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Geachte raad,
Bijgevoegd ontvangt u informatie de Rapportage metingen vliegtuiggeluid 2013 van de
Omgevingsdienst West-Holland en de Jaarrapportage 2013 van het Bewonersaanspreekpunt
Schiphol (BAS). Hierin is het resultaat weergegeven van de metingen en klachtenregistraties van
het geluid van vliegtuigen van en naar Schiphol in Oegstgeest.
De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft op basis van gegevens van de meetpunten
van Sensornet, waarvan er drie in Oegstgeest zijn opgesteld, een rapportage opgesteld van de
geluidsniveaus als gevolg van vliegtuiggeluid. Uit de rapportage over 2013 blijkt dat het totaal
aantal uitgevoerde vluchten op Schiphol in 2013 met 0,5% is toegenomen. Het totaal aantal
vliegbewegingen op de voor onze regio dominante banen was in 2013 circa 0,7% hoger dan in
2012. Vrijwel alle meetposten in onze regio hebben meer vliegtuigen gemeten dan in 2012. Het
gemiddeld aantal gemeten vluchten per etmaal was in 2012 circa 11% hoger dan in 2013. Het feit
dat de toename van gemeten vluchten groter is dan de geregistreerde vluchten heeft
vermoedelijk te maken met het voornamelijk noordelijke baangebruik. Landingen op de
Kaagbaan geven in onze regio de voornaamste overlast. Het aantal landingen lag in 2013 45%
hoger dan in 2012, het aantal starts vanaf deze baan was juist 21% lager.
Het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft een rapportage gemaakt over het aantal
meldingen van vliegtuiggeluid in 2013. Deze is niet gebaseerd op metingen maar op het aantal
bij het BAS ingediende klachten. In 2013 zijn minder klachten ingediend dan in het voorgaande
jaar (niet uitgesplitst naar verschillende regio’s).
Jaarlijks wordt de gemeenteraad in het najaar geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t.
hinder van vliegtuiggeluid. Tijdens de politieke ronde van september presenteert Matt
Poelmans, bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest en andere gemeenten in het
regionale overleg, de stand van zaken.
Hoewel in Oegstgeest aan de normen voor vliegtuiggeluid wordt voldaan en de geluidsoverlast
lijkt af te nemen, wordt vliegtuiggeluid door een deel van de inwoners als probleem ervaren. De
gemeente neemt deel aan de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) en kan
desgewenst via deze weg haar stem laten horen en de belangen van de inwoners van Oegstgeest
behartigen. Het college ziet geen aanleiding tot aanvullende stappen ter beperking van het
vliegtuiggeluid.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester
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drs. J.B. Waaijer

Bijlagen:
 Samenvatting bevindingen vliegtuiggeluid 2013
 Rapportage metingen vliegtuiggeluid 2013 (ODWH, april 2014)
 Jaarrapportage 2013 BAS (www.bezoekbas.nl)
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