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B1jlage(n) Geen -3 APR. 2013 

Onderwerp Beantwoording actualiteitsvraag PvdA dd. 14 maart jl. 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de raadssessie van 14 maart j l. heeft de PvdA fractie gevraagd naar de 
argumentatie van het verwijderen van de tijdelijke NOMOS geluidmeetpost in Floriande door 

Schiphol Group. De beantwoording van deze vraag treft u hieronder aan. 

Amsterdam Airport Schiphol heeft budget om per jaar 1 of 2 nieuwe meetposten neer te 

zetten. Daarom zijn er onder artikel 19.1 van het Aiders akkoord, criteria voor nieuwe 

meetpunten opgesteld: 

• De dekking van het gebied m.b.t. meetposten. (verdeling over omgeving) 

• De geluidsbelasting I aantal vliegtuigbewegingen van het gebied op jaarbasis. 

• Hoe liggen de routes van het vliegverkeer (starten, landen en bijv. "glijvluchten" ) 

• Aantal inwoners binnen x km. van de voorgestelde locatie. 

• Berekend aantal ernstig gehinderden binnen x km. van de voorgestelde locatie. 

• Of er een geschikte locatie voorhanden is, inclusief benod igde vergunningen. Het 

vinden van een locatie is vaak een moeizaam proces. 

• Kosten Amsterdam Airport Schiphol (AAS), eenmalige investering en de exploitatie 

(incl. NOMOSonline) 

• Gaat het om een tijdelijke of een permanente meetpost? 

• Wat is de motivatie van de aanvragende gemeente? 

Zodoende beoordeelt AAS de verschillende aanvragen die binnen komen in één jaar en 

maakt zij aan het einde van het jaar de afweging voor welk gebied het plaatsen van een 

meetpost het meest relevant/gewenst is. In 2012 zijn er 5 aanvragen binnengekomen voor 

2013. Schiphol Group heeft besloten dat de aanvragen van Lisse en Heemstede het beste~ 
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scoren op bovenstaande criteria en daarom de voorkeur gegeven aan deze twee locaties in 

plaats van Floriande. 

Daarnaast heb ik toegezegd te zullen informeren of het verlengen van de geluidsmeetpost 

tot de mogelijkheden behoord. Dat is niet geval omdat het een tijdelijke meetpost betreft. 
Wel zullen we in 2013 wederom een aanvraag indienen voor 2014. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeent 


