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commissie M&M d.d. 16 oktober 2019 

 

 
Geachte leden van de commissie Milieu en Mobiliteit, 
 
Op 16 oktober 2019 heeft de GroenLinks-fractie in de commissie M&M een vraag gesteld over de 
actualiteit van de luchtvaartgegevens waarop de provincie zich baseert. Aanleiding was de 
bespreking van de begroting 2020, waarin staat dat de Provincie zich gaat inspannen om de overlast 
van vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Het is dan wel van belang om de overlast goed in kaart 
te hebben en je niet te baseren op flink verouderde gegevens. Op dit punt geef ik u in dit memo 
graag het volgende mee.  
 
Wij zijn voor de geluidkaarten van Schiphol afhankelijk van gegevens van derden, in dit geval van het 
Nationaal Planbureau. De gegevens over de geluidbelasting als gevolg van het vliegverkeer op 
Schiphol zijn afkomstig van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft de 
geluidbelasting berekend voor een raster van 250 meter op basis van de gegevens van het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). De grid gegevens zijn door ons geconverteerd naar 
contouren. In 2015 is van het PBL een update ontvangen met de gegevens van Schiphol 2012. Ook 
deze zijn omgezet in contouren. Deze gegevens zijn ook gebruikt bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen medio vorig jaar over ontwikkelingen luchtvaart.  
 
Inmiddels zijn de meest recente gegevens over Schiphol opgevraagd en ook deze zullen worden 
omgezet naar controuren en in de web kaart van de Provincie Utrecht worden verwerkt. Zie voor 
deze web kaart: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/geluid/. De verwachting is dat 
deze update in Q2 2020 zal plaatsvinden.   
 
Lelystad 
Voor wat betreft de te verwachten overlast van Lelystad na openstelling is de verwachting dat dit 
qua geluid weinig impact zal hebben op de hinder in Utrecht. De 40 dB Lden (Lday-evening-night) 
contour na openstelling, ook na de uitbreiding naar 45.000 vliegbewegingen, ligt niet in de provincie 
Utrecht.1 Een ander positief effect van de openstelling van Lelystad is, dat er minder laag over de 
provincie hoeft te worden gevlogen omdat de verkeersgeleidingssystemen van Lelystad en Schiphol 
op elkaar worden aangesloten. Dit was tot voor kort niet het geval, waardoor vliegverkeer van en 
naar Lelystad onder het verkeer van Schiphol door moest vliegen. 
 
  

 

 
1 Zoals berekend in het MER rapport openstelling Lelystad Airport deelrapport geluid ADECS 2014.  
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