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1. INLEIDING 

 
Badhoevedorp, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, staat voor een grote ruimtelijke 

opgaaf. Op dit moment loopt door de kern van Badhoevedorp de rijksweg A9. De gemeen-
te Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn overeengekomen 

om middels een grootschalige gebiedsontwikkeling de A9 ten zuiden van Badhoevedorp 
om te leggen en de vrijkomende gebieden te ontwikkelen tot woningen, bedrijven, kantoren 

en winkels. Het ruimtelijk kader voor deze herontwikkeling is beschreven in het Masterplan 
Badhoevedorp (2008). 

 
Met betrekking tot de omlegging van de autosnelweg A9 is inmiddels een Tracébesluit 

vastgesteld en onherroepelijk geworden. De verwachting is dat de omgelegde A9 medio 
2018 in gebruik zal worden genomen. 

 
Om de (her)ontwikkelingsopgave in Badhoevedorp procedureel te verankeren is de ge-

meente Haarlemmermeer gestart met het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan 
Badhoevedorp - Lijnden Oost. Parallel aan het bestemmingsplan wordt een milieueffect-

rapport (m.e.r.) in procedure gebracht. Hierin worden de milieueffecten van de ontwikkelin-
gen beschreven. Als alles goed verloopt, kan de gemeenteraad in 2013 het bestemmings-

plan en het m.e.r. vaststellen.  
 

De ontwikkelingen in het plangebied Badhoevedorp-Lijnden Oost zijn aangemeld als Ge-
biedsontwikkelingsplan (GOP). De procedure voor het vaststellen van het Gebiedsontwik-

kelingsplan (GOP) verloopt parallel aan het bestemmingsplan. 
 

In afbeelding 1.1 is een globale afbakening van het plangebied opgenomen. Een meer ge-
detailleerde versie van de globale planbeschrijving is als bijlage VII opgenomen. 

 
Afbeelding 1.1. Globale plangrens BP Badhoevedorp - Lijnden Oost 
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Met betrekking tot de uitwerking van het plan Badhoevedorp - Lijnden Oost zijn twee 

akoestische onderzoeken uitgevoerd: 
- akoestisch onderzoek MER; 

- akoestisch onderzoek Bestemmingsplan. 
 

Bij de uitwerking van beide onderzoeken is voor het onderdeel Schiphol (industrielawaai) 
gebruik gemaakt van onderzoeken die zijn uitgevoerd door adviesbureau Peutz [ref. 19. en 

ref. 20.]. 
 

Het voorliggende rapport is het akoestisch onderzoek MER. 
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2. BELEID EN REGELGEVING 

 
2.1. Inleiding 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de wet- en regelgeving en het beleidskader welke direct of indirect 

van invloed zijn op de voorgenomen activiteit. In dit onderzoek is uitgegaan van het wette-
lijk kader zoals dat tot 1 juli 2012 van kracht was. Op 1 juli 2012 is de Wet geluidhinder op 

onderdelen gewijzigd. Bij het project Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden wordt 
gebruik gemaakt van het overgangsrecht, omdat de projectvoorbereidingen al ruim voor 1 

juli 2012 zijn gestart en het concept besluit voor de vaststelling van het bestemmingsplan 
voor 1 juli 2013 wordt vastgesteld. 

 
Het gaat daarbij om bestaande en vastgestelde plannen en om (in de nabije toekomst) van 

kracht zijnde wet- en regelgeving die kaderstellend kunnen zijn voor het initiatief. 
 

2.2. Wettelijk kader 

 

Voor het project is in onderstaande tabel de relevante wet- en regelgeving die kaderstel-
lend is voor het initiatief weergegeven. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis voor het 

project Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden Oost (inclusief de omlegging van de 
A9 Badhoevedorp). Na de tabel volgt een toelichting. 
 
Tabel 2.1. Relevante wet- en regelgeving 

wettelijk kader relevantie voor project 

Tracéwet De Tracéwet vormt de basis voor de geluidsprocedures binnen de TN/MER, OTB en 

TB Omlegging A9 Badhoevedorp. Omdat de Tracéwet van toepassing is, zijn bepaal-

de delen van de Wet geluidhinder voor de omlegging van toepassing. 

 

De geluidprocedures voor de omlegging van de A9 maken geen rechtstreeks deel uit 

van de procedures voor de gebiedsontwikkeling. 

 

Het Tracébesluit voor de Omlegging A9 is op 23 april 2912 door de Minister van In-

frastructuur en Milieu vastgesteld. 

Wet geluidhinder 

(aanpassingen Rijks- 

infrastructuur) 

In Afdeling 2A van de Wet geluidhinder zijn regels gesteld voor de aanleg, wijziging of 

verbreding van een hoofdweg in de zin van artikel 2 van de Tracéwet. 

 

Bij de omlegging van de A9 is uitgegaan van de Wet geluidhinder zoals die vóór 1 juli 

2012 van toepassing is. 

Wet milieubeheer 

(aanpassing rijksinfrastruc-

tuur) 

Met ingang van 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer van toepassing 

voor projecten waarbij er sprake is van aanleg of wijziging van rijksinfrastructuur. In 

het kader van de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden - Oost is alleen van 

belang dat voor de geluidbelasting van het gebied als gevolg van de A9, de A4 en de 

spoorlijn Amsterdam - Schiphol v.v. moet worden gegaan van de zogenoemde Geluid 

Productie Plafonds (GPP’s). 

 

Omdat gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht is niet van de GPP’s uitge-

gaan maar van de geluidbelasting die op basis van het TB Omlegging A9 is vastge-

steld. 

Wet milieubeheer 

(geluidkartering en actie-

plannen) 

Met ingang van 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer van toepassing 

alsmede het Besluit geluid milieubeheer. In genoemd besluit is de verplichting vanuit 

de EU-richtlijn Omgevingslawaai verwerkt om voor bepaalde agglomeraties geluid-

kaarten en actieplannen op te stellen. 
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wettelijk kader relevantie voor project 

Wet geluidhinder 

(aanleg- en aanpassing ge-

meentelijke en provinciale 

wegen) 

Ook na 1 juli 2012 blijven voor de gemeentelijke en provinciale wegen de normen en 

grenswaarden uit de Wet geluidhinder onverminderd van kracht. 

Wet geluidhinder 

(ontwikkeling bouwplannen 

binnen geluidzones) 

Voor bouwplannen die worden ontwikkeld binnen een geluidzone van een gemeente-

lijke of provinciale weg, zones van rijkswegen en spoorwegen en gezoneerde indu-

strieterreinen blijft de Wet geluidhinder (ook na 1 juli 2012) onverminderd van kracht. 

LIB Schiphol Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is een besluit op basis van de 

Luchtvaartwet. Het LIB regelt welk gebied bestemd is voor gebruik als luchthaven en 

voor welk gebied daaromheen beperkingen gelden ten behoeve van de veiligheid en 

geluidsbelasting. Het LIB geeft regels voor gebruik en bestemming van de grond in 

deze gebieden. Op basis van het LIB kan de rijksoverheid beperkingen opleggen aan 

bouwinitiatieven in zone's rondom de luchthaven Schiphol. 

Gemeentewet/APV/Circulaire 

Bouwlawaai 2012 

Op basis van deze wet kunnen gemeenten in Algemeen Plaatselijke Verordening 

(APV) nadere eisen stellen aan de geluidbelasting in de bouwfase. In de Circulaire 

Bouwlawaai 2012 regels en voorwaarden opgenomen die de gemeente van toepas-

sing kan verklaren. 

Bouwbesluit 2012 Het Bouwbesluit 2012 stelt in afdeling 3.1 eisen aan de geluidwering voor geluid van 

buiten. De opgenomen grenswaarden met betrekking tot bouwlawaai komen overeen 

met de regels en voorwaarden zoals vermeld in de Circulaire Bouwlawaai.  

 Artikel 8.4 heeft betrekking op het geluid in de bouwfasen artikel 8.5 heeft betrekking 

op trillingen tijdens de bouwfase. 

Reken- en meetvoorschrift 

Geluidhinder 2006 

Dit Reken- en meetvoorschrift is van toepassing voor projecten die voor 1 juli 2012 

zijn uitgevoerd of op dat moment in voorbereiding zijn en waarop het overgangsrecht 

van toepassing is. 

Reken- en meetvoorschrift 

Geluidhinder 2012 

Dit Reken- en meetvoorschrift is van toepassing voor projecten die voor 1 juli 2012 

nog niet zijn afgerond en waarop het overgangsrecht niet van toepassing is. 

SBR - richtlijnen Deze richtlijnen hebben betrekking op het meten en beoordelen van trillingen in de 

gebruiks- en aanlegfase. 

 

Tracéwet 

De Tracéwet heeft betrekking op de procedurele uitwerking in de diverse fasen. De uitge-
breide procedure voor de aanleg van een weg bestaat in totaal uit zes fasen, te weten: 

1. het beleidsvoornemen/de startnotitie; 
2. de trajectnota/MER; 

3. het standpunt van de Minister; 
4. het ontwerptracébesluit (OTB); 

5. het tracébesluit (TB); 
6. de uitvoeringsfase. 

 
Voor het project Omlegging A9 Badhoevedorp zijn de fase 1 tot en met 5 inmiddels doorlo-

pen en is fase 6 in voorbereiding. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het 
Tracébesluit Omlegging A9 Badhoevedorp [ref. 3.] en bijbehorende akoestische onderzoe-

ken [ref. 4.] en het Tracébesluit OV Saal [ref. 5.] inclusief bijbehorende onderzoeken 
[ref. 6.]. De uitgangspunten met betrekking tot emissie en maatregelen langs de rijkswegen 

A9 en A4 en de spoorlijn zijn uitgangspunt voor de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - 
Lijnden Oost. 
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Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder [ref. 1.] zijn de normen en grenswaarden opgenomen waaraan de 
geluidsbelasting van woningen, en andere geluidsgevoelige bestemmingen en terreinen, 

als gevolg van de aanleg van nieuwe wegen en wijziging van bestaande wegen moet vol-
doen. Met ingang van 1 juli 2012 geldt voor de aanleg en wijziging van rijkswegen en lan-

delijke spoorwegen de Wet geluidhinder niet meer. Daarvoor is hoofdstuk 11 van de Wet 
milieubeheer [ref. 2.] van toepassing. 

 
Voor het ontwikkelen van geluidgevoelige bestemmingen binnen zones van rijkswegen, 

spoorwegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen en gezoneerde wegen is de Wet ge-
luidhinder ook na 1 juli 2012 blijvend van toepassing. 

 
In art. 1 Wgh staat als definitie: gevel: bouwkundige constructie die een ruimte in een wo-

ning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.  
 

In art. 1b vijfde lid Wgh zijn enkele uitzonderingen opgenomen. Dit artikel luidt als volgt:  
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berus-

tende bepalingen niet verstaan:  
- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 

NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 
tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), 

alsmede; 
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig 

zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.  
 

Een gevel die voldoet aan de voorwaarden uit art. 1b vijfde lid Wgh wordt ook wel een ‘do-
ve gevel’ genoemd. Een ‘dove gevel’ is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. 

Daarom gelden de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet op een ‘dove gevel’.  
 

Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder (industrielawaai) 

Het wettelijk kader voor het bouwen in zones rond industrieterrein wordt gevormd door de 

Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh). In de artikelen 44, 45, 47 en 59 
van de Wgh en de artikelen 2.1 en 2.2 wordt ten aanzien van ontwikkelingen binnen de ge-

luidzones van industrieterreinen het volgende aangegeven: 
- de geluidbelasting vanwege een industrieterrein, ter plaatse van de gevel van geluidge-

voelige gebouwen (waaronder) woningen binnen de zone van dat industrieterrein dient 
in eerste aanleg niet meet te bedragen dan 50 dB(A); 

- indien niet aan de genoemde waarde van 50 dB(A) voldaan wordt, kunnen Burgemees-
ter en Wethouders een zogenoemde ‘hogere waarde’ vaststellen; 

- de ten hoogste toelaatbare waarde geluidbelasting vanwege een industrieterrein ter 
plaats van een gevel van binnen de zone nieuw te bouwen woningen bedraagt 55 dB(A) 

en voor bestaande woningen binnen de zone industrielawaai kan dit hoger zijn. Daarbij 
geldt als maximale waarde de hoogste van de volgende twee waarden: 

⋅ de eerder vastgestelde hogere waarde/MTG of 

⋅ de waarde van 60 dB(A). 
 

Wet milieubeheer 

Met ingang van 1 juli 2012 is de toelaatbare geluidbelasting van rijkswegen en landelijke 

spoorwegen geregeld in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Voor de Gebiedsontwikke-
ling Badhoevedorp - Lijnden Oost betekent dit dat voor de geluidbelasting van de rijksinfra-

structuur moet worden uitgegaan van de zogenoemde GPP-waarden. Omdat voor de aan-
passingen van de A9 en A4 en de spoorlijn Amsterdam - Schiphol v.v. recent Tracébeslui-
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ten zijn vastgesteld, kan worden uitgegaan van de situatie (emissie, maatregelen) zoals die 

is vastgelegd in de Tracébesluiten. 
 

Besluit geluid Wet milieubeheer 

In het Besluit geluid Wet milieubeheer is voor bepaalde agglomeraties en bepaalde weg-

vakken van provinciale wegen een verplichting opgenomen om een geluidbelastingskaar-
ten op te stellen en deze periodiek te actualiseren. Daarnaast dient een actieplan Geluid te 

worden opgesteld. 
 

De gemeente Haarlemmermeer heeft een geluidbelastingskaart opgesteld [ref. 9.] en te-
vens is een (concept) Actieplan Geluid opgesteld [ref. 10.]. De geluidbelastingskaart (voor 

de gehele gemeente Haarlemmermeer) is gebaseerd op de situatie 2011 (zonder omleg-
ging A9 Badhoevedorp) en is gebaseerd op de reken- en beoordelingssystematiek zoals 

voorgeschreven in de Regeling Omgevingslawaai1.  
 

In het concept Actieplan Geluid zijn maatregelen voor prioritaire geluidknelpunten langs 
gemeentelijke wegen aan gegeven (zie afbeelding 2.1). 

 
Afbeelding 2.1. Maatregelen voor prioritaire knelpunten (concept Actieplan Geluid 

 gemeente Haarlemmermeer) 

 

 
 

 
Met betrekking tot het Actieplan Geluid heeft medio 2012 nog geen formele besluitvorming 

plaatsgevonden. Daarom is de uitvoering van maatregelen zoals genoemd in het Actieplan 
Geluid van de gemeente Haarlemmer meer geen uitgangspunt voor het MER. Daarnaast 

                                                                                       

 
1
 Het doel en het detailniveau van de geluidkartering wijkt af van het doel van effecten analyse in een MER en BP. 
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heeft de provincie Noord-Holland voor de provinciale wegen een geluidkaart op basis van 

het peiljaar 2011 [ref. 11.] opgesteld. 
 
Afbeelding 2.2.  Geluidcontouren provinciale wegen 2012  
 (kartering provincie Noord-Holland) 

 

 
 

 
De Schipholweg (N232) en de Hoofdweg (N502) zijn in het onderzoek meegenomen. En 

tevens is door de provincie Noord-Holland een Actieplan Geluid [ref. 12.] opgesteld in 
20091. In dat Actieplan is de Schipholweg (N232) en de Hoofdweg (N502) nabij Badhoeve-

dorp aangegeven als wegvakken waar stille wegdekken effectief kunnen zijn2. Concrete af-
spraken met betrekking tot de realisatie zijn voor zover bekend niet gemaakt. Daarom 

wordt in het MER niet van aanvullende maatregelen aan deze wegvakken uitgegaan. 
 

Bij de Geluidkartering en Actieplannen is geen rekening gehouden met de Gebiedsontwik-
keling Badhoevedorp - Lijnden Oost, omdat de bestaande situatie (2011) als uitgangspunt 

wordt genomen. Voor de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden Oost heeft de ge-
luidkartering geen directe invloed. In de Actieplannen zijn binnen het plangebied medio 

2012 geen relevante maatregelen vastgesteld 
 
Provinciale milieuverordening 

In de provinciale milieuverordening Noord-Holland zijn nadere bepalingen opgenomen met 

betrekking tot inrichtingen en activiteiten in stiltegebieden. Deze verordening bevat onder-
meer instructies voor vergunningen voor inrichtingen in milieubeschermingsgebieden 

(waaronder stiltegebieden), regels voor gedragingen (inclusief regels inzake het voorkomen 
of beperken van geluidhinder en verbodsbepalingen).Tevens voorziet de verordening een 

kader voor ontheffingen. Binnen het plangebied en in de directe omgeving daarvan zijn 
geen stiltegebieden vastgesteld. Voor de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden 

Oost is de Provinciale milieuverordening daarom niet relevant. 
 

                                                                                       

 
1
 Dit actieplan wordt in 2013 geactualiseerd. 

2
 Voor de Schipholweg kan snelheidsverlaging ook een effect op de geluidbelasting hebben, omdat daarover nog 

geen concrete afspraken zijn gemaakt wordt daar in het MER niet vanuit gegaan. 
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Gemeentewet/APV/Bouwbesluit 2012 

Gemeenten kunnen in en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels hebben op-
genomen ten aanzien van bouwlawaai. Op grond van deze verordening kunnen in de uit-

voeringsfase ook eventueel noodzakelijke ontheffingen voor bouwwerkzaamheden worden 
verkregen. De APV vindt zijn basis in de Gemeentewet. 

 
In de APV van de gemeente Haarlemmermeer zijn geen specifieke regels opgenomen. De 

effecten van geluid en trillingen voor sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen worden gere-
guleerd op basis van het Bouwbesluit 2012 (artikel 8.4 en artikel 8.5) [ref. 15.]. 

 
SBR-Richtlijnen - trillingen 

Met betrekking tot de beoordeling van trillingen in de aanleg- en gebruiksfase bestaat geen 
formeel wettelijk kader. Vaak worden de zogenoemde SBR-richtlijnen [ref. 16.] als leidraad 

gehanteerd. Daarbij zijn de volgende richtlijnen te onderscheiden: 
- SBR-richtlijn Deel A: Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn, SBR 2002; 

- SBR-richtlijn Deel B: Hinder in gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn, SBR 2002; 
- SBR-richtlijn Deel C: Trillingsgevoelige apparatuur, meet- en beoordelingsrichtlijn, SBR 

2002. 
De beoordeling kan betrekking hebben op zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. 

 
Luchtvaart Indelingsbesluit (LIB) Schiphol 

Het bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden Oost grenst aan de zuidzijde aan het Be-
stemmingsplan Schiphol [ref. 18.]. In hoofdstuk 3: Algemene regels zijn nadere regels ge-

steld voor de geluidzone (artikel 36 en 7) en de luchtvaartverkeerszones (artikel 38). 
 

In afbeelding 2.3 is aangegeven welke bouwbeperkingen er gelden in de directe omgeving 
van de luchthaven Schiphol. De bouwbeperkingen zijn gebaseerd op het Luchthaveninde-

lingsbesluit (LIB) Schiphol (2009). 
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Afbeelding 2.3. Beperking bebouwing als gevolg van luchtgebonden activiteiten 

 Schiphol [bron: Bestemmingsplan Schiphol, nadere regels] 

 
 

In het akoestisch onderzoek behorend bij de Toelichting bij het BP Schiphol [ref. 18.] is op 
uitgebreide wijze ingegaan op de geluidzonering van het BP Schiphol. In afbeelding 2.4 is 

de afbakening van het gezoneerde terrein opgenomen. 
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Afbeelding 2.4. Afbakening gezoneerde industrieterrein Schiphol [bron ref. 18.] 
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Op basis van het akoestisch onderzoek behorend bij het BP Schiphol [ref. 18.], blijkt dat de 

geluidzonering en vergunde geluidcontouren van de grondgebonden activiteiten het gebied 
omvatten zoals weergegeven in afbeelding 2.5. 

 
Afbeelding 2.5.  Geluidzone en vergunningcontouren grondgebonden activiteiten 

 Schiphol [bron ref. 18.] 

 

 
 

Bron: ‘overzichtskaart geluidcontouren sanering industrielawaai terrein Schiphol-Oost’ d.d. september 1998, provincie 

Noord-Holland 2005. 

 
Uit afbeelding 2.4 kan worden geconcludeerd dat: 

- nagenoeg het gehele plangebied Badhoevedorp - Lijnden Oost binnen de geluidzone 
van Schiphol (industrielawaai) valt; 

- een gedeelte van het plangebied (met name de ontwikkelingslocatie Schuilhoeve) bin-
nen de 55 dB(A)-etmaalwaarde geluidcontour valt (en daar dus zonder inpassingsmaat-

regelen beperkingen gelden voor nieuwbouwlocaties). 
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In [ref. 19.] wordt specifiek ingegaan op de geluidbelasting van Schiphol (industrielawaai) 

op het plangebied. De ligging van de actuele 55-dB(A) - etmaalcontour binnen het plange-
bied (2012) is daar nader onderbouwd. 

 
In afbeelding 2.6 zijn de actuele maximale geluidcontouren weergegeven. 

 
Afbeelding 2.6. Geluidbelasting industrielawaai (Schiphol) bron: Peutz 

 

 
 

 
Toelichting op de geluidcontouren zoals vermeld in afbeelding 2.6 

Ter plaatse van het plangebied wordt de contour bepaald door een aantal vergunde activi-
teiten activiteiten bepaald zo blijkt uit [ref. 18.] en [ref. 19.]. Bepalend voor de vergunning-

contouren is het proefdraaien op bepaalde locaties. Niet alle activiteiten treden dagelijks en 
gelijktijdig op. De vergunde geluidcontouren representeren de omhullende contouren van 

de afzonderlijke proefdraailocaties van zware vliegtuigmotoren (en dus niet de gecumu-
leerde geluidbelasting van alle proefdraailocaties). Het gelijktijdig proefdraaien op meerde-

re locaties binnen een bepaalde etmaalperiode is op basis van de vigerende vergunningen 
niet uitgesloten, maar komt in de praktijk nauwelijks voor (zie ook [ref. 18.]). 

 
Op dagen dat er niet wordt proefgedraaid op locaties wordt de geluiduitstraling van het in-

dustrieterrein bepaald door andere geluidbronnen (denk aan proefdraaien lichte vliegtuig-
motoren, uitlaten bij bedrijven en kantoren, transportbewegingen etc). De geluidbelasting 

van de omgeving is op die dagen (aanzienlijk) lager dan de belasting die volgt uit de con-
touren zoals opgenomen in afbeelding 2.6. Voor de toetsing van bouwplannen dient even-

wel van de ‘juridische’ contouren te worden uitgegaan. 
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De in afbeelding 2.6 weergegeven contouren moeten worden gezien als ‘poldercontouren’, 

bij een beoordelingshoogte van 5,0 meter ten opzichte van het maaiveld. Dat betekent dat 
bij de vaststelling geen rekening is gehouden met afschermingen die zijn of worden gerea-

liseerd buiten de grenzen van het gezoneerde industrieterrein. In de praktijk zullen naar 
verwachting lagere geluidniveaus optreden op leefniveau door onderlinge afscherming van 

gebouwen. De gepresenteerde contour kan in dat opzicht worden gezien als een ‘worst ca-
se’ geluidbelasting. 

 
Tijdens het proefdraaien van de grote vliegtuigmotoren heeft het geluid van Schiphol een 

laagfrequent karakter (LF-geluid). Voor de beoordeling van LF-geluid biedt de Wet geluid-
hinder en de Wet milieubeheer op dit moment geen aanknopingspunt.  

 
Nadere uitwerking wettelijk kader en beleidskader in het MER 

Het wettelijk kader is gebaseerd op het toetsingskader zoals dat vóór 1 juli 2012 van toe-
passing is. Voor de MER Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden Oost is vooral van 

belang dat:  
- voor de aanleg- en reconstructie van wegen in beheer bij de gemeente of provincie de 

normen en grenswaarden uit de Wet geluidhinder in acht moeten worden genomen; 
- voor de realisatie van nieuwe woningen binnen het plangebied eveneens de normen en 

grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder in acht moeten worden genomen; 
- voor de geluidbelasting van nieuwe woningen voor zover deze worden gebouwd binnen 

de zone van een rijksweg, landelijke spoorweg uitgegaan kan worden van de meest re-
cente Tracébesluiten; 

- voor de geluidbelasting van nieuwe woningen voor zover deze worden gebouwd binnen 
de zone van Schiphol (industrielawaai) uit moet worden gegaan van de actuele geluid-

belasting rekening houdend met de verleende vergunningen, waarbij de geluidbelasting 
als gevolg van het industrielawaai niet hoger mag zijn dan 55 dB(A); 

- woningenbouwplannen met in beginsel met een ‘dove gevel’ kunnen worden gereali-
seerd indien de maximaal vast te stellen waarden worden overschreden1. 

 
Voor de planontwikkeling (realisatie en reconstructie van wegen) dient in ieder geval aan 

het wettelijk kader te worden voldaan. Voor het geluidonderzoek in de fase MER wordt 
daarbij de volgende interpretatie aangehouden: 

- voor de aanleg van nieuwe gemeentelijke wegen in stedelijk gebied in geen geluidbe-
lasting hoger dan 63 dB2; 

- voor de reconstructie van wegen geen toenamen van meer dan 5 dB (boven de voor-
keurgrenswaarde of de eerder vastgestelde hogere waarde) en geen geluidbelastingen 

van bestaande woningen hoger dan 63 dB langs de te reconstrueren wegvakken; 
- voor de realisatie van nieuwe woningen binnen de zone van een rijksweg geen hogere 

geluidbelasting dan 53 dB en zo nodig worden dove gevels of een correctie op basis 
van de gevelstructuur toegepast; 

- voor de realisatie van nieuwe woningen binnen de zone van een gemeentelijke en pro-
vinciale weg geen hogere geluidbelasting dan 63 dB; 

- voor de realisatie van nieuwe woningen binnen de zone van een gezoneerd industrie-
terrein, maximaal 55 dB(A) en zo nodig worden dove gevels of een correctie op basis 

van de gevelstructuur toegepast. 
 

                                                                                       

 
1
  De gedachte hierbij is dat vanwege andere overwegingen de realisatie van de nieuwbouw dringend gewenst is en 

de leefbaarheid in de woning blijvend gegarandeerd is. 
2
  De toetsing geldt niet indien er sprake is van een zogenoemde dove gevel. 
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In het kader van de uitwerking van het MER leiden de nieuwe ontwikkelingen er toe dat de 

nieuwe woningen worden meegewogen op basis van de werkelijke geluidbelastingen, maar 
niet hoger dan de maximale geluidbelasting die volgens de wet toelaatbaar is. 

 
In het akoestisch onderzoek behorend bij het Bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden 

Oost wordt locatiespecifiek ingegaan op de van toepassing zijnde normen en grenswaar-
den. 
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3. BEOORDELINGSKADER EN METHODIEK 

 
3.1. Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt het beoordelingskader weergegeven dat dient als toetsingsinstru-

ment voor dit deelrapport geluid. 

 

Informatievergaring 

Voor het onderzoek zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: 

- GBKN-bestand van de gemeente; 

- top 10 (huizen, bebouwing, infra, water, namen); 

- BAG-bestand (locatie, woningtype, aantal woningen); 

- actueel Hoogtebestand Nederland; 

- het digitaal terreinmodel (DTM geluid) van het onderzoeksgebied en van de wegen plus 

eventueel reeds aanwezige geluidsafschermende voorzieningen in de huidige situatie, 

inclusief straatnamen en huisnummers, noklijnen, goot en nokhoogtes;  

- digitaal geluidmodel van het TB Omlegging A9 Badhoevedorp; 

- digitaal geluidmodel OV-SAAL; 

- plankaart Plangrenzen bestemmingsplan Badhoevedorp d.d. 17 september 2012 (sta-

tus concept); 

- verkeerskundig onderzoek Bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden Oost; 

- geluidcontouren industrielawaai Schiphol - Oost; 

- inventarisatie van de gegevens die nodig zijn om, daar waar cumulatie van wegver-

keerslawaai met geluid van andere gezoneerde bronnen kan optreden, deze cumulatie 

te kunnen berekenen: 

⋅ geluidszones gezoneerde industrieterreinen; 

⋅ geluidscontouren Schiphol in Lden. 
 
Onderzoeksmethode 

De effecten zijn vastgesteld op basis van modelberekeningen conform de in Nederland 

daarvoor geldende rekenvoorschriften (Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 20061). De 
nauwkeurigheid en detailniveau zijn daarbij gebaseerd op de vereisten voor een MER. 

 

Voor de bepaling van het aantal (ernstig) geluidsgehinderden is uitgegaan van de methode 

zoals beschreven in de Regeling omgevingslawaai [VROM, 2004]2. Daarbij is uitgegaan 
van een gemiddeld aantal bewoners van 2,3 per woning. Bij de bepaling van het aantal ge-

hinderden is geanticipeerd op de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal zijn. 
De aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder is toegepast. 

 
Voor de berekeningen van de geluidsbelasting van het weg- en railverkeer, alsmede indu-

strielawaai is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu. Daarbij is de akoestische 
situatie gemodelleerd en zijn gridberekeningen op een hoogte van 4,0 m ten opzichte van 

lokaal maaiveld doorgevoerd. Met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) 
zijn vervolgens de contourkaarten gemaakt. De analyse van het aantal woningen per ge-

luidsbelastingklasse is eveneens met dit systeem uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt 
van een BAG-puntenbestand waarin de geografische ligging van de bestaande woningen is 

                                                                                       

 
1
  Op 1 juli 2012 is het RMG2012 van kracht geworden. Voor nieuwe projecten dien het RMG2012 te worden toege-

past. Voor lopende projecten kan soms overgangsrecht worden toegepast. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis 

van het RMG2006, omdat het overgangsrecht van toepassing is. 
2
  Deze regeling wordt thans Regeling geluid milieubeheer genoemd. 
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opgenomen. Dit BAG-puntenbestand is aangevuld voor de woningen die in het kader van 

de gebiedsontwikkeling zullen worden gerealiseerd. Omdat op dit moment geen concrete 
invulling bekend is, is daarbij voor de situering uitgegaan van een fictieve verdeling over de 

bouwlocaties. 
 

Voor de bestaande woongebieden is in de modellering van weg- en railverkeerslawaai uit-
gegaan van een woonwijkscherm rondom deze woongebieden. Daarmede is voor de be-

staande woningen rekening gehouden met het effect van onderlinge afscherming. Voor de 
nieuwe bouwlocaties is geen rekening gehouden met onderlinge afscherming. 

  
3.2. Beoordelingskader 

 
Er is sprake van een één-op-één-relatie tussen de beschrijving van de huidige situatie en 

de autonome ontwikkeling en het uit te voeren effectenonderzoek. Immers, de informatie 
die in deze fase wordt verzameld dient ter input van de effectbeschrijving. Andersom is het 

zo dat de wijze waarop de effecten conform de richtlijnen moeten worden beschreven, in 
grote mate de omvang en diepgang van deze inventarisatie dicteren. De ‘linking pin’ tussen 

beide onderzoeken is het beoordelingskader. 
 

Binnen het afgebakende studiegebied wordt de verandering in het aantal geluidsbelaste 
woningen als gevolg van het wegverkeer (als maatgevende bron) in beeld gebracht. De 

verandering in het aantal gehinderden is daar een afgeleide van. 
 

De effecten voor geluid zijn vastgesteld op basis van modelberekeningen conform het in 
Nederland daarvoor geldende rekenvoorschrift (Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 

2006). De nauwkeurigheid en het detailniveau zijn daarbij gebaseerd op de eisen voor een 
MER. 

 

Tabel 3.1. Relevant beoordelingskader 

aspect criterium methode toetsing/norm 

geluid geluidsbelaste wo-

ningen en overige 

geluidsgevoelige be-

stemmingen 

rekenvoorschrift  

(Reken- en Meetvoor-

schrift Geluidhinder 

2006) 

aantal geluidsbelaste woningen in de klassen 

met een geluidsbelasting van: 

48 - 53; 

54 - 58; 

59 - 63; 

64 - 68; 

> 68. 

 

Referentiesituatie 

In het algemeen wordt de situatie bij autonome ontwikkeling vaak als referentiesituatie ge-

hanteerd. De planontwikkeling in Badhoevedorp is onlosmakelijk verbonden met de omleg-
ging van de A9 Badhoevedorp. De omlegging van de A9 is te zien als een autonome ont-

wikkeling, Deze ingreep op zichzelf leidt tot een aanpassing van de referentiesituatie.  
 

In dit rapport zijn twee referentiesituaties doorgerekend, te weten: 

- de situatie 2023 zonder omgelegde A9; 

- de situatie 2023 inclusief omgelegde A9, 

 

De situatie 2023 zonder omgelegde A9 is een fictieve situatie. Het Masterplan Badhoeve-

dorp kan immers niet (volledig) woreden uitgevoerd als er geen sprake is van de omleg-

ging. 
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3.2.1. Criterium aantal geluidbelaste woningen 

 
Binnen het afgebakende studiegebied wordt de verandering in het aantal door wegverkeer 

geluidsbelaste woningen (> 48 dB) in beeld gebracht.  
 
Tabel 3.2. Aantal geluidsbelaste woningen 

aspect beoordelingscriterium 

geluidsbelaste woningen aantal geluidsbelaste woningen in de klassen met een geluidsbelasting van: 

- 48 - 53; 

- 54 - 58; 

- 59 - 63; 

- 64 - 68; 

- > 68. 
 

Toelichting op het criterium 

Hiermee worden de bestaande akoestische situatie inzichtelijk gemaakt en wordt inzichte-
lijk voor hoeveel woningen er een verandering in geluidbelasting optreedt. Dit is tevens de 

basis voor het ontwerpen van aanvullende geluidsbeperkende maatregelen en de toets aan 
het wettelijk kader. 

 
3.2.2. Criterium aantal geluidsgehinderden 

 
Als afgeleide van het aantal geluidsbelaste woningen is het aantal (ernstig) geluidsgehin-

derden berekend. Daarbij wordt op basis van het aantal geluidbelaste woningen, de hoogte 
van de geluidbelasting en bekende dosiseffectrelaties het aantal geluidgehinderden en 

ernstig geluidgehinderden door het wegverkeer in beeld gebracht1. 
 

3.2.3. Criterium aantal overige geluidgevoelige bestemmingen 

 

Binnen het afgebakende studiegebied wordt de verandering in het aantal geluidsbelaste 
overige geluidgevoelige bestemmingen in beeld gebracht.  

 
Tabel 3.3. Aantal geluidsbelaste overige geluidgevoelige bestemmingen 

aspect beoordelingscriterium 

geluidsbelaste overige geluidsgevoelige be-

stemmingen 

aantal geluidsbelaste overige geluidgevoelige bestemmingen in de 

klassen met een geluidsbelasting van: 

- 48 - 53; 

- 54 - 58; 

- 59 - 63; 

- 64 - 68; 

- > 68. 
 

Toelichting op het criterium 

Hiermee worden de bestaande akoestische knelpunten inzichtelijk gemaakt, wordt inzichte-
lijk in hoeverre in de toekomst deze knelpunten worden opgelost, en of er nieuwe knelpun-

ten aan de orde zijn.  

 

                                                                                       

 
1
  Hierbij is uitgegaan van de dosiseffectrelaties die zijn opgenomen in de Regeling omgevingslawaai en een gemid-

delde bezetting in een woning van 2,3 personen. 
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Scoringsmethodiek 

In tabel 3.4 wordt ingegaan op de scoringsmethodiek. Hierbij wordt aangegeven wanneer 
een bepaalde score wordt toegekend. De beoordelingscores worden als volgt aan de crite-

ria toegekend. 
 

Tabel 3.4. Beoordeling aantal geluidsbelaste woningen en overige geluidgevoeli-
ge bestemmingen 

score betekenis invulling 

- - aanzienlijke verslechtering ten opzichte 

van de referentiesituatie 

een toename van het totaal aantal geluidsbelaste woningen 

boven de 48 dB met 20 % of meer 

-  geringe verslechtering ten opzichte van 

de referentiesituatie 

een toename van het totaal aantal geluidsbelaste woningen 

boven de 48 dB tussen de 5 % en 20 % 

0 verbetering noch verslechtering ten op-

zichte van de referentiesituatie 

een afname of toename van het totaal aantal geluidsbelaste 

woningen boven de 48 dB met minder dan 5 % 

+ geringe verbetering ten opzichte van de 

referentiesituatie 

een afname van het totaal aantal geluidsbelaste woningen bo-

ven de 48 dB tussen de 5 % en 20 % 

+ + aanzienlijke verbetering ten opzichte 

van de referentiesituatie 

een afname van het totaal aantal geluidsbelaste woningen bo-

ven de 48 dB met 20 % of meer 

 
3.3. Cumulatie van geluid 

 
Binnen het studiegebied kan er sprake zijn van cumulatie van geluid. Dit is plaatsafhanke-

lijk. Met name kan het gaan om de cumulatie van geluid van de volgende bronnen: 
- wegverkeer (HWN en OWN); 

- vliegtuiggeluid Schiphol; 
- grondgebonden geluidsbronnen Schiphol (industrielawaai Schiphol); 

- railverkeergeluid. 
 

De (verandering van de) cumulatieve geluidsbelasting is voor een aantal rekenpunten in 
beeld gebracht maar is niet als afzonderlijk beoordelingscriterium genomen, omdat dit ten 

opzichte van andere criteria geen nieuwe inzichten op gebiedsniveau zal opleveren.  
De noodzaak en haalbaarheid voor mitigatie van geluid van verschillende bronnen krijgt in 

de BP-fase op een meer gedetailleerder niveau nog nadere uitwerking. 
 

In de MER wordt wel inzicht gegeven in de geluidscumulatie die lokaal op kan treden. De 
cumulatie is daar berekend voor een aantal maatgevende referentiepunten. De gecumu-

leerde geluidsbelasting is berekend met de methode zoals opgenomen in het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. Alleen gezoneerde bronnen zijn van belang voor de 

bepaling van eventuele cumulatie van het geluid. 
 

Op basis van de Wet geluidhinder moet bij de afweging voor het vaststellen van een hoge-
re waarde rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting. 

 
Een technische beschrijving van de methode is opgenomen in bijlage VIII. 
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4. GELUIDBELASTING HUIDIGE SITUATIE 

 
4.1. Inleiding 

 
In dit hoofdstuk worden de geluidbelastingskaarten gepresenteerd voor de relevante (ge-

zoneerde) geluidbronnen voor de huidige situatie. Daarna wordt de analyse gegeven ten 
behoeve van de beoordeling. 

 
Tenzij anders vermeld is bij de geluidkaarten voor het wegverkeerslawaai de aftrek con-

form artikel 110g toegepast. 
 

4.2. Wegverkeer rijksinfrastructuur (A9 en A4) 

 

In afbeelding 4.1 zijn de relevante geluidcontouren weergegeven voor de A9 en A4. 
 
Afbeelding 4.1. Geluidbelastingskaart A9 en A4 (2011) 

 

 
 

 

De geluidcontouren langs de bestaande A9 zijn plaatselijk ingesnoerd vanwege de aanwe-
zige hoge geluidschermen langs deze weg. 
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4.3. Wegverkeer (lokale wegennet) 

 
Afbeelding 4.2. Geluidbelastingskaart gemeentelijke en provinciale wegen (2011) 

 

 
 

 
Binnen het plangebied zijn naast de bestaande gemeentelijke wegen ook een aantal pro-

vinciale wegen aanwezig met een relevante geluidbelasting binnen het plangebied. 
 

4.4. Railverkeer 

 

Omdat voor de huidige situatie geen geluidmodel beschikbaar is, is voor de actuele geluid-
belasting uitgegaan van de Geluidkaart spoorweglawaai die door ProRail beschikbaar is 

gesteld1. Hierbij is de huidige situatie benaderd. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                       

 
1
  Http://www.prorail.nl/internetresources/geluidskaart/geluidkaart.htm ( op dit moment is de kaart gebaseerd op het 

peiljaar 2006. De kaart voor 2011 is nog niet beschikbaar. 
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Afbeelding 4.3. Spoorlijn Amsterdam - Schiphol v.v. (2011) (bron website ProRail) 

 

 
 

 

Op de kaart is te zien dat de spoorlijn (die parallel aan de A4 loopt) ten zuidoosten van het 
plangebied in een tunnel loopt en vanaf daar geen relevante uitstraling heeft. 

 
4.5. Industrielawaai Schiphol 

 
Uitgegaan wordt van de actuele contouren rekening houdend met de verleende vergunnin-

gen. Het gelijktijdig proefdraaien op vergunde locaties binnen één en dezelfde etmaalperi-
ode zal vrijwel nooit plaatsvinden. Deze constatering heeft ertoe geleid dat voor Schiphol 

de omhullende actuele geluidcontour van alle afzonderlijke situaties wordt gehanteerd voor 
de toetsing van het industrielawaai. Dit komt overeen met de beleving in de praktijk. 
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Afbeelding 4.4. Geluidzone en vergunningcontouren industrielawaai Schiphol 

[bron ref. 18.] 

 

 
 

 

In [ref. 19.] wordt specifiek ingegaan op de geluidbelasting van Schiphol (industrielawaai) 
op het plangebied. De ligging van de actuele 55-dB(A) - etmaalcontour binnen het plange-

bied (2012) is daar nader onderbouwd. 
 

In afbeelding 2.6 zijn de actuele maximale geluidcontouren industrielawaai weergegeven. 
 

4.6. Schiphol luchtverkeer 

 

De Lden-contouren van Schiphol (vliegtuigbewegingen) zijn weergegeven in afbeelding 4.5. 
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Afbeelding 4.5. Lden -contouren vliegverkeer Schiphol [bron ref. 18.] 

 

 
 

 
Het plangebied valt niet binnen de geluidbelastingscontouren waarbij er consequenties 

gelden voor bestaande en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Dit komt door de situe-
ring van het plangebied ten opzichte van de start- en landingsbanen (en de daarop geba-

seerde vliegroutes). 
 

4.7. Analyse geluidbelastingen wegverkeer 

 

In paragraaf 6.5 is een analyse opgenomen van aantallen geluidbelaste woningen en ande-
re geluidgevoelige bestemmingen. 

 
4.8. Gecumuleerde geluidbelasting 

 
Voor een tiental arbitrair gekozen referentiepunten is aangegeven in welke mate effecten 

met betrekking tot cumulatie optreden. De situering van deze referentiepunten is weerge-
geven in afbeelding 4.6. 
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Afbeelding 4.6. Situering kenmerkende beoordelingspunten cumulatie 

 

 
 

 

De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van enkele bestaande (clusters) van woningen 
en enkele overige bestemmingen. De punten zijn geselecteerd op: 

- nabijheid van toekomstige ontwikkelingen (hetzij infrastructuur hetzij woningbouw); 
- verwachte hoge (cumulatieve) geluidsbelasting. 

 
Bij de berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting is als volgt te werk gegaan: 

- wegverkeer rijkswegen volgens modelmatige berekeningen (2011); 

- wegverkeer overige wegen volgens modelmatige berekeningen (2011); 

- Schiphol - luchtverkeer- via de huidige contouren (zonder groei en zonder aanvullende 

maatregelen); 

- Schiphol -industrielawaai- (alleen gezoneerde terreinen, maximale invulling zone); 

- railverkeer (huidige situatie)1. 
 
Bronnen worden alleen in de cumulatie betrokken als de de betreffende voorkeursgrens-

waarde ter plaatse van het referentiepunt wordt overschreden. 

                                                                                       

 
1
  De huidige situatie is benaderd vanuit het model TB SAAL. 
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Tabel 4.1. Gecumuleerde geluidsbelasting in de huidige situatie (2011) 

rekenpunt1 wegverkeer 

Rijksinfra-

structuur 

wegverkeer 

overige wegen 

Schiphol 

(luchtverkeer) 

Schiphol 

(industrie) 

rail- 

verkeer 

totaal 

L cum (dB) 

85 52,5 54,9 < 50 53 44,1 59 

564 56,8 53,7 < 50 55 49,4 60 

680 51,8 61,3 < 50 55 42,8 63 

1200 50,0 58,9 < 50 50 44,0 59 

2146 58,0 55,4 < 50 53 45,7 61 

2426 55,2 60,4 52 53 35,3 64 

3027 51,9 49,7 50 50 39,5 54 

3177 62,3 47,4 < 50 55 57,1 64 

5020 58,2 54,6 < 50 55 50,6 61 

6611 67,6 50,3 55 50 35,8 68 

 
Alle berekende geluidbelastingen in tabel 4.1. onderdeel wegverkeerslawaai zijn exclusief 

de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 

Uit tabel kan het volgende worden geconcludeerd: 

- voor 1 rekenpunt (gesitueerd op korte afstand van de bestaande A9 bedraagt de ge-

cumuleerde geluidbelasting maximaal 68 dB (exclusief aftrek). Ter plaatse van dit re-

kenpunt zijn evenwel geen woningen of andere geluidvoelige bestemmingen gesitu-

eerd. Het punt is wel representatief voor de geluidbelasting op korte afstand van de 

huidige A9 (zonder afscherming); 

- de geluidbelasting als gevolg van het railverkeer wisselt sterk per rekenpunt. Dit komt 

door het sterke hoogte verloop van de spoorbaan (van maaiveld A4 naar tunnel); 

- de invloed van Schiphol op het plangebied uit zich met name door het industrielawaai 

en in mindere mate door het luchtverkeer. 

 

Uit de uitgevoerde cumulatieberekeningen blijkt dat het plangebied bloot staat aan een ge-

luidbelasting als gevolg van verschillende bronnen. Er is geen wetgeving die harde eisen 

stelt aan de gecumuleerde geluidbelasting. Boven Lcum = 65 dB wordt de akoestische si-

tuatie als slecht beoordeeld. 

 

Daarnaast worden met betrekking tot Lcum de volgende kwalificaties geplaatst: 

- Lcum < 50 dB goed 

- Lcum 50 - 55 dB redelijk 

- Lcum 55 - 60 dB matig 

- Lcum 60 - 65 dB  tamelijk slecht 

- Lcum 65 - 70 dB slecht. 

 

Bovenstaande waarderingsschaal is gebaseerd op algemeen onderzoek van Miedema 

(TNO-IZF).  
 

                                                                                       

 
1
  Situering zie afbeelding 4.6. 
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5. GELUIDBELASTING AUTONOME ONTWIKKELING (INCLUSIEF OMLEGGING A9) 

 
5.1. Inleiding 

 
In dit hoofdstuk worden de geluidbelastingskaarten gepresenteerd voor de relevante (ge-

zoneerde geluidbronnen) rekening houdend met de autonome ontwikkeling. Daarna wordt 
de analyse gegeven ten behoeve van de beoordeling. 

 
De situatie bij autonome ontwikkeling vormt in de regel de referentiesituatie waarmee de 

planontwikkeling mee wordt vergeleken. Bijzonder is dat de omlegging van de A9 tussen 
2011 (huidige situatie) en 2023 plaatsvindt. 

 
In dit rapport zijn twee referentiesituaties doorgerekend, te weten: 

- de situatie 2023 zonder omgelegde A9; 

- de situatie 2023 inclusief omgelegde A9. 

 

De situatie 2023 zonder omgelegde A9 is een fictieve situatie. Het Masterplan Badhoeve-

dorp kan immers niet (volledig) worden uitgevoerd als er geen sprake is van de omlegging. 

In de volgende paragrafen zijn de geluidbelastingen gepresenteerd rekening houdend met 

de omlegging. Bij de kwantitatieve analyse (paragraaf 6.2 en 6.3) is ook de referentiesitua-

tie zonder omlegging A9 uitgewerkt. 
 

Tenzij expliciet vermeld zijn in de gepresenteerde geluidkaarten voor het onderdeel weg-
verkeerslawaai de aftrek conform artikel 110g Wgh toegepast. Er is dus rekening gehouden 

met het stiller worden van het wegverkeer (ten opzichte van de in het RMG2006 opgeno-
men emissiefactoren voor het wegverkeer). 

 
Bij de presentatie van gecumuleerde geluidsbelastingen is deze aftrek niet toegepast (con-

form het RMG). 
 

5.2. Wegverkeer rijksinfrastructuur (A9 en A4) 
 

De omlegging van de A9 wordt gezien als een autonome ontwikkeling, omdat de besluit-
vorming daarover reeds heeft plaatsgevonden. Bij de bepaling van de geluidcontouren is 

rekening gehouden met de extra verkeersbewegingen op de A9 en A4 als gevolg van de 
gebiedsontwikkelingen in Badhoevedorp en een groter gebied daarom heen. Daarnaast is 

rekening gehouden met de maatregelen langs de A4 en de A9 zoals vermeld in het Tracé-
besluit. In het TB (maatregelenonderzoek) is geen rekening gehouden met de planontwik-

keling (nieuwe woningen) in Badhoevedorp en Lijnden - Oost1. 
 

                                                                                       

 
1
  Omdat op dat moment van vaststelling van het TB deze ontwikkelingen nog niet concreet bekend zijn en er op dat 

moment nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden met betrekking tot deze planontwikkelingen. 
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Afbeelding 5.1. Geluidbelastingskaart A9 en A4 (2023) 

 

 
 

 
5.3. Wegverkeer (lokale wegennet) 

 

Voor de berekening van de geluidcontouren voor het lokale wegennet is uitgegaan van de 
wegstructuur die op basis van het Tracébesluit wordt gerealiseerd. Voor de verkeerscijfers 

is uitgegaan van het verkeersonderzoek dat door Goudappel Coffeng is uitgevoerd 
[ref. 14.]. 
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Afbeelding 5.2. Geluidbelastingskaart gemeentelijke en provinciale wegen (2023) 

 

 
 

 
5.4. Railverkeer 

 

In afbeelding 5.3 zijn de geluidbelastingcontouren weergegeven voor 2023. Daarbij is uit-
gegaan van de uitgangspunten zoals gehanteerd in het TB OV-SAAL1. Bij de berekeningen 

is rekening gehouden met de in het TB OV-SAAL opgenomen maatregelen. 

                                                                                       

 
1
  De effecten lijken ten opzichte van de huidige situatie af te nemen. Gedeeltelijk heeft dit ook te maken dat in af-

beelding 4.2 een andere legenda en kleurschakering is toegepast. 
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Afbeelding 5.3. Spoorlijn Amsterdam - Schiphol v.v. (2023) 

 

 
 

 

Doordat dat het spoor ten zuiden van het verkeersknooppunt Badhoevedorp de Schiphol-
tunnel inrijdt is er in het zuidelijk gedeelte van he plangebied geen relevante bijdrage van 

het spoor1. 
 

Door de maatregelen die aan de omgelegde A9 en de A4 worden getroffen in het kader 
van de uitwerking van het Tracébesluit kan de geluidbelasting als gevolg van de spoorlijn 

ook afnemen. Dit effect is niet in afbeelding 5.3 verwerkt. 
 

5.5. Schiphol grondgebonden activiteiten 

 

Voor de autonome ontwikkeling wordt er vanuit gegaan dat de geluidzonering en geluid-
contouren zoals vermeld in afbeelding 4.3 onverminderd de maximale geluidbelasting van 

de omgeving weergeven. 
 

Door de realisatie van de Omgelegde A9 (en de daarbij te realiseren nieuwe afscherming) 
kan de werkelijke geluidbelasting van Badhoevedorp Zuid Oost afnemen. Dat effect is niet 

in afbeelding 4.4 verwerkt. 
 

5.6. Schiphol luchtverkeer 

 

Voor de autonome ontwikkeling wordt er vanuit gegaan dat de geluidcontouren zoals ver-
meld in afbeelding 4.5 onverminderd de maximale geluidbelasting van de omgeving weer-

geven. 
 

 
 

                                                                                       

 
1
 Het bovengrondse deel van de spoorlijn ligt tussen de twee rijbanen van de autosnelweg A4. 
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5.7. Analyse effecten bij autonome ontwikkeling 

 
In paragraaf 6.5 is een analyse opgenomen van aantallen geluidbelaste woningen en ande-

re geluidgevoelige bestemmingen. 
 

5.8. Gecumuleerde geluidbelasting 

 

Bronnen worden alleen in de cumulatie betrokken als de bron een merkbaar effect heeft ter 
plaatse van het referentiepunt. 

 
Tabel 5.1. Gecumuleerde geluidsbelasting bij autonome ontwikkeling (2023) 

rekenpunt1 wegverkeer 

Rijksinfra-

structuur 

wegverkeer 

overige wegen 

Schiphol 

(lucht) 

Schiphol 

(industrie) 

rail- 

verkeer 

totaal 

L cum (dB) 

2023 

totaal 

L cum (dB) 

2023        

85 48,4 53,3 < 50 53 40,6 59 57 

564 53,1 54,5 < 50 55 45,4 60 59 

680 51,9 61,8 < 50 55 39,7 63 63 

1200 47,0 58,7 < 50 50 40,5 59 59 

2146 50,4 54,5 < 50 53 42,3 61 58 

2426 54,1 60,9 52 53 32,6 64 64 

3027 46,9 47,8 50 50 37,1 54 -- 

3177 55,3 46,1 < 50 55 52,2 64 59 

5020 52,7 54,4 < 50 55 44,9 61 59 

6611 50,5 61,6 55 50 33,4 68 64 

 

Uit tabel kan het volgende worden geconcludeerd dat: 

- voor punt 3027 geen gecumuleerde geluidsbelasting wordt berekend, omdat voor alle 

afzonderlijke componenten kan worden voldaan aan de respectievelijke grenswaarde; 

- ten opzichte van de huidige situatie (tabel 4.1) een verbetering optreedt. Punt 3027 bui-

ten beschouwing latend is deze het grootst in punt 3177 en bedraagt 5 dB. Dit is vrijwel 

volledig toe te kennen aan het omleggen van de A9. 
 

Het akoestische leefklimaat ter plaatse van de gehanteerde rekenpunten varieert van matig 
tot tamelijk slecht (beoordeling op basis van de methode Miedema). 

                                                                                       

 
1
  Situering zie afbeelding 7.1. 
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6. EFFECTEN GELUID BIJ UITWERKING VOORNEMEN 

 
6.1. Inleiding 

 
In dit hoofdstuk worden de geluidbelastingskaarten gepresenteerd voor de relevante (ge-

zoneerde geluidbronnen) rekening houdend met de autonome ontwikkeling en planontwik-
keling. Daarna wordt de analyse gegeven ten behoeve van de beoordeling. 

 
De situatie bij autonome ontwikkeling vormt de referentiesituatie waarmee de planontwikke-

ling mee wordt vergeleken. Bijzonder is dat de omlegging van de A9 tussen 2011 (huidige 
situatie) en 2023 plaatsvindt. 

 
In de planontwikkeling is een aantal hoofdelementen te onderscheiden, namelijk: 

- realisatie van nieuwe bestemmingen (zie paragraaf 6.2); 
- aanlegleg van nieuwe wegvakken (zie paragraaf 6.3); 

- reconstructie van bestaande wegvakken (zie paragraaf 6.4). 
In de fase van het MER zijn niet alle ontwikkelingen op een hoog detailniveau uitgewerkt. 

 
Tenzij anders vermeld is bij de geluidkaarten voor het wegverkeerslawaai de aftrek con-

form artikel 110g toegepast. 
 

6.2. Nieuwe bestemmingen periode 2013 -2023 

 

In tabel 6.1 is een samenvatting gegeven van de meest relevante ontwikkeling waarop het 
MER betrekking heeft die in het BP nader worden uitgewerkt.  
 
Afbeelding 6.1.  Globale ontwikkelingen binnen het plangebied. 

 
 
De kaart is ook opgenomen als bijlage I. 
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In bijlage V is een samenvatting opgenomen van de meest relevante ontwikkelingen (per 

deelgebied) alsmede de fasering van de planuitwerking. De fasering is voor het MER min-
der van belang. De fasering houdt mede verband met het feit dat rond 2016/2017 de be-

staande A9 wordt omgelegd. 
 

De relevante ontwikkelingen zijn samengevat: 
- de aanleg van een aantal nieuwe lokale wegen; 

- de reconstructie van een aantal lokale wegweken en kruispunten; 
- de realisatie van woonbestemmingen op locaties waar thans nog een andere bestem-

ming aanwezig zijn; 
- de realisatie van nieuwe woonbestemmingen op de ontwikkelingslocaties Schuilhoeve 

en Quatrebras. 
 

In het gebied Schuilhoeve (oostzijde plangebied) voorziet het bestemmingsplan in de bouw 
van circa 700 woningen. In het gebied Quatrebras (westzijde plangebied Quatrebras Noord 

en Zuid) voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van circa 550 woningen. Daarnaast 
voorzie het bestemmingsplan in de bouw van meer dan 650 woningen verspreid over het 

plangebied (met het zwaartepunt in het Centrum (circa 300 woningen). 
 

In het geluidonderzoek voor het MER is van de eindsituatie 2023 uitgegaan, dus de situatie 
waarbij alle ontwikkelingen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Voor de maatgevende ver-

keerscijfers op de gemeentelijke en provinciale wegen is uitgegaan van het verkeerskundi-
ge onderzoek van bureau Goudappel [ref. 14.]. 

 
Voor de nieuwe bouwlocaties is op dit moment niet precies bekend hoe de invulling con-

creet gaat plaatsvinden. In het kader van het MER is van een fictieve invulling uitgegaan 
waarbij het aantal nieuwe woningen per bouwkavel arbitrair is toebedeeld aan nieuwe re-

kenpunten (rekenhoogte 4,0 meter) en waarbij geen rekening wordt gehouden met de af-
scherming van de gebouwen onderling (zie afbeelding 6.2). Voor het geluidonderzoek MER 

levert dit het worstcase scenario op1. 
 
 

                                                                                       

 
1
  Naar verwachting zullen bij de uitwerking van het stedenbouwkundigplan de afstand van de nieuwe woningen in 

Schuilhoeve Noord tot de A4 groter zijn. Idem voor de afstand van de woningen in Quatrebras Zuid tot de omge-

legde A9. Ook hier is worst case gemodelleerd. 
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Afbeelding 6.2.  Situering nieuwbouwlocaties  

 (fictieve rekenpunten binnen plangebied) 

 

 
 

 
In afbeelding 6.3 is geluidbelasting van de nieuwe rekenpunten als gevolg van de rijkswe-

gen (A9 en A4) weergegeven, waarbij uit is gegaan van de maatregelen die zijn opgeno-
men in het TB Omlegging A9, maar waarbij verder geen aanvullende maatregelen zijn ge-

troffen. 
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Afbeelding 6.3.  Gecumuleerde geluidsbelasting nieuwbouwlocaties  

 (rijkswegen A9 en A4) 

 

 
 

 
Uit afbeelding 6.3 blijkt dat er nog nieuwbouwlocaties zijn waarvan de geluidbelasting ho-

ger is dan 53 dB als gevolg van de rijksinfrastructuur. In de praktijk (bij een wettelijke toets) 
en op basis van de nadere uitwerking waarbij rekening wordt gehouden met de precieze 

ligging van bouwblokken komt dat uiteraard niet voor1. 
 

In de overige deelgebieden worden voornamelijk bestaande niet-geluidgevoelige bestem-
mingen veranderd in geluidgevoelig. 

 
Hierna wordt nader ingegaan op de effecten van de hoofdelementen: 

- aanleg van nieuwe wegvakken (zie paragraaf 6.3); 
- reconstructie van bestaande wegvakken (zie paragraaf 6.4); 

- realisatie van nieuwe bestemmingen (zie paragraaf 6.5). 
 

De gepresenteerde contouren zijn gebaseerd op de situatie na omlegging A9. 
 

                                                                                       

 
1
  In Schuikhoeve Noord zal de afstand van de nieuwe woningen tot de A9 worden vergroot in het definitieve steden-

bouwkundige plan (nu worst case). 
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6.3. Geluidcontouren aanleg nieuwe wegen 

 
De ontwikkeling van het plangebied heeft gevolgen voor het wegverkeer op de rijkswegen 

en de lokale wegen. De invloed van de gebiedsontwikkelingen in Badhoevedorp en een 
groter gebied daarom heen op de rijkswegen (A9 en A4) is verwerkt in de verkeersbereke-

ningen die aan het Tracébesluit ten grondslag liggen. 
 

Er wordt binnen het plangebied (gemeentelijke wegen) een aantal nieuwe wegvakken ge-
realiseerd (zie afbeelding 6.4 en afbeelding 6.5). 
 
Afbeelding 6.4. Geluidbelasting als gevolg van nieuwe (gezoneerde) wegen 

 

 
 

 
De linkerzone behoort tot de Amsterdamse Laan, net ten zuidoosten daarvan wordt de Ro-

bert Kochstraat opgewaardeerd tot 50 km/u. De rechterzone behoort tot de ‘weg door 
Schuilhoeve’. 

 
In afbeelding 6.4 is de globale situering van nieuwe ontsluitingsweg voor de ontwikke-

lingslocatie Schuilhoeve weergegeven. Op dit moment is er nog geen concreet wegontwerp 
beschikbaar. 

 
Bij de berekening van de geluidbelasting als gevolg van de nieuwe wegvakken is nog geen 

rekening gehouden met het toepassen van geluidbeperkende maatregelen zoals het toe-
passen van geluidreducerende wegdekken.  
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Afbeelding 6.5. Geluidbelasting als gevolg van nieuwe wegvakken (niet gezoneerd) 

 

 
 

 
Uit afbeelding 6.5 blijkt, dat de geluidsbelasting (zonder aftrek art.110g Wgh) slechts be-

perkt hoger is dan 48 dB. Op de kaart zijn de verlegde Keizersweg en Kochstraat en de 
ontsluitingswegen van Quatrebras-Noord en het ANWB-terrein te onderscheiden. 

 
Bij de berekening van de geluidbelasting als gevolg van de nieuwe wegvakken is nog geen 

rekening gehouden met het toepassen van geluidbeperkende maatregelen zoals het toe-
passen van geluidreducerende wegdekken.  

 
6.4. Verandering geluidbelasting bij te reconstrueren wegen 

 
Door het wijziging van de wegstructuur en wegindeling treedt bij een aantal bestaande 

wegvakken een fysieke wijziging op. Voor deze wegvakken is de toename van de geluidbe-
lasting in beeld gebracht in afbeelding 6.4 tot en met 6.8. 

 
In afbeelding 6.6 tot en met 6.10 zijn ook de toenames als gevolg van nieuwe wegvakken 

(waardoor extra verkeer op bestaande wegvakken) weergenomen. 
 

Toelichting: In de afbeeldingen de zones van de te reconstrueren wegvakken alsmede het 
gebied waar een fysieke wijziging wordt verwacht weergegeven. Op basis van de huidige 

en toekomstige geluidbelasting (als gevolg van het wegverkeer van de lokale wegen zijn 
verschilkaarten gemaakt waaruit is na te gaan waar en in welke mate, zonder aanvullende 

geluidmaatregelen, de geluidbelasting af- of toeneemt. De reconstructietoets wordt enkel 
uitgevoerd binnen het gebied met een geluidsbelasting (na aftrek art. 110g Wgh) van 48 dB 

en hoger. Bij de bepaling van het verschil in geluidsbelasting is de aftrek niet toegepast.  
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Bij de locaties waarbij toenames optreden is nog geen rekening gehouden met mogelijke 

maatregelen (stille wegdektypen) en verder is de toename berekend ten opzichte van de 
huidige situatie zonder daarbij rekening te houden met de wettelijke normen en grenswaar-

den. 
 
Afbeelding 6.6. Wijziging geluidbelasting als gevolg van aanpassing Kamerlingh 

Onneslaan 

 

 
 

 

De reconstructie van de Kamerlingh Onneslaan leidt voornamelijk tot een afname van de 
geluidsbelasting. Slechts plaatselijk is sprake van een toename (maar niet bij woningen). 
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Afbeelding 6.7. Wijziging geluidbelasting als gevolg van aanpassing Sloterweg 

 

 
 

 

De aanpassing van de Sloterweg bestaat uit het verhogen van de maximumsnelheid tot 50 
kilometer per uur, het herinrichten van de kruising met de Schiphollaan en een toename 

van de verkeersintensiteit als gevolg van de functiewijziging. Als gevolg hiervan wordt een 
significante toename berekend, ten noorden van de Schiphollaan zelfs meer dan de toege-

stane 5 dB. De reconstructietoets wordt enkel uitgevoerd binnen het gebied met een ge-
luidsbelasting (na aftrek art. 110g Wgh) van 48 dB en hoger. Bij de bepaling van het ver-

schil in geluidsbelasting wordt de aftrek niet toegepast. 
 

Bij de nadere planuitwerking zal worden onderzocht of met aanvullende maatregelen (stiller 
wegdek) de geluidbelasting inpasbaar is te maken binnen de grenswaarden van de Wet 

geluidhinder. 
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Afbeelding 6.8. Wijziging geluidbelasting als gevolg van aanpassing Schipholweg 

(80 km/uur) 

 

 
 

 
De reconstructietoets voor de Schipholweg is noodzakelijk vanwege de herinrichting van de 

kruising met de Sloterweg. De reconstructietoets wordt enkel uitgevoerd binnen het gebied 
met een geluidsbelasting (na aftrek art. 110g Wgh) van 48 dB en hoger. Bij de bepaling van 

het verschil in geluidsbelasting wordt de aftrek niet toegepast. Uit afbeelding 6.8 blijkt, dat 
vrijwel overal binnen de zone een toename van 1,50 dB of meer wordt berekend. Een groot 

deel van deze toename is een rechtstreeks gevolg van de toename in verkeersintensitei-
ten. Voor enkele woningen is mogelijk sprake van reconstructie. 

 
In deze fase is niet precies bekend over welke lengte de fysieke wijziging wordt doorge-

voerd. Het beoordelingsgebied kan nog wijzigen. Het relevante gebied is in afbeelding 6.8 
als eerste indicatie aangegeven. 

 
6.5. Realisatie van nieuwe bestemmingen 

 
Binnen het aandachtsgebied zullen op verschillende locaties woningen of andere geluids-

gevoelige bestemmingen worden ontwikkeld. De grootste ontwikkellocaties zijn Quatrebras 
en Schuilhoeve. 
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Afbeelding 6.9. Geluidbelasting ontwikkelingslocaties als gevolg van rijksinfra-

structuur (situatie 2023, na omlegging) 
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Afbeelding 6.10. Geluidbelasting ontwikkelingslocaties als gevolg van het onderlig-

gend wegennet 

 

 
 

 
6.6. Analyse geluidbelastingen 

 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de analyse van de effecten, gerelateerd aan de 

beoordelingsmethodiek zoals beschreven in hoofdstuk 3. 
 

6.6.1.  Effecten 2023 zonder omleggingen A9 (alleen rijkswegen)) 

 

Het verschil in effecten huidige situatie (2011) en situatie autonome ontwikkeling zonder 
omlegging A9 (2023) als gevolg van de rijkswegen is een fictieve situatie. Deze situatie 

vormt de refentiesituatie 1. 
 

In tabel 6.1 tot en met 6.2 zijn de effecten van deze fictieve situatie vermeld. 
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Woningen 

 
Tabel 6.1. Uitwerking criterium aantallen geluidsgehinderden (zonder omlegging A9) 

aspect beoordelingscriterium huidige 

situatie 

autonome 

ontwikkeling 

2023 

1. geluidsbelaste be-

staande woningen  

 

 

 

 

 

aantal geluidsbelaste woningen in de klassen met een 

geluidsbelasting van: 

  

- 48 - 53 3511 2798 

- 54 - 58 1790 2415 

- 59 - 63 337 437 

- 64 - 68 4 92 

- > 68 0 0 

aantallen woningen - > 48 dB 5642 5742 

aantal (ernstig) geluids-

gehinderden
1
 

- aantal geluidsgehinderden 482 680 

- aantal ernstig geluidsgehinderden 189 259 

 
Overige geluidgevoelige bestemmingen 

 
Tabel 6.2.  Uitwerking criterium aantallen overige geluidgevoelige bestemmingen 

 (zonder omlegging A9) 

aspect beoordelingscriterium huidige 

situatie 

autonome 

ontwikkeling 

2023 

2. geluidbelaste overige 

geluidsgevoelige  

bestemmingen 

 

 

 

 

aantal geluidsbelaste overige bestemmingen in de 

klassen met een geluidsbelasting van: 

  

- 48 - 53 9 10 

- 54 - 58 12 11 

- 59 - 63 3 5 

- 64 - 68 0 0 

- > 68 0 0 

 

Op basis van tabel 6.1 en 6.2 kan worden geconcludeerd dat: 
- zonder omlegging het totaal aantal woningen > 48 dB verder toeneemt (ten opzichte 

van de huidige situatie) als gevolg van extra verkeer;  
- ook de geluidbelasting van afzonderlijke woningen in de omgeving van de bestaande 

A9 neemt (toe als gevolg van extra verkeer); 
- er treedt wel een verschuiving naar de hoogst belaste klassen op (dus meer hinder); 

- in de geluidbelasting van de overige geluidgevoelige bestemmingen treedt alleen een 
beperkte verschuiving (toename) op. 

 
6.6.2. Effecten 2023 inclusief Omleggingen A9 (alleen rijkswegen)) 

 
De omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zal rond 2017 zijn beslag krijgen. Het verschil in 

effecten huidige situatie (2011) en situatie autonome ontwikkeling als gevolg van de riks-
wegen is in beeld gebracht voor het peiljaar 2023 (zonder planontwikkeling). 

 

                                                                                       

 
1
  De telling van het aantal (ernstig) geluidgehinderden is bepaald conform de ‘Regeling Omgevingslawaai’. De Re-

geling werkt in klassen van 5 dB vanaf 55 Lden, dit is vanaf 48 Lden. Ga je dan niet appels met peren vergelijken? 
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Woningen 

 
Tabel 6.3.  Uitwerking criterium aantallen geluidsgehinderden  

 (inclusief omlegging A9) 

aspect beoordelingscriterium huidige 

situatie 

autonome 

ontwikkeling 

2023 

1. geluidsbelaste be-

staande woningen  

 

 

 

 

 

aantal geluidsbelaste woningen in de klassen met 

een geluidsbelasting van: 

  

- 48 - 53 3511 3045 

- 54 - 58 1790 528 

- 59 - 63 337 32 

- 64 - 68 4 1 

- > 68 0 2 

aantallen woningen - > 48 dB 5642 3608 

aantal (ernstig) geluids-

gehinderden
1
 

- aantal geluidsgehinderden 482 166 

- aantal ernstig geluidsgehinderden 189 64 

 
Overige geluidgevoelige bestemmingen 

 
Tabel 6.4.  Uitwerking criterium overige geluidgevoelige bestemmingen 
 (inclusief omlegging A9) 

aspect beoordelingscriterium huidige 

situatie 

autonome 

ontwikkeling 

2023 

2. geluidbelaste overige 

geluidsgevoelige  

bestemmingen 

 

 

 

 

aantal geluidsbelaste woningen in de klassen met een 

geluidsbelasting van: 

  

- 48 - 53 9 15 

- 54 - 58 12 2 

- 59 - 63 3 0 

- 64 - 68 0 0 

- > 68  0 0 

 
Op basis van tabel 6.3 en 6.4 kan worden geconcludeerd dat: 

- binnen het plangebied de omlegging van de A9 leidt tot een afname van het totaal aan-
tal geluidbelaste woningen (> 48 dB). De afname bedraagt circa 36 %; 

- binnen het plangebied neemt als gevolg van de omlegging (zonder dat rekening is ge-
houden met andere lokale wegen en andere geluidbronnen) het aantal gehinderden af 

met circa 66 % af en het aantal ernstig gehinderde neemt eveneens met circa 66 % af; 
- het aantal overige geluidgevoelige bestemmingen neemt af en de maximale geluidbe-

lasting als gevolg van de rijkswegen is lager; 
- er voor een beperkt aantal woningen een waarde van meer dan 68 dB is berekend. 

Hierbij is geen rekening gehouden met de aftrek ex. artikel 110g en de gedetailleerde 
invoer van gebouwen en dergelijke; 

- langs de rijkswegen komen geen heel hoge geluidbelastingen voor omdat er al maatre-
gelen zijn getroffen (schermen en dergelijke). 

 

                                                                                       

 
1
  De telling van het aantal (ernstig) geluidgehinderden is bepaald conform de ‘Regeling Omgevingslawaai’. De Re-

geling werkt in klassen van 5 dB vanaf 55 Lden, dit is voor het MER vertaald naar klassen vanaf 53 Lden.  
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6.6.3. Effecten 2023 rijkswegen (inclusief omlegging A9) en lokale wegen 

 
Woningen 

 
Tabel 6.5. Uitwerking criterium aantallen geluidsgehinderden 

aspect beoordelingscriterium huidige 

situatie 

(zonder 

omlegging 

A9) 

situatie 

2023  

(zonder 

omlegging 

A9) 

autonome 

ontwikke-

ling 

2023  

(inclusief 

omlegging 

A9) 

autonome 

ontwikke-

ling 

2023 en 

gebieds-

ontwikke-

ling (eind-

situatie) 

1. geluidsbelaste  

bestaande (en 

nieuwe) woningen  

aantal geluidsbelaste woningen in de 

klassen met een geluidsbelasting van: 

    

- 48 - 53 744 302 2149 2058 

- 54 - 58 3250 3558 2654 4072 

- 59 - 63 1594 1635 804 1113 

- 64 - 68 154 247 140 149 

- > 68  0 0 3 5 

totaal - > 48 dB 5742 5742 5750 7397 

aantal (ernstig) ge-

luidsgehinderden
1
 

- aantal geluidsgehinderden 1228 1345 1256 2525 

- aantal ernstig geluidsgehinderden 482 520 485 931 

 
Overige geluidgevoelige bestemmingen 

 
Tabel 6.6. Uitwerking criterium aantallen overige geluidgevoelige bestemmingen 

aspect beoordelingscriterium huidige 

situatie 

autonome 

ontwikke-

ling 

2023 (zon-

der omleg-

ging A9) 

autonome 

ontwikke-

ling 

2023 (in-

clusief om-

legging 

A9) 

autonome 

ontwikke-

ling 

2023 en 

gebieds-

ontwikke-

ling (eind 

situatie) 

2. geluidbelaste 

overige geluidsge-

voelige  bestem-

mingen 

 

 

 

aantal geluidsbelaste woningen in de 

klassen met een geluidsbelasting van: 

    

- 48 - 53 7 3 13 34 

- 54 - 58 10 15 12 63 

- 59 - 63 7 8 1 26 

- 64 - 68 0 0 0 0 

- > 68  0 0 0 1 

 

Uit tabel 6.5 blijkt voor de situatie rijkswegen en lokake wegen dat: 
- een groot aantal bestaande woningen in het plangebied ondervindt een geluidbelasting 

als gevolg van het wegverkeer; 

                                                                                       

 
1
  De bepaling van het aantal (ernstig) geluidgehinderden is bepaald conform de methodiek zoals beschreven in de 

‘Regeling Omgevingslawaai’. Dit betreft een modelmatige en op statistieken gebaseerde aanpak. 
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- het aantal geluidgehinderden naast de rijkswegen in een belangrijke mate wordt be-

paald door de lokale wegen; 
- de situatie bij omlegging levert minder hinder dan de situatie zonder omlegging; 

- de planontwikkeling levert aanzienlijk meer geluidbelaste woningen (>48 dB) en hinder, 
deels veroorzaakt door dat in het gebied veel meer mensen gaan wonen en er aanvul-

lende lokale infrastructuur wordt ontwikkeld). Deze effecten zijn groter dan de positieve 
effecten die optreden als gevolg van enkel de omlegging van de A9); 

- er voor een beperkt aantal woningen een waarde van meer dan 68 dB is berekend. 
Hierbij is geen rekening gehouden met de aftrek ex. artikel 110g en de gedetailleerde 

invoer van gebouwen en dergelijke; 
- met de bepaling van het aantal geluidgehinderden en ernstig geluidgehinderden in de 

plansituatie is nog geen rekening gehouden met eventuele geluidbeperkende maatre-
gelen (zoals de toepassing van stillere wegdekken op lokale wegen en/of de afwaarde-

ring van de Schipholweg van 80 km/uur naar 50 km/uur.). Ook is geen rekening gehou-
den met onderlinge afscherming van woningen in de nieuwbouwplannen. De bereke-

ningen voor de plan situatie kunnen in die zin worden opgevat als een ‘worst case’ be-
nadering. 

 
Effect mitigerende maatregelen 

Er is een aanvullende berekening gemaakt waarbij rekening is gehouden met de afscher-
mende werking van de eerstelijnsbebouwing van de nieuwbouwlocatie Schuilhoeve (zie 

ook hoofdstuk 7 mitigerende maatregelen). Het totale aantal ernstig gehinderden en gehin-
derden is dan gereduceerd tot totaal 473 en 1226 respectievelijk. Het aantal gehinderden 

en ernstig gehinderden ligt dan in de orde grootte van de situatie bij autonome ontwikke-
ling. 

 
6.7. Gecumuleerde geluidbelasting 

 
De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van enkele bestaande (clusters) van woningen 

en daar waar gebiedsontwikkeling plaats vindt.  
 

Bij de berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting is als volgt te werk gegaan: 

- wegverkeer rijkswegen volgens modelmatige berekeningen (2023); 

- wegverkeer overige wegen volgens modelmatige berekeningen (2023); 

- Schiphol via de huidige contouren (zonder groei en zonder aanvullende maatregelen); 

- industrie (alleen gezoneerde terreinen, maximale invulling zone); 

- railverkeer (toekomstige situatie (TB OV SAAL)). 
 

Bronnen worden alleen in de cumulatie betrokken als de betreffende voorkeursgrenswaar-
de ter plaatse van het referentiepunt wordt overschreden. 

 
Tabel 6.7. Gecumuleerde geluidsbelasting bij uitwerking voornemen 

rekenpunt1 wegverkeer 

Rijksinfrastructuur 

wegverkeer 

overige wegen 

Schiphol 

(luchtverkeer) 

Schiphol 

(industriela-

waai) 

railverkeer totaal 

L cum (dB)
2
 

85 48,6 52,0 < 50 53 40,6 57 (57) 

564 52,9 55,2 < 50 55 45,4 60 (59) 

680 52,1 64,6 < 50 55 39,7 65 (63) 

1200 47,2 57,2 < 50 50 40,5 57 (59) 

                                                                                       

 
1
  Situering zie afbeelding 7.1. 

2
  Tussen haakhes staan de berekende waarden bij autonome ontwikkeling (tabel 5.1). 
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rekenpunt1 wegverkeer 

Rijksinfrastructuur 

wegverkeer 

overige wegen 

Schiphol 

(luchtverkeer) 

Schiphol 

(industriela-

waai) 

railverkeer totaal 

L cum (dB)
2
 

2146 50,5 59,5 < 50 53 42,3 61 (58) 

2426 53,3 61,3 52 53 32,6 64 (64) 

3027 47,0 47,9 50 50 37,1 -- 

3177 54,3 56,3 < 50 55 52,2 60 (59) 

5020 52,9 55,3 < 50 55 44,9 60 (59) 

6611 50,8 61,7 55 50 33,4 65 (64) 

 

Uit tabel kan het volgende worden geconcludeerd dat 

- voor bestaande woningen langs de bestaande A9 treedt een positief effect op. Vooral 

minder geluid langs de huidige rijksweg A9; 

- voor een aantal woningen de gecumuleerde geluidsbelasting toeneemt als gevolg van 

een toename van het verkeer op lokale wegen (zonder maatregelen); 

- voor aantal woningen bijvoorbeeld de woningen langs de Sloterweg (rekenpunt 2146, 

zonder maatregelen) wordt (zonder aanvullende maatregelen) wel toename verwacht, 

maar gecumuleerde geluidbelasting minder dan 68 dB;  

- voor nieuwe woningen (bijvoorbeeld rekenpunt 5020) wordt een gecumuleerde geluid-

belasting van max ca. 60 dB berekend. Hier zijn diverse bronnen (industrielawaai en 

overig verkeer bepalend). Er is nog geen rekening met lokale afschermingen e.d. 
 
Op gebiedsniveau blijft de akoestische kwaliteit globaal op het niveau van de autonome 

ontwikkeling. De ontwikkeling van grote aantallen woningen binnen de invloedssfeer van 
verschillende geluidbronnen leidt tot een toename van de aantallen blootgestelden en dus 

tot een toename van het aantal geluidgehinderden. 
 

6.8. Effectscore geluid 

 

In onderstaande tabel is de effectscore weergegeven ten opzichte van de referentiesituatie. 
In dit geval is de bestaande situatie als referentiesituatie gehanteerd. 

 
Tabel 6.8. Effectscore zonder rekening te houden met aanvullende maatregelen 

aspect referentie 

situatie 1 

(zonder omleg-

ging) 

VKA ten opzich-

te van de refe-

rentie 1 

(A9 niet omge-

legd) 

referentie 

situatie 2 

(met omlegging) 

VKA ten opzich-

te van de refe-

rentie 2 

(A9 omgelegd) 

1. geluidsbelaste woningen > 48 0 -- 0 -- 

2. aantal ernstig geluidgehinderden  0 -- 0 -- 

3. overige geluidsgevoelige bestemmin-

gen 

0 -- 0 -- 

totaal ongewogen score voor geluid 0 -- 0 -- 

 

Op basis van de berekeningen van de gecumuleerde geluidbelasting worden geconclu-
deerd dat: 

- de aanzienlijke toename van het aantal woningen met een geluidbelasting >48 dB als 

negatief moet worden beoordeeld; 

- de daarmede gepaard gaande toename van het aantal geluidgehinderden als negatief 

moet worden beoordeeld; 
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- het totaal overige geluidgevoelige bestemmingen met een geluidbelasting van meer 

dan 48 dB(A) neemt toe en ook dit effect moet als negatief worden beoordeeld. 
 
Effect van aanvullende maatregelen 

Indien rekening wordt gehouden met de afscherming van de eerstelijns bebouwing van 
Schuilhoeve neemt het aantal geluidbelaste (nieuwe) woningen aanzienlijk af tot ongeveer 

de aantallen bij de situatie bij autonome ontwikkeling. De effect score voor het onderdeel 
geluid neemt daarbij toe van score (--) naar score (0/-). 

 
Indien bij de verdere planontwikkeling ervoor wordt gekozen bij de aanleg en reconstructie 

van lokale wegen een stil asfalttype toe te passen en/of langs de rijkswegen aanvullende 
afscherming toe te passen, kan het aantal gehinderden en ernstig gehinderden verder af-

nemen (tot onder de aantallen die bij de situatie bij autonome ontwikkeling is berekend), 
 

Omdat er met betrekking tot de toepassing van deze maatregelen geen besluitvorming 
heeft plaatsgevonden en deze maatregelen in financiële zin ingrijpend zijn, is bij de effect-

beoordeling in het MER daar nog geen rekening meegehouden. 
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7. MITIGERENDE MAATREGELEN (INRICHTING SCHUILHOEVE) 

 
Bij de bepaling van de effecten als gevolg van geluid is rekening gehouden met de maatre-

gelen langs de rijksinfrastructuur voor zover daarover reeds besluitvorming heeft plaatsge-
vonden. Concreet zijn dit de maatregelen die voor de A9 en A4 in het Tracébesluit Omleg-

ging A9 zijn opgenomen en de maatregelen die voor de spoorlijn Amsterdam - Schiphol 
v.v. in het Tracébesluit OV-SAAL zijn opgenomen. 

 
Bij de verdere planuitwerking BP Badhoevedorp - Lijnden Oost kan nagegaan worden of 

langs de rijkswegen en/of lokale wegen aanvullende maatregelen effectief en doelmatig 
zijn. Daarbij kan worden gedacht aan het toepassen van extra geluidafscherming langs de 

rijkswegen en/of stillere wegdekken op deze lokale wegen. Afschermingen in binnenstede-
lijk gebied stuiten op overwegende bezwaren van verkeerskundige en stedenbouwkundige 

aard. 
 

Voor bouwlocaties waarbij uiteindelijk de geluidbelasting hoger is dan de waarde die wette-
lijk toelaatbaar is zal de invulling moeten worden aangepast of zullen de gevels van geluid-

gevoelige bestemmingen moeten worden uitgevoerd als zogenoemde dove gevel. Dan is 
er in de geluidgevoelige vertrekken altijd sprake van een goede akoestische situatie. Voor 

nieuwe woningen waarvoor de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting wordt over-
schreden kunnen gevelmaatregelen worden getroffen, waardoor het binnenniveau aan de 

wettelijke waarden voldoet. Dan is er in de geluidgevoelige vertrekken ook sprake van een 
goede akoestische situatie. 

 
Aanvullende maatregelen aan de spoorlijn Amsterdam - Schiphol lijken niet nodig te zijn, 

Naar verwachting wordt de maximaal vast te stellen waarde van 71 dB nergens overschre-
den en wordt de voorkeursgrenswaard van 55 dB niet of voor een beperkt aantal nieuwe 

woningen overschreden. Zo nodig kunnen gevelmaatregelen worden getroffen. 
 

Maatregelen om de geluiduitstraling van de luchtgebonden activiteiten van Schiphol te be-
perken zijn niet haalbaar en ook niet nodig, dat wil zeggen: Binnen het plangebied is het op 

basis van de vigerende wettelijke kaders niet nodig bestaande en/of nieuwe woningen te 
isoleren tegen luchtverkeerslawaai. 

 
Maatregelen om de geluiduitstraling van de grondgebonden activiteiten van Schiphol te be-

perken (bron- en overdrachtsmaatregelen) zijn op basis van verricht onderzoek en overleg 
niet haalbaar gebleken. Bestaande woningen ondervinden geen hogere geluidbelasting als 

gevolg van het industrielawaai van meer dan 55 dB(A).  
 

Voor de nieuwe woningen die als gevolg van de grondgebonden activiteiten van Schiphol 
een geluidbelasting van meer dan 55 dB(A) ondervinden dient bij de planuitwerking een 

nadere overweging te worden gemaakt: 
- wijziging bestemming van wonen naar niet geluidgevoelige bestemming en/of 

- toepassen van bijzondere gevelconstructies (aanhangscherm en/of dove gevels). 
 

Uit onderzoek [ref. 19. en ref. 20.] is inmiddels gebleken dat met een inrichtingsvariant 
waarbij de eerstelijnsbebouwing van de ontwikkelingslocatie Schuilhoeve wordt uitgevoerd 

als een bebouwingslijn volgens het principe zoals opgenomen in afbeelding 7.1 de geluid-
belasting als gevolg van het industrielawaai van Schiphol bij de meeste woningen lager is 

dan 55 dB(A), Voor die woningen kan een hogere waarde worden vastgesteld. Bij de plan-
uitwerking zal nader worden getoetst of de geluidbelasting in de woningen voldoet aan het 

wettelijke binnenniveau (35 dB(A)). Bij nieuwe woningen kan een geluidwering van 20 
dB(A) of meer vrij eenvoudig worden gerealiseerd. De minimale eis voor nieuwe woningen 
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is volgens het Bouwbesluit een geluidwering van 20 dB. Dan is er in de geluidgevoelige 

vertrekken altijd sprake van een goede akoestische situatie. 
 

Bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan worden de maatregelen en effecten op 
(clusters van) woningen nader in beeld gebracht. Voor de locatie Schuilhoeve wordt uitge-

gaan van een afscherming als gevolg van de eerstelijns bebouwing zoals weergegeven in 
afbeelding 7.1. 

 
Afbeelding 7.1. Principe afscherming door eerstelijnsbebouwing locatie Schuilhoeve 

 

 
 

 
Op basis van onderzoek [referentie 20] is bekend dat voor een aantal woningen in de ran-

den van de ontwikkelingslocatie Schuilhoeve aan de waarde van 55 dB(A) (industrielawaai 
kan worden voldaan indien rekening wordt gehouden met de specifiek eigenschappen van 

de gevel (gevelstructuurcorrectie). Zo nodig wordt voor een aantal woningen een zoge-
noemde ‘dove gevel’ toegepast. 
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Afbeelding 7.2. Principe afscherming door eerstelijnsbebouwing locatie Schuilhoe-

ve en toepassing gevelstructuurcorrectie en/of het principe van een 
‘dove gevel’ [bron: ref. 20.] 

 

 
 

 

Genoemde maatregelen zijn slechts voor een beperkt aantal woningen noodzakelijk. Voor 
het merendeel van de nieuwe woningen kan een zogenoemde hogere waarde worden 

vastgesteld. Indien een hogere waarde wordt vastgesteld wordt in de fase van bouwvoor-
bereiding nader onderzoek uitgevoerd naar het binnenniveau in geluidgevoelige vertrek-

ken. Zo nodig worden (aanvullende) gevelmaatregelen (denk aan geluidisolerende begla-
zing, geluidgedempte ventilatievoorzieningen en dergelijke) getroffen. De nadere uitwerking 

van deze maatregelen valt buiten het kader van het MER. 
 

Overwogen kan worden om beleid te ontwikkelen om voor nieuwe woningen waarvoor een 
hogere waarde wordt vastgesteld, bij de toetsing van het binnenniveau uit te gaan van de 

gecumuleerde geluidbelasting. Eventueel noodzakelijke gevelmaatregelen (isolerende be-
glazing, geluidgedempte ventilatie e.d.) zorgen er dan voor dat in de woningen een goed 

binnenniveau wordt gerealiseerd. 
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8. OMISSIE IN INFORMATIE EN GEGEVENS 

 
Het MER heeft betrekking op een planontwikkeling die in de periode tussen 2012 en 2023 

gefaseerd zijn beslag zal krijgen. Op dit moment is het detailniveau van met name de aan-
leg van nieuwe wegvakken en reconstructie van nog laag. Voor een MER-beoordeling is er 

voldoende detailniveau. Voor het vaststellen van maatregelen en eventuele consequenties 
voor afzonderlijke bestaande woningen is nader en meer gedetailleerd onderzoek noodza-

kelijk. Dat onderzoek zal in het kader van het bestemmingsplan en de voorbereiding en 
uitwerking van de concrete deelplannen via latere wijzigingen worden uitgevoerd. 

 
De inrichting van de verschillende deelplannen/bouwlocaties is op dit moment niet gedetail-

leerd bekend. Daardoor kan de geluidbelasting op maatgevende gevels en bouwhoogten 
nu niet exact worden uitgevoerd. Voor het vaststellen van maatregelen en eventuele con-

sequenties voor afzonderlijke nieuwe woningen is nader en meer gedetailleerd onderzoek 
noodzakelijk. Dat onderzoek zal in het kader van het bestemmingsplan en de voorbereiding 

en uitwerking van de concrete deelplannen worden uitgevoerd. 
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Tabel V.1.  Samenvatting ontwikkelingen die door het BP Badhoevedorp - Lijnden 

 Oost worden gelegaliseerd 
 

Tabel V.1A. Aanleg nieuwe wegen tijdvak 2013-2016 
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Weg door Lijnden
1
 9 2016 x - x - - 

 

x   

Noordelijk deel Am-

sterdamselaan (aan-

leg/ nieuwe weg) 

4 2016/2023  - x - - x   

Keizersweg (aanleg 

nieuwe weg) 

3 2016 x - x x - 

 

x   

Noordelijk deel Am-

sterdamse 

Laan (aanleg nieuwe 

weg) 

4 2016 x - x  - x   

Robert Kochstraat 

(aanleg nieuwe weg 

+ tijdelijke aansluiting 

en amoveren be-

staande weg) 

5 2016 x - x (x) - x   

Ontsluitingswegen 

ANWB-gebied (aan-

leg nieuwe weg + 

aansluiting op de 

Amsterdamse Laan) 

 2016 x - x (x) - x   

Toegangsweg de 

Veldpost (aanleg 

nieuwe weg) 

       x   

Wijziging Sloter-

weg/Omlegging A9 

Verder geen wijzigin-

gen 

 2016 x x - x x x  De wijzigingen 

zijn meege-

nomen in TB 

Omlegging A9 

Badhoevedorp 

 
 

 

                                                                                       

 
1
 Aanleg nieuwe weg, klinkers, 30 km/uur 
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Tabel V.1B. Reconstructie van wegen tijdvak 2013-2016 
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Fuchsiatraat (re-

constructie en 

aansluiting met 

de Keizersweg)
1
 

1 2016      x   

Aansluiting Lijn-

den Q4 

(reconstructie 

aansluiting) 

2 2016 x - x  - 
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Noordelijk deel 
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nieuwe + tijdelij-
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1
  Kruispunt/woonerf. 
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Tabel V.1C. Ontwikkeling geluidsgevoelige bestemmingen tijdvak 2013-2016 
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Ontwikkeling 

Quatrebras Noord 

(o.a. woningen, 

sportvoorzieningen 

en aanlegpark) 

4 D 2016 x - x - - x   

Ontwikkeling Jan 

van Gent / Amrath 

(van kantoor naar 

hotel)
1
 

G D 2016 x - x - - x   

Ontwikkeling 

Schuilhoeve Noord 

(35 woningen) 

F D 2016 x x x - - x   

Ontwikkeling 

ANWB gebied  

(95 woningen) 

5 D 2016 x - x (x) - x   

Diverse ontwikke-

lingen In Q4 

A, 

B, H 

D 2016 x - x - - x   

De Veldpost 

20 ha sport- en re-

creatieterrein
2
 

E D 2016 x - - x - x   

 
 

 

                                                                                       

 
1
  Niet geluidgevoelig op basis van de Wet geluidhinder. 

2
  Niet geluidgevoelig in de zin van de Wet geluidhinder. 
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Tabel V.1D. Aanleg nieuwe wegen tijdvak 2017-2023 
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Verbinding Schuil-

hoeve met Centrum 

(aanleg nieuwe 

weg)
1
 

4 2023 x x - x x x   

 

                                                                                       

 
1
  30 km/uur. Gedetailleerd onderzoek bij uitwerkingsplan. 
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Tabel V.1E. Reconstructie van wegen tijdvak 2017-2023 
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Noordelijk deel Am-

sterdamse Laan (re-

constructieaanleg) 

4 2016/x2023  - x - - x   

Kamerling Onneslaan 

(van viaduct naar 

maaiveld) 

3 2023 x - - x - x   

Weg door Schuilhoe-

ve (aanleg nieuwe 

weg + aansluiting op 

N232) / noordelijk 

gedeelte. 

5 2023 x x - x x x   

Verdere aanleg 

nieuwe weg + aan-

sluiting op de N232 

(Schipholweg) 

1 2023 x - - x - x   

Aanpassingen N232 

(afwaardering)
1
 

2 2023 x - x (x) - x   

 

                                                                                       

 
1
  De afwaardering van de Schipholweg (N232) is afgesproken met de beheerder (de provincie Noord Holland). De 

snelheid wordt dan gereduceerd van maximaal 80 km/uur naar maximaal 50 km/uur. In het verkeerskundig onder-

zoek is daar nog niet op geanticipeerd. De Zeemanlaan wordt ook afgewaardeerd van 50 km/uur naar 30 km/uur. 
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Tabel V.1F. Ontwikkeling geluidsgevoelige bestemmingen tijdvak 2017-2023 
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Ontwikkeling ge-

bied ACC (van 

werken naar wo-

nen) 

H U 2023 x - x (x) - x   

Uitbreiding hotel 

met extra verdie-

ping 

K U 2023 x - - x  x   

Ontwikkeling be-

drijventerrein Lijn-

denhof, horeca, 

benzinestation e.d. 

A U 2023 x - - x - x   

Ontwikkeling 

Quatrebras (groot-

schalige woning-

bouwlocatie) 

B U 2023 x - - x - x   

Ontwikkeling Cen-

trum met circa 300 

woningen en win-

kels 

C U 2023 x - - - - x   

Ontwikkeling 

Schuilhoeve 

(grootschalige wo-

ningbouwlocatie 

(inclusief locatie 

KMAR) 

D U 2023 x - x (x) x x   

Ontwikkeling werk-

locatie Schuilhoeve 

(van kantoor naar 

hotel)
1
 

G U 2023 x - x (x) x x   

 
 

 
 

 

                                                                                       

 
1
  Niet geluidgevoelig in de zin van de Wet geluidhinder. 



 

Witteveen+Bos, bijlage VI behorende bij rapport HLMM177-1/beub/014 d.d. 15 februari 2012 

BIJLAGE VI GELUIDKAARTEN PLANSITUATIE 2023 

 
 



 

Witteveen+Bos, bijlage VI behorende bij rapport HLMM177-1/beub/014 d.d. 15 februari 2012 

 

 



Lden
tot 48 dB
48 tot 53 dB
53 tot 58 dB
58 tot 63 dB
63 tot 68 dB
hoger dan 68 dB

GBKN 2023

D:\geluid\project\HLMM177-1\gis\vergelijkingen.mxd  09-07-2012  9:29:14

Wi
tte

ve
en

+B
os

´

opdrachtgever:

Geluidsbelastingscontouren

1:15.000

 1
03-07-2012

ing. M. de Loos
ing. G.A. Krone
ing. G.A. Krone

2

0 200 400 600 m

Gemeente Haarlemmermeer
MER / Bestemmingsplan
HLMM177

A3 liggend

getekend:

Rijkswegen (Plan)

formaat:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr.:

schaal:

projectnaam:
projectcode:



Lden
tot 48 dB
48 tot 53 dB
53 tot 58 dB
58 tot 63 dB
63 tot 68 dB
hoger dan 68 dB

GBKN 2023

D:\geluid\project\HLMM177-1\gis\vergelijkingen.mxd  09-07-2012  9:30:11

Wi
tte

ve
en

+B
os

´

opdrachtgever:

Geluidsbelastingscontouren

1:15.000

 1
03-07-2012

ing. M. de Loos
ing. G.A. Krone
ing. G.A. Krone

2

0 200 400 600 m

Gemeente Haarlemmermeer
MER / Bestemmingsplan
HLMM177

A3 liggend

getekend:

Onderliggend wegennet(Plan)

formaat:

gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr.:

schaal:

projectnaam:
projectcode:



 

Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport HLMM177-1/beub/014 d.d. 15 februari 2012 

BIJLAGE VII KAART MET GLOBALE AANDUIDING PLANONTWIKKELING 
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BIJLAGE VIII TOELICHTING METHODE CUMULATIE VAN GELUID 
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Voor het in kaart brengen van het cumulatieve effect van meerdere gezoneerde geluids-

bronnen is een rekenmethode ontwikkeld waarmee een inschatting kan worden gegeven 
van de kwaliteit van een situatie waarin meerdere geluidsbronnen een rol spelen. Het ba-

sisprincipe van deze methode is dat de geluidsbelastingen vanwege de verschillende bron-
nen naar rato van hun hinderbijdrage worden opgeteld.  

 
De rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan 

1 geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door 
meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaar-

de van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode 
de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in dosis-

effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen. 
 

Ten behoeve van deze rekenmethode dient de geluidsbelasting berekend te zijn van ieder 

van de bronnen volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. Deze worden hieron-
der aangeduid als LRL, LLL, LIL, LVL waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorweg-

verkeer, luchtvaart, industrie en (weg)verkeer. 
 

Bij de berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting is de aftrek conform artikel 110g 

Wgh voor wegverkeer toegepast. 
 

Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in Lden, met uitzondering van industrielawaai 

waarbij de geluidsbelasting volgens de geldende wettelijke definitie wordt bepaald (Letmaal). 
 

L*RL is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een 

geluidsbelasting LRL vanwege spoorwegverkeer. L*RL wordt als volgt berekend: 
- L*RL = 0,95 LRL – 1,40. 

 
Bovenstaande geldt overeenkomstig voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie (index 

IL) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor zijn: 
- L*LL = 0,98 LLL + 7,03; 

- L*IL = 1,00 LIL + 1,00; 
- L*VL = 1,00 LVL + 0,00. 

 
Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de ge-

cumuleerde waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische 
sommatie. De rekenregel hiervoor is: 

- LCUM = 10 log [ Σn=1N 10 ↑ (L*n/10) ]. 
 

Waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor 
RL, LL, IL en VL. LCUM kan als volgt worden omgerekend naar de bronsoort waarvoor een 

wettelijke beoordeling plaatsvindt: 
- LRL,CUM = 1,05 LCUM + 1,47; 

- LLL,CUM = 1,02 LCUM - 7,17; 
- LIL,CUM = 1,00 LCUM – 1,00; 

- LVL,CUM = 1,00 LCUM + 0,00. 
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 SAMENVATTING 

 
Buro Blauw heeft in opdracht van Schiphol Realestate dit geuronderzoek uitgevoerd. De 

doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de geurbelasting door Schiphol 

als gevolg van de toekomstige – niet vliegverkeer gebonden – nieuwe activiteiten in het 

kader van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Schiphol 2015 (ROP).  

 

Het algemene uitgangspunt van het Nederlandse geurbeleid is het voorkomen van 

nieuwe hinder. Als er geen hinder is, hoeven er geen maatregelen getroffen te worden. 

De mate van hinder die nog acceptabel is moet worden vastgesteld door het bevoegde 

bestuursorgaan t.a.v. de Wet milieubeheer. Voor de niet verkeersgebonden activiteiten 

op Schiphol zijn dit de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. In dit 

onderzoek is het geurbeleid van de provincie Noord-Holland in het kader van de Wet 

milieubeheer gebruikt voor het beoordelen van de ruimtelijke consequenties van 

toekomstige geurgevoelige niet vliegverkeer gebonden act iviteiten op Schiphol.  

 

In het ROP worden de volgende deelgebieden onderscheiden: 

- Schiphol Centrum: Hier vinden vooral de winkel- en leasure activiteiten plaats. De 

dichtstbij Schiphol Centrum gelegen geurgevoelige bestemming is de woonbebouwing 

van Hoofddorp op een afstand van 2.500 m ten westen van Schiphol. 

- Schiphol Zuidoost. Hier zijn gevestigd grootkeukens, restaurants / fastfood en de 

Aircraft Fuel Supply. De aaneengesloten woonbebouwing van Aalsmeer ligt op een 

afstand van 1 km ten Zuidwesten van de bedrijven van Schiphol Zuidoost. 

- Polderbaangebied. In het polderbaangebied zijn een algenbassin en een de-icingbassin 

gelegen. Er zijn geen nieuwe activiteiten voorzien in dit gebied.  

- Schiphol Noordwest. Op Schiphol Noordwest zijn gevestigd een brandweeroefenplaats, 

een brandweerpost een restaurant en de-icingbassins. De toekomstige bestemmingen 

zijn niet geurgevoelig.  

- Schiphol Noord: Zijn gevestigd cateringbedrijven, restaurants/fastfood, Martinair en 

Garage Northport. Het gebied behoudt haar bestemming en is vrijwel volledig 

ontwikkeld.  

- Schiphol Oost: Hier zijn restaurants / snackbars en hotels gevestigd. Tevens liggen er 

diverse hangars. Op Schiphol Oost vindt in de toekomst een verdere concentratie van 

aviation activiteiten plaats. Hiertoe behoren onder andere het proefdraaien van 

vliegtuigmotoren. Door dit proefdraaien neemt de geurbelasting door 

kerosinedampen op Schiphol met minder dan 0,1% toe. Dit heeft een 

verwaarloosbare invloed op de ondervonden geurhinder door kerosinedampen 

 

Ten aanzien van de vliegverkeer gebonden activiteiten op Schiphol worden vanaf 2010 in 

dit onderzoek de volgende conclusies getrokken. 

1. Binnen de geurcontour van 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel door vliegverkeer gebonden 

activiteiten rondom Schiphol, liggen een groot aantal woongebieden van de 

gemeentes Amsterdam. Haarlem en Haarlemmermeer;  

2. Binnen deze contour zal naar verwachting 6% tot maximaal 15% van de mensen 

ernstige geurhinder ondervinden van de kerosinegeur.  

3. De geurbelasting rondom Schiphol wordt volledig gedomineerd door de emissie van 

kerosinegeur afkomstig van de aviation activiteiten. 
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4. Aangezien er in het ROP geen groei van de vliegverkeer gebonden activiteiten 

mogelijk gemaakt wordt, zal de geurbelasting en geurhinder in de periode 2010 tot 

2015 door toepassing van bbt-maatregelen naar verwachting geleidelijk afnemen. 

 

Ten aanzien van nieuwe niet vliegverkeer gebonden activiteiten op Schiphol worden in dit 

onderzoek de volgende conclusies getrokken: 

5. In algemene zin kan geconcludeerd worden dat uitbreiding van non-aviation 

activiteiten op Schiphol nauwelijks invloed heeft op de geurbelasting in de 

omliggende woonomgeving van Schiphol. 

6. Nieuwe geurrelevante bedrijfsactiviteiten op Schiphol Centrum hebben betrekking op 

catering / grootkeukens en op horeca. De afstand van Schiphol Centrum t.o.v. 

geurgevoelige objecten bedraagt 2.500m. Gezien bovengenoemde bedrijfsactiviteiten 

en de afstand tot geurgevoelige objecten is het optreden van geurhinder in de 

woonomgeving onwaarschijnlijk. De toepassing van het geurbeleid in het kader van 

het Activiteiten besluit leidt tot het voorschrijven van bbt-maatregelen. Dit heeft 

geen ruimtelijke consequenties.  

7. De belangrijkste geurrelevante bedrijfsactiviteit op Schiphol Oost betreft de Aircraft 

fuel supply. Nieuwe bedrijfsactiviteiten binnen deze branche worden in het kader van 

de Wm-procedure t.a.v. geur en vluchtige koolwaterstoffen beoordeeld op de 

toepassing van bbt-maatregelen. Bij het proefdraaien of aanpikken wordt de 

vliegtuigmotor gestart en worden op de laagste powersetting (‘ground- idle’) checks  

uitgevoerd (De kerosine emissies van toekomstige bedrijfs activiteiten zijn 

verwaarloosbaar t.o.v. de totale kerosine geuremissies van de aviation activiteiten. 

Nieuwe geurrelevante bedrijfsactiviteiten op Schiphol Oost hebben geen ruimtelijke 

consequenties.  

8. De voorziene nieuwe non aviation ontwikkelingen in de overige deelgebieden van het 

Plangebied Schiphol zijn niet geurrelevant. 
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1. INLEIDING 

 

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP 2015) Schiphol 2015 (1) brengt de Schiphol 

Group het totale beoogde ruimtelijke programma van het bedrijfsterrein Schiphol tot 

2015 in beeld. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is het beoogde integrale plan dat de basis 

is voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de 

Schiphol Group gevraagd, ter onderbouwing van bestemmingsplan procedures, de 

geurbelasting in de kaart te brengen als gevolg van de niet vliegverkeer gebonden 

nieuwe activiteiten die plaats kunnen vinden in het kader van het ROP 2015.  

 

Buro Blauw heeft in opdracht van Schiphol Realestate dit geuronderzoek uitgevoerd. De 

doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de geurbelasting door Sc hiphol 

als gevolg van de toekomstige – niet vliegverkeer gebonden – nieuwe activiteiten in het 

kader van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Schiphol 2015.  

 

In het onderzoek worden de huidige en toekomstige geuremissies door het vliegverkeer 

en door andere bedrijfsactiviteiten op het bedrijfsterrein Schiphol geïnventariseerd. Op 

basis hiervan wordt de geurbelasting voor de omliggende woonomgeving 

gekwantificeerd. Tevens wordt het huidige aandeel van de overige bedrijfsactiviteiten aan 

de geurbelasting in de huidige en toekomstige situatie in beeld gebracht.  

 

In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de in het ROP geschetste ontwikkelingen 

samengevat voor zover deze gevolgen kunnen hebben op de geurbelasting in de 

omliggende woonomgeving.  

In hoofdstuk 3 wordt het Nederlandse geurbeleid omschreven. Het algemene 

uitgangspunt van dit beleid is het voorkomen van nieuwe hinder. Als er geen hinder is, 

hoeven er geen maatregelen getroffen te worden. De mate van hinder die nog acceptabel 

is moet worden vastgesteld door het bevoegde bestuursorgaan t.a.v. de Wet 

milieubeheer. Voor de niet vliegverkeergebonden activiteiten zijn dit provincie Noord-

Holland en de gemeente Haarlemmermeer.  

In hoofdstuk 3 worden het landelijke en provinciale geurbeleid beschreven. 

In hoofdstuk 4 wordt de geurbelasting door vliegverkeergebonden activiteiten behandeld. 

Dit op basis van door Buro Blauw verrichtte onderzoeken in het kader van het MER 

Schiphol 2003. 

In hoofdstuk 5 worden de huidige en toekomstig te verwachten niet vliegverkeer-

gebonden geurgevoelige activiteiten op Schiphol in kaart gebracht. Hierbij wordt 

aangegeven òf en zo ja welke ruimtelijke beperkingen het geurbeleid heeft voor 

toekomstige geurgevoelige niet vliegverkeergebonden activiteiten op Schiphol.  

De conclusies van het onderzoek worden geformuleerd in hoofdstuk 6.  
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2. RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN SCHIPHOL 2015 

 

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Schiphol 2015 (1) worden de verwachte ruimtelijke 

ontwikkelingen op Schiphol tot 2015 omschreven.  

 

Het plangebied bestaat uit het aangewezen luchthavengebied (luchthavenindelingsbesluit) 

en twee direct aangrenzende gebieden, Noordwest en een gedeelte Zuidoost. In figuur 2.1 

is een kaart van het plangebied weergegeven.  

 

 

Figuur 2.1 Indeling van het plangebied Schiphol. 
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In dit onderzoek staan de geuremissies van niet vliegverkeergebonden activiteiten op 

Schiphol centraal. In dit hoofdstuk wordt alleen op deze activiteiten ingegaan. Hierbij wordt 

ingegaan op de bestaande bedrijfsactiviteiten en de mogelijke toekomstige bedrijfs-

activiteiten per deelgebied. Van belang hierbij is dat de Schiphol Group de inkomsten uit de 

niet vliegverkeergebonden activiteiten wenst te vergroten. Deze bestaan uit het vergroten 

van winkel- en leasure activiteiten (Schiphol Consumers) op Schiphol Centrum en het 

ontwikkelen van kantoren, hotels en vrachtgebouwen (Schiphol Realestate). Voor deze 

rapportage zijn alleen de activiteiten van Schiphol Realestate van belang. 

 

Het non-aviation programma bestaat uit de onderdelen vrachtgebouwen, kantoren, hotels 

en retail. Van deze activiteiten is de activiteit kantoren niet geurgevoelig. Op dit punt zal in 

deze rapportage niet verder ingegaan worden.  

In het ROP worden de volgende deelgebieden onderscheiden: 

- Schiphol Centrum: Hier vinden vooral de winkel- en leasure activiteiten plaats. Voor wat 

betreft geurgevoelige activiteiten zijn hier cateringsbedrijven, hotels en reataurants / 

fastfood gesitueerd. Ook is sprake van opslag van met glycol verontreinigd water (de-

icingbassins). De toekomstige bedrijvigheid gaat uit van dezelfde activiteiten. De 

dichtstbij Schiphol Centrum gelegen geurgevoelige bestemming is de woonbebouwing 

van Hoofddorp op een afstand van 2.500 m ten westen van Schiphol. 

- Schiphol Zuidoost. Hier zijn gevestigd grootkeukens, restaurants / fastfood en de 

Aircraft Fuel Supply. Dit betreft  op- en overslag van kerosine, vliegtuigen voorzien van 

kerosine (grootste deel via ondergronds leidingsysteem (ca. 75%), een klein deel via 

vrachtwagens (ca. 25%). Schiphol Zuidoost ontwikkelt zich in de toekomst verder tot 

vrachtgebouwen. De grootste is mogelijk een nieuwe vestiging van AirFrance/KLM 

Cargo. De nieuwe activiteiten zijn niet geurgevoelig. De dichtstbij Schiphol Zuidoost 

gelegen geurgevoelige bestemming is de lintbebouwing aan de Aalsmeerderdijk op een 

afstand van 150m van bedrijven op Schiphol Zuidoost. De aaneengesloten 

woonbebouwing van Aalsmeer ligt op een afstand van 1 km ten Zuidwesten van de 

bedrijven van Schiphol Zuidoost 

- Polderbaangebied. In het polderbaangebied zijn een algenbassin en een de-icingbassin 

gelegen. Er zijn geen nieuwe activiteiten voorzien in dit gebied. In de directe omgeving 

van dit gebied liggen verspreid liggende woningen. De dichtstbij gelegen 

aaneengesloten woonbebouwing van Vijfhuizen ligt op een afstand van 2.500 meter ten 

westen van de polderbaan. 

- Schiphol Noordwest. Op Schiphol Noordwest zijn gevestigd een brandweeroefenplaats, 

een brandweerpost een restaurant en de-icingbassins. De toekomstige bestemmingen 

zijn o.a, autoverhuur, parkeervoorzieningen en een aannemerswerkterrein. Dit zijn 

geen geurgevoelige activiteiten. De dichtstbijgelegen geurgevoelige bestemmingen is 

de woonbebouwing van Badhoevendorp op 850m ten Noordwesten van Schiphol 

Noordwest.  

- Schiphol Noord: hier zijn gevestigd cateringsbedrijven, restaurants/fastfood, Martinair 

en Garage Northport. Het gebied behoudt haar bestemming en is vrijwel volledig 

ontwikkeld. De dichtstbijgelegen geurgevoelige bestemmingen is de woonbebouwing 

van Badhoevendorp op 850m ten noorden van Schiphol Noord.  
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- Schiphol Oost: Hier zijn restaurants / snackbars en hotels gevestigd. Tevens liggen er 

diverse hangars. Op Schiphol Oost vindt in de toekomst een verdere concentratie van 

aviation activiteiten plaats. Deze behoren niet tot de scope van dit onderzoek, dat zich 

richt op non-aviation activiteiten. Een voor geur relevante aviation activiteit betreft het 

proefdraaien, ook wel aanpikken genoemd. Het aanpikken houdt in dat een 

vliegtuigmotor wordt gestart en dat op de laagste powersetting (‘ground- idle’) checks 

worden uitgevoerd (instrument aflezing, visuele inspectie op lekken etc.). Bij dit 

aanpikken geldt nadrukkelijk dat de vliegtuigmotor niet naar een hoge(re) motor-

belasting wordt gebracht.  Het aanpikken van vliegtuigmotoren vindt tussen de 2 en 10 

keer per dag plaats. Het aanpikken is formeel nog niet vergund, in concept-

voorschriften wordt gesproken over 150 minuten van 07-19 uur, 32 minuten van 19-23 

uur en 20 minuten van 23-07 uur.  

Er zijn voor het proefdraaien op Schiphol meerdere locaties beschikbaar, 2 hangars bij 

KLM en 1 bij het Anthony Fokker Businesspark. Het proefdraaien is geregeld in 

internationale regelgeving. Daarnaast stelt de Wet milieubeheer eisen aan deze 

activiteit. De provincie Noord-Holland verleent de Wm-vergunning aan verschillende 

bedrijven. 

 

In hoofdstuk 5 zal ingegaan worden op de geur aspecten van deze bedrijven. Binnen het 

ROP 2015 kunnen bovengenoemde activiteiten in principe uitgebreid worden. In figuur 2.2 

worden de bestaande en de nieuwe bedrijfsruimten van Schiphol Realestate weergegeven. 
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Figuur 2.3 Overzicht van de bestaande en nieuwe bedrijfsactiviteiten uit het ROP  
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3. NEDERLANDS GEURBELEID 

 

De uitgangspunten van het Nederlandse geurbeleid zijn omschreven in § 2.9 van de 

Nederlandse emissierichtlijn lucht (2). Hierbij vormt het voorkomen van nieuwe hinder 

het algemene uitgangspunt. Daarvan zijn de volgende doelstellingen afgeleid:  

1. Als er geen hinder is, hoeven er geen maatregelen getroffen te worden;  

2. Als er wel hinder is, moeten Best Beschikbare Technieken (BBT) toegepast worden 

voor het verminderen van de hinder;  

3. De mate van hinder die nog acceptabel is moet worden vastgesteld door het 

bevoegde bestuursorgaan.  

 

Voor het vaststellen van de mate van hinder worden in § 3.6 van de NeR onderzoeks-

methoden beschreven. Dit betreft o.a. een belevingsonderzoek, een hinderenquête, een 

klachtenanalyse en het vaststellen van de hedonische waarde van de geur. Voor een 

aantal bedrijfstakken is het acceptabel hinderniveau en / of beschikbare bbt -maatregelen 

vastgelegd in een bijzondere regeling. Deze bijzondere regelingen zijn opgenomen in 

§ 3.3 van de NeR. 

 

Op Schiphol vinden vliegverkeergebonden en niet vliegverkeergebonden activiteiten 

plaats. Voor de vliegverkeergebonden activiteiten is het ministerie VROM het bevoegde 

gezag. In 1999 heeft het kabinet in het kader van het programma ‘Ontwikkeling 

Nationale Luchthaven’ een besluit genomen over de toekomst van de nationale  

Luchthaven (3). Het besluit bestaat onder andere uit de hoofdlijnen van een stelsel van 

milieu- en veiligheidsnormen voor de luchthaven Schiphol. Het stelsel voor geur sluit aan 

bij het hierboven omschreven overheidsbeleid voor geurhinder. De uitwerking van dit 

geurbeleid vindt plaats in hoofdstuk 4 van dit rapport. 

 

Voor de overige bedrijven die vallen onder de categorie niet vliegverkeergebonden 

activiteiten, is de provincie Noord-Holland of de gemeente Haarlemmermeer het 

bevoegde gezag. Voor bedrijven die vallen onder een bijzondere regeling, is t.a.v. geur 

de bijzondere regeling van toepassing. In dit rapport zullen de geuremissies van deze 

bedrijven beschreven worden op basis van de geldende bijzondere regeling.  

Voor bedrijven waar de provincie Noord-Holland het bevoegde gezag is, zal in dit rapport 

het geurbeleid van de provincie Noord-Holland toegepast worden (4). In het Provinciaal 

Milieubeleidsplan 2002 - 2006 (vastgesteld door PS op 21 oktober 2002) staat voor geur 

aangegeven:  

‒ Het voorkomen van (nieuwe) hinder (brief minister van VROM, 30-06-1995);  

‒ Het halveren van het aantal geurgehinderden in 2006 ten opzichte van het jaar 

2000;  

‒ In 2010 mag geen ernstige geurhinder meer voorkomen;  

‒ Toetsen van streek- en bestemmingsplannen in de ontwikkelingsfase;  
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‒ Toetsen van geurveroorzakende activiteiten en tracés voor weg-, en 

scheepvaartverkeer in de planfase op punt van zonering voor geurhinder tussen het 

milieugevoelige objecten (met name woningen, maar ook scholen, zieken-/tehuizen 

en dergelijke) en de geurveroorzakende activiteiten. 

 

Een aantal werkwijzen en aandachtspunten om nieuwe hinder te voorkomen bij 

bestemmingsplannen zijn: 

1. Bestrijding vanuit de bron staat voorop. Dit dient dan te gebeuren door het 

opnemen van voorschriften ter beperking van de geuremissie door het bevoegd 

gezag in het kader van de Wet milieubeheer aan bedrijven/inrichtingen die 

geurhinder veroorzaken.  

2. Voor nieuwe geurbronnen moet toepassen van BBT nieuwe hinder voorkomen.  

3. Voor bestaande geurbronnen dient tevens het treffen van BBT als uitgangspunt 

voor het bestrijden van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder.  

 

Voor het bepalen van voldoende afstand om hinder te voorkomen of te beperken kunnen 

voor industriële activiteiten zowel het zogenaamde "Groene Boekje"Bedrijven en 

milieuzonering en de hindersystematiek uit de NER worden geraadpleegd. Ook 

geuremissie/immissie onderzoeken kunnen hierbij behulpzaam zijn. Er kan van worden 

uitgegaan dat kwetsbare bestemmingen gelegen buiten de geurcontour van 99,5 

percentiel van 0,5 ouE/m3 (Europese odourunits per m3) geen hinder ondervinden.  

 

In de provinciale nota worden toetsingscriteria t.a.v. geur voor bestemmingsplannen 

genoemd. Deze criteria moeten een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal 

gehinderden door geur en het voorkomen van nieuwe hinder. De criteria zijn: 

1. Een bestemmingsplan houdt rekening met de aanwezige geuremitterende 

activiteiten.  

2. Als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig.  

3. Als er geurklachten zijn of vermoedens van hinder wordt hierna onderzoek 

gedaan.  

4. Vervolgens wordt onderzocht of bij de bron alle (BBT) maatregelen zijn genomen 

om de geuremissie te reduceren.  

5. Is er een geuremissie-onderzoek gedaan en zijn de geurcontouren bekend dan 

kan zonder hinder buiten de 0,5 ouE/m3 als 99,5-percentiel worden gebouwd.  

6. Indien de geurhinder hoger is en zelfs met extra maatregelen boven BBT (op 

kosten van het bouwplan) niet voldoende kan worden teruggedrongen dient eerst 

onderzocht te worden of er geen alternatieve locaties beschikbaar zijn.  

7. Is het vanwege technische, ruimtelijke of economische factoren niet mogelijk 

geurhinder te voorkomen dan kan het bevoegd lokaal gezag afwijken van de 

algemene beleidslijn. Daarvoor dient in het bestemmingsplan gemotiveerd te 

worden waarom in dit geval een bepaalde mate van hinder acceptabel wordt 

gevonden. Natuurlijk dient dit wel met zowel de toekomstige bewoners als met de 

betrokken bedrijven gecommuniceerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld ter sprake 

komen rond de reeds genoemde geurbelaste gebieden.  
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Bovenstaande criteria zullen in dit rapport gehanteerd worden voor het beoordelen van 

de nieuwe niet vliegverkeergebonden bedrijfsactiviteiten die op Schiphol kunnen 

plaatsvinden. Voor bedrijven waarbij de gemeente Haarlemmermeer het bevoegde gezag 

is zullen dezelfde criteria gehanteerd worden.  

 

De bestrijding van geurhinder wordt geregeld via het vergunningenstelsel van de Wet 

Milieubeheer. Een van de instrumenten is het creëren van voldoende afstand van 

geurgevoelige activiteiten tot de woonbebouwing. In die zin heeft het geurbeleid invloed 

op het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening.  

 

Het door de provincie Noord-Holland gehanteerde toetsingskader van 0,5 ouE/m3 als 

99,5-percentiel kan gezien worden als het strengst mogelijke toetsingskader voor geur, 

als verder informatie over de betreffende geur niet beschikbaar is. Als deze informatie 

wel beschikbaar is kan de eerder genoemde hindersystematiek in de NeR toegepast  

worden. Bij bedrijfsactiviteiten waarvan de hedonische waarde van de geur bekend is, 

wordt op basis van deze waarde een acceptabel hinderniveau gedefinieerd. Dit als 

alternatief voor de door de provincie Noord-Holland gehanteerde waarde van 0,5 ouE/m3. 

Hierbij wordt uitgegaan van de hedonische waarde van -0,5. Dit op basis van tabel 3.1, 

waarin de relatie tussen de hedonische waarde en de te verwachten hinder en ernstige 

hinder wordt gegeven. 

Tabel 3.1 Relatie tussen hedonische waarde van de geur en het te verwachten 

hinderniveau 

Hedonische waarde Mate van hinder 

< H = -0,5 Geen hinder te verwachten 

H = - 0,5 ≤ H = -1 Kans op enige hinder 

H = -1 ≤ H = -2 Verhoogde kans op hinder 

H ≥ -2 Ernstige hinder is te verwachten 

 

Het algemene uitgangspunt van het Nederlandse geurbeleid is het voorkomen van 

nieuwe hinder. Op basis van de indeling van tabel 3.1 kan de geurconcentratie met een 

hedonische waarde van -0,5 gekozen worden als acceptabel hinderniveau. In aansluiting 

op het geurbeleid van de provincie Noord-Holland wordt hierbij uitgegaan van het 99,5-

percentiel. 
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4. GEURBELASTING DOOR VLIEGVERKEER GEBONDEN ACTIVITEITEN 

 

Buro Blauw heeft in opdracht van de ministeries VROM en V&W in de periode 1999 – 

2001 een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de geuremissies, de geurverspreiding en 

de geurhinder door vliegverkeer gebonden activiteiten op Schiphol (5), (6), (7), (8). In 

deze onderzoeken worden voorspellingen gemaakt voor de geurbelasting en geurhinder 

van Schiphol in 2010. Deze onderzoeken worden in dit hoofdstuk gebruikt voor een 

schets van de geurbelasting door vliegverkeer gebonden activiteiten in de periode 2010-

2015. 

 

De waarneembaarheidscontouren in Schiphol voor de periode 1999-2001 wordt grafisch 

weergegeven in figuur 4.11. 

 

 

Figuur 4.1 Waarneembaarheidscontouren van kerosine geur rond Schiphol, weergegeven 

in ouE/m
3
 als 98-percentiel. 

 

                                                 
1  De geurcontouren zijn vastgesteld op basis van snuffelploegmetingen. In dit onderzoek 

wordt als conservatieve aanname verondersteld dat 1 snuffeleenheid gelijk is aan 1 ouE 

(= 2 geureenheden). 
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Binnen de geurcontour van 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel lagen in 1999/2001 een groot 

aantal woonkernen. Door de ingebruikname van de vijfde baan is de geurbe lasting en de 

geurhinder ten noordwesten van de luchthaven toegenomen. Ten zuiden van Schiphol is 

de geurbelasting en de geurhinder gedaald ten opzichte van 1999/2000.  

Door getroffen geurreducerende maatregelen is de geuremissie per vliegtuigbeweging 

tussen 1999 en 2010 gedaald. In 2010 zal de totale geuremissie naar verwachting weer 

net boven het niveau van 1999 liggen. De te verwachten verandering van de 

geurbelasting in 2010 t.o.v. 1999 wordt weergegeven in figuur 4.2. 

 

Figuur 4.2 Verandering van de geurbelasting door vliegverkeergebonden activiteiten in 

2005 en 2010 t.o.v., de periode 1999-2001 

 

In de periode tot 2001 werden op ruim 50% van de dagen bij de provinciale 

klachtentelefoon geklaagd over kerosinestank van Schiphol. Het overgrote deel van de 

klagers (meer dan 75 procent) woont binnen een straal van 5 tot 7 kilometer van het 

centrum van Schiphol. Het optreden van klachten hangt samen met het baangebruik bij 

Schiphol. Landen, stijgen en taxiën zijn aanwijsbare bronnen voor het optreden van 

geuroverlast tot een straal van 5 tot 10 kilometer rond Schiphol. De in 2000 gemeten 

geurhinder rond Schiphol wordt graf isch weergegeven in figuur 4.3 
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Figuur 4.3 Geurhinder in 2000 in relatie tot de afstand tot het centrum van Schiphol  

 

Een percentage van 3% ernstige geurhinder wordt gezien als een verwaarloosbaar 

geurhinderniveau. Uit de figuur is te zien dat dit in 2000 op afstanden groter dan 10km 

van het centrum van Schiphol het geval is. Door de hiervoor geschetste veranderingen in 

de geuremissies tot 2010, dat de geurhinder ten zuiden van Schiphol in 2010 licht 

gedaald zal zijn t.o.v. het niveau in 2000. Ten Noorden van Schiphol zal de geurhinder 

gestegen zijn ten opzichte van 2000.  

De getroffen geurreducerende maatregelen hebben een stabiliserend effect op de 

geurbelasting en de geurhinder rondom Schiphol. De toename van de geurbelasting en 

geurhinder in Noordwestelijke richting wordt veroorzaakt door de ingebruikname van de 

vijfde baan. Met de voorgestelde geurreducerende maatregelen is deze toename niet te 

voorkomen. 

Ten aanzien van de verwachte situatie vanaf 2010 worden in dit onderzoek de volgende 

conclusies getrokken.  

- Binnen de geurcontour van 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel door vliegverkeer 

gebonden activiteiten rondom Schiphol, liggen een groot aantal woongebieden van 

de gemeentes Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer; 

- Binnen deze contour zal naar verwachting 6% tot maximaal 15% van de mensen 

ernstige geurhinder ondervinden van de kerosinegeur.  

 

Aangezien er in het ROP geen groei van de vliegverkee rgebonden activiteiten mogelijk 

gemaakt wordt, zal de geurbelasting en geurhinder in de periode 2010 tot 2015 door 

toepassing van bbt-maatregelen naar verwachting geleidelijk afnemen 
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5. GEURBELASTING DOOR NIET VLIEGVERKEERGEBONDEN ACTIVITEITEN 

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige geurbelasting door niet vliegverkeer-

gebonden activiteiten, kwalitatief omschreven. Bij het opstarten van nieuwe 

geurgevoelige activiteiten op Schiphol zullen gemeente en provincie in het kader van de 

afgifte van milieuvergunningen steeds afwegen of de te verwachten geurbelasting 

aanvaardbaar is of worden maatregelen voorgeschreven.  

 

De provincie Noord-Holland hanteert een toetsingswaarde voor de geurbelasting in de 

woonomgeving, waarbij sprake is van een verwaarloosbare kans op geurhinder van 

0,5 ouE/m3 als 99,5-percentiel.  

In hoofdstuk 4 is de geurbelasting van Schiphol door aviation activiteiten in beeld 

gebracht. Geconcludeerd is dat binnen de geurcontour van 0,5 ouE/m3 als 98-percentiel 

een groot aantal woongebieden van de gemeentes Amsterdam. Haarlem en 

Haarlemmermeer liggen. De geurcontour van 0,5 ouE/m3 als 99,5-percentiel reikt verder 

dan de geurcontour als 98-percentiel. Door het toetsingskader van de provincie Noord-

Holland te hanteren op de toelaatbaarheid van de geuremissies van non-aviation 

activiteiten, kan geconcludeerd worden dat de geurbelasting rondom Schiphol volledig 

gedomineerd wordt door de bijdrage van de aviation activiteiten. In algemene zin kan 

dus geconcludeerd worden dat op basis van de Wet milieubeheer de uitbreiding van non-

aviation activiteiten op Schiphol nauwelijks invloed heeft op de geurbelasting in de 

omliggende woonomgeving van Schiphol. Deze activiteiten hebben dus geen of weinig 

invloed op het beleid t.a.v. de ruimte lijke ordening. 

In de volgende paragrafen wordt per bedrijfstak en per deelgebied meer in detail 

ingegaan op het beoordelen van de voorziene nieuwe activiteiten ten aanzien van hun 

impact op de geurbelasting in de omgeving en hun mogelijke invloed op de ru imtelijke 

ordening. 

 

5.2 Beoordeling per bedrijfstak 

 

In deze paragraaf wordt per bedrijfstak aangegeven welke ruimtelijke consequenties de 

toepassing van het provinciale geurbeleid in het kader van de Wet milieubeheer heeft.  

Op basis van de omschrijving van de huidige en toekomstig geplande bedrijvigheid op 

Schiphol is sprake van de volgende non-aviation bedrijfstakken op Schiphol:  

- Catering / grootkeukens. Deze activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het 

Activiteitenbesluit. In het kader van de procedure van de vergunningaanvraag 

kunnen maatregelen ter beperking van de geuroverlast gesteld worden. Dit kan een 

voorgeschreven emissiehoogte zijn, of de plicht tot het treffen van doelmatige 

geurreducerende maatregelen, zoals een actiefkoolf ilter of een gaswasser.  

- Restaurants / fastfood / hotels. Deze bedrijfsactiviteiten vallen onder het Activiteiten-

besluit Horeca. Hierin zijn technische voorzieningen, zoals afgasontgeurings-

installaties of een verhoogde schoorsteenhoogte voorgeschreven als geurredu-

cerende maatregel. Dit impliceert dat nieuwe activiteiten geen ruimtelijke conse-

quentie hebben als bij de vergunningverlening in het kader van de activiteitenbesluit 

deze maatregelen opgelegd worden aan de bedrijven. 
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- De-icing en algenbasins. Over de geuremissie, of de hedonische waarde van de geur 

van de-icing basins, zijn geen gegevens gevonden in de literatuur. In de de-icing-

bassins wordt glycol houdend water opgeslagen dat vrijkomt bij het verwijderen van 

ijs van de vliegtuigen. De bassins worden belucht en de geuremissie is verwaar-

loosbaar. In de algenbassins wordt het glycolhoudend water van de de-incingsbassins 

gebruikt voor de productie van biomassa en biodiesel. Hierdoor treedt tevens een 

verlaging van de geuremissie op. De aard van de geur van algenbassins komt 

overeen met de geur van een sloot. Het is onwaarschijnlijk dat de geur van de 

bassins over de grenzen van het bedrijfsterrein van Schiphol komt.  

- Aircraft fuel supply. Bij deze activiteit vindt 75% van de activiteiten benedengronds 

plaats. Bij de bovengrondse activiteiten worden dampretoursystemen toegepast. De 

resterende kerosinedampen worden in een naverbrandingsinstallatie verbrand. 

Hierbij is dus al bbt toegepast. De resterende kerosine-emissie van deze activiteit – 

bestaand of nieuw – is zeker verwaarloosbaar to.v. de kerosine geuremissies van de 

aviation activiteiten op Schiphol. Nieuwe activiteiten hebben geen ruimtelijke 

consequentie als bij de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer 

genoemde bbt- maatregelen opgelegd worden aan deze bedrijven.  

- Brandweeroefenplaats. Bij de brandweeroefenplaats vinden regelmatig oefeningen 

plaats, waarbij branden worden gesimuleerd. De hierbij optredende geuremissies zijn 

onbekend. Het eerder genoemde toetsingskader van de provincie Noord-Holland is 

hierop van toepassing. 

- KLM heeft een fysisch/chemische waterzuiveringsinstallatie. Deze bevindt zich in een 

gebouw (KMC-gebouw). De installatie is inpandig en er zijn geurreducerende maat-

regelen getroffen.  

- Bij proefdraaien, ook wel aanpikken genoemd, wordt een vliegtuigmotor gestart en 

worden op de laagste powersetting (‘ground- idle’) checks worden uitgevoerd 

(instrument aflezing, visuele inspectie op lekken etc.). Bij dit aanpikken geldt 

nadrukkelijk dat de vliegtuigmotor niet naar een hoge(re) motorbelasting wordt 

gebracht.  Het aanpikken van vliegtuigmotoren vindt tussen de 2 en 10 keer per dag 

plaats. Het aanpikken is formeel nog niet vergund, in concept-voorschriften wordt 

gesproken over 150 minuten van 07-19 uur, 32 minuten van 19-23 uur en 20 minuten 

van 23-07 uur. De maximale bedrijfstijd van het aanpikken bedraagt 202 minuten per 

dag, of te wel 73.730 minuten per jaar. De geuremissie bij het aanpikken is gelijk aan 

de geuremissie tijdens aanleggen . Uit het onderzoek van TNO (9), volgt dat de totale 

geuremissie van Schiphol voor 8% veroorzaakt wordt door aanleggen. De maximale 

duur van het proefdraaien komt overeen met 0,7% van de duur van het aanleggen. De 

maximale toename van de geuremissie door het aanpikken bedraagt dan 0,7%*8% = 

0,06%. Dit betekent dat de geurbelasting in de woonomgeving door het aanpikken ook 

met maximaal 0,06% toe zal nemen. Dit heeft een verwaarloosbare invloed op de 

geurhinder door kerosinedampen.  

-  
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5.3 Gebiedsbeoordeling 

5.3.1. SCHIPHOL CENTRUM 

 

Nieuwe bedrijfsactiviteiten op Schiphol Centrum hebben betrekking op catering / 

grootkeukens en op horeca. De afstand van Schiphol Centrum t.o.v. geurgevoelige 

objecten bedraagt 2.500m. Gezien bovengenoemde bedrijfsactiviteiten en de afstand tot 

geurgevoelige objecten vormt geur geen belemmering voor nieuwe bedrijfsactiviteiten op 

Schiphol Centrum. Voor nieuw te vestigen bedrijven kunnen bij de vergunningverlening 

in het kader van het Activiteitenbesluit middelvoorschriften ter vermindering van de 

geuremissie opgelegd worden.  

 

5.3.2. SCHIPHOL ZUIDOOST 

 

Schiphol Zuidoost ontwikkelt zich in de toekomst tot vrachtgebouwen. Dit is een niet 

geurgevoelige bedrijfsactiviteit. Geur vormt geen belemmering voor nieuwe 

bedrijfsactiviteiten op Schiphol Centrum. De belangrijkste geuractiviteit betreft de Aircraft 

fuel supply. Nieuwe bedrijfsactiviteiten binnen deze branche, worden in het kader van de 

Wm-procedure t.a.v. geur en vluchtige koolwaterstoffen beoordeeld op de toepassing van 

bbt-maatregelen. De kerosine emissies van toekomstige bedrijfsactiviteiten zijn 

verwaarloosbaar t.o.v. de totale kerosine geuremissies van de aviation activiteiten. 

 

5.3.3 SCHIPHOL OOST 

 

Het proefdraaien of aanpikken is een nieuwe voorziene activiteit op Schiphol Oost. Bij 

deze activiteit worden vliegtuigmotoren op de laagste powersetting getest. De maximale 

duur van het proefdraaien bedraagt 202 minuten per dag. Door deze activiteit neemt de 

geuremissie van Schiphol, en daarmee de geurbelasting in de omgeving van Schiphol 

met minder dan 0,1% toe. Dit heeft een verwaarloosbare invloed op de geurhinde r 

veroorzaakt door kerosinedampen. 

 

5.3.4 overige deelgebieden 

 

De ontwikkelingen in de overige deelgebieden in het ROP zijn niet geurrelevant. 
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6. CONCLUSIES 

 

In dit onderzoek zijn de geuremissies van de aviation en non-aviation activiteiten op 

Schiphol in kaart gebracht. Dit is gebeurd voor de huidige situatie op Schiphol en voor de 

toekomstige ontwikkelingen in het kader van het ROP 2015. Bij de toekomstige 

ontwikkelingen is kwalitatief ingegaan op de consequenties van de mogelijke ruimtelijke 

ontwikkelingen voor de geurbelasting in de omgeving.   

 

Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat: 

 

1. De geurbelasting rondom Schiphol wordt volledig gedomineerd door de emissie van 

kerosinegeur van de aviation activiteiten. In algemene zin kan geconcludeerd worden 

dat uitbreiding van non-aviation activiteiten op Schiphol nauwelijks invloed heeft op 

de geurbelasting in de omliggende woonomgeving van Schiphol.  

 

2. Nieuwe geurrelevante bedrijfsactiviteiten op Schiphol Centrum hebben betrekking op 

catering / grootkeukens en op horeca. De afstand van Schiphol Centrum t.o.v. 

geurgevoelige objecten bedraagt 2.500m. Gezien bovengenoemde bedrijfsactiviteiten 

en de afstand tot geurgevoelige objecten is het optreden van geurhinder in de 

woonomgeving onwaarschijnlijk. De toepassing van het geurbeleid in het kader van 

het Activiteiten besluit leidt tot het voorschrijven van bbt-maatregelen. Dit heeft 

geen ruimtelijke consequenties.  

 

3. De belangrijkste geurrelevante bedrijfsactiviteit op Schiphol Oost betreft de Aircraft 

fuel supply. Nieuwe bedrijfsactiviteiten binnen deze branche worden in het kader van 

de Wm-procedure t.a.v. geur en vluchtige koolwaterstoffen beoordeeld op de 

toepassing van bbt-maatregelen. De kerosine emissies van toekomstige bedrijfs-

activiteiten zijn verwaarloosbaar t.o.v. de totale kerosine geuremissies van de 

aviation activiteiten. Nieuwe geurrelevante bedrijfsactiviteiten op Schiphol Oost  

hebben geen ruimtelijke consequenties. Het proefdraaien op Schiphol Oost heeft een 

verwaarloosbare invloed op de ondervonden geurhinder door kerosinedampen.  

 

4. De voorziene nieuwe non aviation ontwikkelingen in de overige deelgebieden van het 

Plangebied Schiphol zijn niet geurrelevant. 
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