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Premium

’Vierde �x’ gaat geluidhinder Schiphol beter spreiden, maar er komt
ook concentratie van vlieglawaai op bepaalde plekken

© Archieffoto

Annet van Aarsen Dinsdag 16 februari 2021 om 08:33

HAARLEM

De effecten monitoren, handhaven op overtredingen én burgers die meer
overlast ervaren compenseren. Die drie componenten moeten volgens
Provinciale Staten van Noord-Holland goed worden geregeld bij de herziening
van het luchtruim.
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Er wordt al meer dan tien jaar over gesproken, de zogeheten ’vierde fix’. Dat is een
nieuw punt waar vliegtuigen het naderingsgebied van Schiphol binnenvliegen op een
hoogte van 3 tot 7,5 kilometer hoogte. Er zijn tot nu toe drie van zulke naderingspunten
maar vliegtuigen die vanuit zuidoostelijke richting naar Schiphol vliegen, moeten van
oudsher een omweg maken vanwege militair oefengebied. Dat gaat dus veranderen:
door een uitbreiding van het militaire luchtruim in het noorden kan het oefengebied in
het zuidoosten van Nederland worden opgedoekt. Ruimte voor de vierde fix, dus. En
daarmee ook de mogelijkheid om het naderingsgebied van Schiphol opnieuw in te
richten.

Die luchtruimherziening moet de hinder van vliegverkeer voor omwonenden in zijn
totaliteit verminderen. Maar op bepaalde plekken - zo is de verwachting - gaat de
overlast juist toenemen vanwege een concentratie van naderende vliegtuigen. Waar
precies is nog niet duidelijk: het plan wordt de komende twee jaar verder uitgewerkt.

In de Noord-Hollandse Statencommissie Mobiliteit & Bereikbaarheid werd
maandagavond de zienswijze die de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) besproken, die
namens onder andere Noord- en Zuid-Holland en 56 gemeenten naar minister Cora
van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is gestuurd. Een beetje mosterd na de maaltijd,
vonden de Statenleden want de brief ligt al lang op het bureau van de minister. Maar in
grote lijnen is de Statencommissie blij dat vier provincies en 56 gemeenten er in zijn
geslaagd om een gezamenlijk geluid te laten horen. Er is instemming over de
toekomstige mogelijkheid van glijvluchten, die voor minder hinder zullen zorgen. Over
de oproep van de BRS om de rechtsbescherming en compensatie van individuele
burgers die juist meer overlast voor hun kiezen krijgen, goed te regelen. En over de eis
dat er ruimte moet zijn om terug te komen op besluiten over de nieuwe routes, als deze
toch niet blijken te functioneren.

Nu al meten

Statenlid Marcel Steeman (D66): ,,Maar er moet wél een goed monitoringssysteem
komen. En daarbij moet nu al gemeten worden wat er gebeurt in het naderingsgebied
van Schiphol, zodat er een goede vergelijking kan worden gemaakt met de nieuwe
situatie straks.’’ Hij riep ook op om te handhaven bij overtredingen. ,,Dat is niet aan
ons, maar aan de minister’’, zei gedeputeerde Jeroen Olthof. ,,De provincie heeft geen
handhavingsbevoegdheid.’’
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Tip de redactie Reageer →

Kabinet houdt coronapas in onderwijs nog achter de hand:
’Vraagtekens over uitvoerbaarheid’

Bron- en contactonderzoek GGD massaal afgeschaald.
Veldepidemioloog: ’Het hele land staat in de �k’

Kamer wil geen coronapas voor amateursport

Kans op opname in ziekenhuis bij ongevaccineerden 17 keer
zo groot

RIVM: een op tien mensen weigert coronaprik

Dit weekend geen treinen rond Amsterdam Centraal

LEES MEER OVER OF VOLG

luchtvaart overheid haarlem

MEER NIEUWS UIT UITGELICHT
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Berkhouter Sjaak Groot bij woningoverval doodgeschoten na gevecht met indringers
[video]

Chef-kok uit Den Helder door boswachter in Schoorl aangetro�en met voor enkele
honderden euro’s aan eekhoorntjesbrood. Hij wordt verdacht van stroperij

Dieselgate in het kwadraat in Kwadijk: duurzaam hotel verbruikt al maandenlang
3000 liter diesel per week

Eigenaar notariskantoor Verhoeks aangemerkt als verdachte. ’Doorzoeking FIOD en
OM ging gepaard met veel machtsvertoon’

Bron- en contactonderzoek GGD massaal afgeschaald. Veldepidemioloog: ’Het hele
land staat in de �k’

Vrouw uit Weesp overleden bij ongeval op A6 bij Almere; auto botst tegen slagboom
van wisselstrook

IJmond treft het wel: eerst een ton van de Postcode Loterij, nu een miljoen in
IJmuiden

Woning overvallen in Haarlem, politie houdt twee verdachten aan [update]

Gemeenten in NH Noord gaan QR-checks aan de deur bevorderen met geld van het
Rijk. Niet per se met BOA’s, want vind die maar eens

Opluchting in Berkhout na aanhouding moord op Sjaak Groot. ’Prachtig nieuws, dit
haalt veel spanning uit het dorp’

Toon meer

MEEST GELEZEN

Bekijk meer

VIDEO UITGELICHT
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Lees de digikrant

NIEUWSBRIEF

Alle hoogtepunten uit het nieuws

dagelijks in je inbox

E-mail adres

AANMELDEN

Lees hier onze privacyverklaring.

Experts over Net�ixhit: ’Naïef als je denkt dat je kind Squid GameExperts over Net�ixhit: ’Naïef als je denkt dat je kind Squid Game
niet ziet’ [video]niet ziet’ [video]



Fe
ed

ba
ck

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211018_49570883
https://www.noordhollandsdagblad.nl/digikrant
https://www.mediahuis.nl/privacy


VOLG ONS

DOWNLOAD ONZE APP

Abonneren

Adverteren

Nieuwsbrieven

Service

Contact

Webshop

Familiebericht plaatsen

Familieberichten bekijken

Gebruiksvoorwaarden

Privacy

Cookies

Privacy voorkeuren beheren


Fe
ed

ba
ck

https://www.noordhollandsdagblad.nl/facebook
https://www.noordhollandsdagblad.nl/twitter
https://itunes.apple.com/nl/app/noordhollands-dagblad/id393848845?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nakko.android.hdc.nhd&hl=nl
https://www.noordhollandsdagblad.nl/abonneer
https://www.mediahuis.nl/merk/noordhollands-dagblad/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuwsbrieven
https://www.noordhollandsdagblad.nl/service
https://www.noordhollandsdagblad.nl/contact
https://webshop.noordhollandsdagblad.nl/?utm_source=noordhollandsdagblad.nl&utm_medium=intern&utm_campaign=footernhd
https://www.familieberichten.nl/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/familieberichten-bekijken
https://www.mediahuis.nl/algemene-gebruiksvoorwaarden
https://www.mediahuis.nl/privacy
https://cookies.mediahuis.nl/statement/nl/nhd.nl
javascript:Didomi.preferences.show();

