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Vermindert hinder rond Schiphol met nieuw stelsel?
De Commissie m.e.r. vindt dat het milieueffectrapport over het nieuwe normenen handhavingsstelsel voor Schiphol antwoord moet geven op de vragen: Waar
wijzigen hinder en ruimtegebruik bij deze stelselvernieuwing? En leidt het nieuwe
stelsel tot minder hinder dan het oude?
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil nieuwe gebruiksregels en normen
voor de luchthaven Schiphol vastleggen door de Wet luchtvaart, het luchthavenverkeerbesluit en het luchthavenindelingbesluit Schiphol te wijzigen. Voordat de staatssecretaris hierover besluit, stelt Amsterdam Airport Schiphol een milieueffectrapport op.
De staatssecretaris heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud
van het milieueffectrapport.
Het advies
Het nieuwe stelsel verdeelt de geluidhinder anders over het gebied rondom Schiphol.
De Commissie adviseert daarom in het rapport niet alleen de totale hinder van het oude
stelsel met die van het nieuwe te vergelijken, maar ook te laten zien waar de hinder
wijzigt. Uit de zienswijzen van omwonenden en belangengroepen blijken zorgen hierover.
Naar het oordeel van de Commissie functioneert het nieuwe stelsel naar behoren indien
voor de meeste, zo niet alle vliegscenario’s de milieuhinder afneemt ten opzichte van
die in het huidige stelsel. Daardoor zou Schiphol binnen de beschikbare milieuruimte
meer vluchten kunnen uitvoeren.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3052
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 –310 464 79

