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Regeringsevaluatie beleid Schiphol Regeringsevaluatie beleid Schiphol 
2006 (1)2006 (1)

Regeringsevaluatie milieubeleid Schiphol van Regeringsevaluatie milieubeleid Schiphol van 
bedroevend niveaubedroevend niveau
Voorbeeld 1:Voorbeeld 1:

--Regeringsevaluatie: Regeringsevaluatie: ‘‘relatieve grenswaarde voor  relatieve grenswaarde voor  NONOxx & & 
PM10 niet overschredenPM10 niet overschreden’’

--In feite: Europese norm NOIn feite: Europese norm NO22 concentratie voor 2010 tot na concentratie voor 2010 tot na 
2020 overschreden2020 overschreden

: Europese norm fijn stof voor 2005 tot na 2020 : Europese norm fijn stof voor 2005 tot na 2020 
overschredenoverschreden

--Raad van State vernietigt plannen voor Raad van State vernietigt plannen voor WerkstadWerkstad--A4A4
vanwege strijdigheid met regelgeving omtrent vanwege strijdigheid met regelgeving omtrent 
luchtkwaliteitluchtkwaliteit



Regeringsevaluatie Regeringsevaluatie SchipholbeleidSchipholbeleid
2006 (2)2006 (2)

voorbeeld 2: lawaaivoorbeeld 2: lawaai
-- gapend gat tussen regeringsevaluatie en gapend gat tussen regeringsevaluatie en 

rapportage commissie rapportage commissie EversdijkEversdijk



Uitzondering op regel dat beschikbaar Uitzondering op regel dat beschikbaar 
onderzoek toereikend is voor evaluatie:onderzoek toereikend is voor evaluatie:

Belangrijke lacune in voor Belangrijke lacune in voor 
evaluatie/toekomst beschikbaar evaluatie/toekomst beschikbaar 
onderzoek: wat leveren verbeterde onderzoek: wat leveren verbeterde 
vliegprocedures op voor vermindering vliegprocedures op voor vermindering 
overlast?overlast?



Milieunormen Schiphol: nu een Milieunormen Schiphol: nu een 
vergietvergiet

Huidige situatie:Huidige situatie:
MileukostenMileukosten werken nauwelijks door in werken nauwelijks door in 
beprijzingbeprijzing
Lawaaihinder in feite enige serieuze beperkende Lawaaihinder in feite enige serieuze beperkende 
factor; echter: factor; echter: 
groot deel van woonwijken in omgeving niet groot deel van woonwijken in omgeving niet 
beschermdbeschermd
Normenstelsel belemmert innovatieve manieren Normenstelsel belemmert innovatieve manieren 
van stiller vliegenvan stiller vliegen
Voor normering berekend lawaai verschilt fors Voor normering berekend lawaai verschilt fors 
van feitelijk lawaaivan feitelijk lawaai



Hoe verder(1): Hoe verder(1): beprijzingbeprijzing

Milieukosten (zowel van Milieukosten (zowel van nietniet--COCO22 luchtlucht--
emissiesemissies als lawaai) krachtig laten als lawaai) krachtig laten 
doorwerken in prijzen doorwerken in prijzen slotsslots
Aansluiting bij COAansluiting bij CO22 emissiehandel mitsemissiehandel mits
rekening houdend met broeikaseffect rekening houdend met broeikaseffect 
luchtvaart ~ 2.5 x effect COluchtvaart ~ 2.5 x effect CO22

rechten veilen i.p.v. rechten veilen i.p.v. grandfathergrandfather rightsrights
forse korting ten opzichte van huidige forse korting ten opzichte van huidige 
rechtenrechten



Hoe verder (2): regionale Hoe verder (2): regionale 
problematiekproblematiek

Niet uitplaatsen naar Lelystad, Rotterdam, Niet uitplaatsen naar Lelystad, Rotterdam, 
Eindhoven (effecten op omgeving daar nog Eindhoven (effecten op omgeving daar nog 
ongunstiger )ongunstiger )
Gelijk blijven groepsrisico (risico Gelijk blijven groepsrisico (risico ‘‘nieuwe nieuwe 
BijlmerrampBijlmerramp’’) alsnog tanden geven) alsnog tanden geven
Bescherming tegen lawaaihinder baseren op Bescherming tegen lawaaihinder baseren op 
feitelijke hinder en focussen op bescherming feitelijke hinder en focussen op bescherming 
woongebieden en stimulering stiller vliegenwoongebieden en stimulering stiller vliegen
Normale eisen aan luchtverontreiniging laten Normale eisen aan luchtverontreiniging laten 
doorwerkendoorwerken



Gewenst toekomstig profiel Gewenst toekomstig profiel 
SchipholSchiphol

Overzichtelijke , stipte Overzichtelijke , stipte ‘‘kwaliteitskwaliteits’’--
luchthaven in tegenstelling tot luchthaven in tegenstelling tot HeathrowHeathrow, , 
mede door beperking groeimede door beperking groei


