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Geachte heer,mevrouw, 

De partijen aan de Alderstafel hebben in het convenant omgevingskwaliteit erkent dat een 

vroegtijdige en deugdelijke informatieverstrekking aan de omgeving in de Schipholregio over 

de geluidsbelasting van vliegtuigen noodzakelijk is, als onderdeel van vermindering van 

hinderbeleving. H ie~00r  is afgesproken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
een informatieplicht in te voeren. In het afgelopen jaar is in BRS-verband (Bestuurlijke Regie 

Schiphol), onder leiding van de Provincie NH, verder gewerkt aan de informatievoorziening. 
Gekozen is om bij het bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) www.bezoekbas.nl een 

module Wonen bij Schiphol te ontwikkelen. Deze extra toevoeging aan de website van BAS 
is 14 december jl. tijdens de Alderstafel gelanceerd. Het persbericht van de Provincie NH 

treft u hierbij aan. 

Wij zien het direct en toegankelijk aanbieden van informatie voor de huidige, maar ook 

toekomstige bewoners van Haarlemmermeer als een zeer belangrijke stap in het realiseren 
van de afspraak uit het Aldersakkoord (Convenant omgevingskwaliteit 2008). 

De voorzitter van de BRS heeft de gemeenten in de Schipholregio gevraagd op de 
homepage van de gemeentelijke website een tekst te zetten met verwijzingllink naar de 

website van BAS. Dit wordt door ons van harte ondersteund. 
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Ook Haarlemmermeer zal een aparte link "Wonen in een luchthavenomgeving" op de 

homepage van de gemeentelijke website gaan plaatsen. Deze link geeít bewoners direct 
toegang tot de informatiepagina Schiphol met onder meer een directe link en verwijzing naar 

de website van BAS. Hiermee worden (toekomstige) bewoners goed geïnformeerd worden 
over de gang van zaken rondom Schiphol en in begrijpelijke taal krijgen uitgelegd wat er 

rondom de luchthaven gebeurt en wat er gedaan wordt om de lusten en lasten zo goed 
mogelijk in balans te houden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 



Lancering "Wonen bij Schiphol" op website Bas 

Informotie voor (nieuwe) bewoners Schipholregio nu op één plek beschikbaar. 

Wie plannen heeft om in de omgeving van Schiphol te gaan wonen of daar al woont, kan vanaf 14 

december veel informatie vinden die voor hem of haar van belang kan zijn op www.bezoekbas.nl, 

de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Op deze website is onder de tab 

"Wonen bij Schiphol" niet alleen informatie te vinden over het gebruik van de luchthaven, maar 

ook hoe vaak en hoe hoog er gemiddeld genomen in de afgelopen jaren door startend en landend 

verkeer van en naar Schiphol over hun woonomgeving is gevlogen. 

De realisatie van "Wonen bij Schiphol" is een uitvloeisel van een van de afspraken die in 2008 zijn 
gemaakt aan de Tafel van Alders*. In het Convenant omgevingskwaliteit hebben de deelnemers aan 

dit overlegorgaan afgesproken dat huidige en nieuwe inwoners "in een zo vroegtijdig mogelijk 

stadium deugdelijk en objectief moeten worden geïnformeerd over de geluidbelasting en mogelijke 

hinder door vliegtuiggeluid door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol". 

Om aan deze afspraak te voldoen, is in opdracht van de Tafel van Alders door de provincie Noord- 

Holland de informatie over Schiphol en het luchtverkeer in de regio bijeengebracht die van belang 
kan zijn voor huidige en vooral nieuwe bewoners. Deze informatie stond voorheen verspreid op de 

websites van meerdere partijen en was hierdoor minder makkelijk toegankelijk. 

De Tafel van Alders heeft besloten deze informatie beschikbaar te stellen op de website van Bas, 

omdat Bas hét informatie- en klachtencentrum voor omwonenden van Schiphol is. 

Drie onderdelen 

"Wonen bij Schiphol" bestaat uit drie onderdelen: 

Onder Uw huis kunnen (toekomstige) bewonersvan de Schipholregio hun postcode invoeren of hun 

woonlocatie op een kaart aangeven. Vervolgens zien zij hoeveel vliegtuigen er in de afgelopen drie 

gebruiksjaren gemiddeld genomen, in een straal van ca. 1 km, over hun woonlocatie zijn gekomen 
(overdag en's nachts). Ook is te zien hoe hoog deze vliegtuigen gemiddeld zaten, vanaf of naar welke 

banen ze kwamen of gingen en wat de geluidbelasting op deze locatie in de afgelopen drie 

gebruiksjaren was. 

Onder Uw regio zijn voor negen gebieden rond Schiphol indicatieve gegevens te vinden over het 
vliegverkeer boven de gekozen regio. Zo kan men zien welke banen en routesvoor deze regio 

relevant zijn, hoe vaak er gemiddeld genomen in de afgelopen drie gebruiksjaren over het hele 

gebied is gevlogen en bij welke windrichting(en) er gestart of geland wordt over de regio. 

Ook zijn hier figuren te vinden die een indruk geven van het verkeersbeeld op dagen dat er gestart en 

geland wordt over de regio, en die aangeven hoe de geluidcontouren in het afgelopen gebruiksjaar 

liepen. 

Wie meer wil weten over het baan- en routegebruik, kan onder Algemene informatie allerlei 

informatie vinden over het banenstelsel van Schiphol en het gebruik ervan, de vliegroutes van en 



naar deze banen, geluid, geluidhinder en geluidbelasting, de wet- en regelgeving voor het 

luchtverkeer en over de organisaties en overlegorganen die hierin een rol spelen. 

In verband met het beschikbaar komen van "Wonen bij Schiphol" roept de Tafel van Alders via 

gedeputeerde Talsma van de provincie Noord-Holland de gemeenten in de regio en andere 

betrokkenen zoals makelaars en projectontwikkelaars op om op hun website een verwijzing op te 

nemen naar de module "Wonen bij Schiphol" op de website van Bas. 

*De Tafel van Alders is een overlegorgaan onder voorzitterschap van de voormalig Commissaris van 

de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders, met als doel het kabinet te adviseren over de 

balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de 

omgeving voor de korte (tot en met 2010) en de middellange termijn (2018/2020). 

Meer achtergrondinformatie op www.noord-holland.nl onder Dossier Schiphol 




