens verschil. 
Per saldo: -4 EGH. 
 
Effect op geluidbelaste woningen 48 dB(A) Lnight: 
Verschil is in alle betrokken kernen en per saldo 0. 
 
Effect op ernstig slaapverstoorden 40 dB(A) Lnight: 
- Per saldo Kudelstaart: -9 
- Per saldo Leimuiden/Uitbreiding West: 0 
- Per saldo Nieuwkoop: -11 
Verder nergens verschil. 
Per saldo: -20 ESV. 

Effecten gelijkwaardigheidscriteria obv 
woningbouwsituatie 2018 (op verzoek werkgroep)₁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Effect op geluidbelaste woningen 58 dB(A) Lden: 
Verschil is in alle betrokken kernen en per saldo 0. 
 
Effect op ernstig gehinderden 48 dB(A) Lden: 
- Per saldo Kudelstaart: -9 
- Per saldo Leimuiden/Uitbreiding West: +1 
- Per saldo Nieuwkoop: + 2 
Verder nergens verschil. 
Per saldo: -6 EGH. 
 
Effect op geluidbelaste woningen 48 dB(A) Lnight: 
Verschil is in alle betrokken kernen en per saldo 0. 
 
Effect op ernstig slaapverstoorden 40 dB(A) Lnight: 
- Per saldo Kudelstaart: -9 
- Per saldo Leimuiden/Uitbreiding West: 0 
- Per saldo Nieuwkoop: -7 
Verder nergens verschil. 
Per saldo: -16 ESV. 

Mate van hinderverplaatsing 
Iedere hinderbeperkende maatregel leidt tot de 
verplaatsing van het geluid en daarmee de hinder. 
Idealiter weegt de winst qua hinderbeperking op 
tegen de verplaatsing, maar in sommige scenario’s 
kan het voorkomen dat totaal nieuwe gebieden 
worden belast. Bovendien kunnen sommige 
maatregelen tot gevolg hebben dat de hinder 
verplaatst naar een gebied waar veel inspanningen 
gepleegd zijn om de hinder te beperken of waar 
hinderbeperking voor in de maak is.  

Op de ELP2X-route is de LAmax (piekbelasting) 
bekeken van 1 vlucht met het meest voorkomende 
vliegtuigtype op deze route: de Airbus A320: 
- Positief effect Kudelstaart: -0,1 / -3,0 dB 
- Negatief effect Leimuiden: +0,1 / + 2,8 dB 
 
Op de LAR1X-route is de LAmax (piekbelasting) 
bekeken van 1 vlucht met het meest voorkomende 
vliegtuigtype op deze route: de Boeing 737-700: 
- Positief effect Kudelstaart: -0,1 / -4,7 dB 
- Negatief effect Leimuiden: +0,1 / + 4,5 dB 
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E. Conclusie 
Uit de resultaten op de wettelijke criteria valt op te maken dat de effecten, positief dan wel negatief, 
binnen de onzekerheidsmarge van de berekeningen vallen. Daarnaast treedt echter wel een 
verplaatsing op van de geluidbelasting. In dit geval weegt de hinderverplaatsing, de extra uitstoot, 
kosten van omvliegen en de inspanning van de sector niet op tegen de onzekere positieve effecten. 
Het voorstel is de verdere uitwerking van dit voorstel af te wijzen en de (beperkte) beschikbare 
mogelijkheden voor procedurewijzigingen bij de luchtverkeersleiding te benutten voor voorstellen met 
meer potentie van hinderbeperking. 
 
Bijlagen 

1. Voorstel hinderbeperking SID’s Zwanenburgbaan 
2. Presentatie onderzoeksresultaten SID’s Zwanenburgbaan 

 
In de presentatie zijn in tabellen en op kaart 
weergegeven wat de piekbelasting in de huidige en 
voorgestelde route is. 

Effecten op het netwerk en de complexiteit van de 
operatie 
In sommige scenario’s geeft een operationele 
maatregel aanleiding tot hinderbeperking, in andere 
gevallen leidt een operationele maatregel zélf tot 
hinderbeperking. Effecten kunnen o.a. zijn: 
Verhoogde complexiteit van de afhandeling (voor 
LVNL), effect op routes en robuuste dienstregeling 
(voor de vliegtuigmaatschappijen) en een duurzame 
ontwikkeling van de luchthaven (AAS). Ook speelt de 
gevraagde inspanning van de sectorpartijen een rol.  

De routevariant in de geest van het oorspronkelijke 
voorstel is vliegbaar, maar vereist een grote 
startinterval om voldoende separatie te waarborgen. 
Dit betekent een afname in de capaciteit voor 
vertrekkend verkeer. De experts van To70 schatten in 
dat de startcapaciteit met ongeveer 2 à 3 starts 
afneemt.  
 
De betrokken vertrekroutes van de Zwanenburgbaan 
(18C) zijn alleen in gebruik als de Zwanenburgbaan als 
enige startbaan wordt ingezet. Dit gebeurde in 
gebruiksjaar 2018 172 keer.  
 
De cumulatieve impact op de operatie wordt daarom 
ingeschat als gering. 

Ruimtelijke aspecten 
 

Door de beperkte verschuiving van de geluidbelasting 
(Lden) heeft wijziging geen impact op ruimtelijke 
aspecten. 

Bedrijfseconomische aspecten 
 

Indien het Regioforum positief zou oordelen over het 
routevoorstel zal LVNL een route dienen te ontwerpen 
die voldoet aan alle daarna te stellen eisen. Dit kost 
hen middelen en mankracht.  
De extra vliegafstand resulteert in hogere 
brandstofkosten per vlucht, maar is zeer beperkt. 

Veiligheidsaspecten  Zijn op dit moment niet van toepassing. De 
voorgestelde routevariant is door To70 op 
veiligheidsaspecten getoetst. Definitieve 
veiligheidstoets vindt plaats door LVNL op moment 
dat aan LVNL/sector een inspanning wordt gevraagd. 

Milieuaspecten  Zijn hier niet van toepassing, de voorgestelde 
routevariant is door To70 op veiligheidsaspecten 
getoetst. 


