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Hooggeachte mevrouw,
In Uw ontwerpbesluit van 15 februari 2021 geeft U aan voornemens te zijn
om aan Royal Schiphol Group NV een vergunning op grond van de Wet
Natuurbescherming (WNb) te verlenen voor het project Exploitatie
Luchthaven Schiphol. Namens de Coöperatie Mobilisation for the
Environment U.A., Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen, alsmede
namens de Stichting Laagvliegen Nee en de Samenwerkende Actiegroepen
Tegen Laagvliegen (SATL), Om de Landskroon 3, 7722 VG Dalfsen (verder te
noemen: cliënten) dien ik bijgaande zienswijze in naar aanleiding van dit
ontwerpbesluit.
Tevens dien ik namens cliënten een verzoek in om passende maatregelen te
treffen.
ZIENSWIJZE
Stikstofdepositie
Referentie – algemene kritiek
1 U gaat er van uit dat de referentiesituatie gevormd wordt door de
maximaal mogelijke stikstofdepositie binnen de geluidsruimte in
het LVB 2008, en dat deze bepaald kan worden door een mix van
vliegtuig- en motortypecombinaties binnen een totaal aantal van
480.000 vliegtuigbewegingen (vtb), die de emissienorm voor stikstof
uit het LVB 2008 volledig vult. Hoewel het LVB 2008 zelf geen

2

3

2
4

5

waarden bepaalt voor de totale stikstofemissie of de totale
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, meent U dat op deze
wijze de referentiesituatie kan worden gereconstrueerd.
De eerste en voornaamste grond die cliënten hier tegen in brengen is
dat U op deze wijze een referentiesituatie construeert die geen
enkele relatie met de werkelijkheid heeft en die een fictieve
referentiedepositie in het leven roept die veel hoger is dan de
stikstofdepositie die Luchthaven Schiphol reëel ooit op basis van
het LVB 2008 heeft kunnen veroorzaken of heeft veroorzaakt. Uw
benadering staat in geen relatie tot de bescherming die de
Habitatrichtlijn – en daarmee de Wet Natuurbescherming – beoogt
te bieden en is dus onjuist.
Blijkens de jurisprudentie van de Raad van State mag in de
beoordeling van de gevolgen van het project voor een Natura 2000gebied rekening worden gehouden met bestaande toestemmingen
op de relevante referentiedata. Onder het verlenen van toestemming
als hiervoor bedoeld, wordt dan de melding krachtens de Wet
milieubeheer of de daaraan voorafgaande Hinderwet verstaan. Zie
b.v. ECLI:NL:RVS:2010:BL9656. Er moet dan voor de onderbouwing
van de referentiesituatie uitgegaan worden van de vergunde
situatie. Naar de feitelijke situatie kan in voorkomende gevallen
worden gekeken als onduidelijk is voor welke omvang de
vergunning is verleend. Dit is ook in overeenstemming met de
motivering van Uw beslissing op bezwaar in de handhavingszaak,
zie referentie 494-39183, onderaan blz. 7.
Zo is in de kwestie ECLI:NL:RVS:2018:901 de referentiesituatie
ontleend aan het feitelijk gebruik van gasbranders, nu de
Hinderwetvergunning die in die kwestie als referentievergunning
was aangemerkt, niet duidelijk maakt welke omvang is vergund. In
de kwestie ECLI:NL:RVS:2020:1184 is de stikstofemissie van
verkeersbewegingen om dezelfde reden aan de hand van de feitelijke
situatie bepaald. Tegenwoordig is het eveneens gangbaar dat
stikstofemissies vanwege tractorbewegingen en aan het project
gerelateerde verkeersbewegingen in de referentiesituatie in
natuurvergunningbesluiten voor agrarische bedrijven worden
ontleend aan de feitelijke situatie, aangezien de
referentievergunningen niet duidelijk maken voor welke omvang de
vergunning is verleend.
Aan de voorwaarde dat op de referentiedatum naar nationaal recht
toestemming is verleend, kan ook worden voldaan wanneer een
activiteit op basis van algemene regels was toegestaan (zie b.v.
ECLI:NL:RVS:2019:1604, r.o. 22.4). Uit de jurisprudentie volgt niet
dat in dat geval iedere activiteit die op de referentiedatum binnen
die algemene regels mogelijk was, als referentiesituatie kan worden
opgevoerd. Integendeel blijkt uit de jurisprudentie met betrekking
tot plannen, waarin ook op basis van algemene regels beperkingen
worden gesteld aan activiteiten, dat voor de beoordeling van de
vraag of significante gevolgen kunnen ontstaan, uitgegaan moet
worden van de feitelijke situatie (zie b.v.
ECLI:NL:RVS:2012:BY5129).
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In casu ontleent U de referentiesituatie niet aan een milieu- of
Hinderwetvergunning, maar aan het LVB2008. Het LVB 2008 vormt
niet een dergelijk concreet vergunningenbesluit zoals een
milieuvergunning. De systematiek van regulering vindt immers
vanuit algemene regels plaats, zoals een milieugebruiksruimte in de
vorm van handhavingspunten met grenswaarden en emissienormen
voor een aantal stoffen. Het LVB 2008 is bij algemene maatregel
van bestuur (AMvB) vastgesteld op basis van art. 8.15 van de Wet
luchtvaart. Het betreft hier geen projectmatige toestemming voor
een concreet omschreven activiteit, maar een toegelaten
vervuilingsniveau. En in dit geval ook nog een toegelaten
vervuilingsniveau dat geen relatie heeft met de stikstofproblematiek
voor Natura2000-gebieden – het gaat immers om een geluidsruimte.
Het LVB2008 is dan ook onduidelijk waar het betreft de omvang
waarvoor de toestemming is verleend. Daarom moet de
referentiesituatie immers gereconstrueerd worden. Gelet hierop is
in dit geval ook de feitelijke situatie van belang voor de bepaling van
de referentie.
7 Uw benadering leidt er toe dat zolang Schiphol binnen de algemene
regels van het LVB 2008 blijft – die voornamelijk zijn begrensd door
de geluidsgebruiksruimte – ongeacht de gevolgen die dit heeft voor
de omvang van de stikstofdepositie, voor alle gewijzigde activiteiten
geen voorafgaande toets ex art. 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn (Hrl)
en dus geen natuurvergunning nodig zou zijn. Uw betoog leidt er
zelfs toe dat – zouden de PKB1995 en de latere LVB’s of andere
latere begrenzingen er niet zijn geweest – er op basis van de
beschikkingen van 17 augustus 1962 en 17 september 1965,
waaraan immers geen voorwaarden of beperkingen waren
verbonden, een onbeperkt referentierecht ontleend zou kunnen
worden, zodat voor geen enkele toename van de activiteiten binnen
de daar aangewezen locatie, ongeacht de hoogte van de
stikstofdepositie die daarvan het gevolg is, een natuurvergunning
aangevraagd zou hoeven te worden. Dit staat op ernstig gespannen
voet met de jurisprudentie van het EU-Hof. Zie
ECLI:EU:C:2018:882, punten 77 en 86. Het EU-Hof heeft immers
bepaald dat de voorafgaande toets ex art. 6 lid 3 Hrl slechts dan
niet nodig is, wanneer er sprake is van de voortzetting van één en
hetzelfde project, wat betekent dat het moet gaan om één enkele
verrichting die zich kenmerkt door een gemeenschappelijk doel,
continuïteit en volledige overeenstemming, met name wat betreft de
plaatsen waar en de voorwaarden waaronder de activiteit wordt
uitgevoerd. Of sprake is van één en hetzelfde project moet dus strikt
uitgelegd worden, omdat het gaat om een uitzondering op grond
waarvan activiteiten onder art. 6 lid 2 Hrl vallen. Zie ook
ECLI:NL:RVS:2019:1604, r.o. 22.5. Het Hof vindt het ongewenst
wanneer teveel activiteiten permanent zouden zijn onttrokken aan
iedere voorafgaande beoordeling van hun gevolgen voor de
betrokken Natura2000-gebieden in de zin van art. 6 lid 3 Hrl.
8 Uw betoog leidt er daarentegen juist toe dat zolang Schiphol binnen de
geluidsgebruiksruimte blijft, ongeacht de gevolgen die dit heeft voor
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de stikstofdepositie, voor alle gewijzigde activiteiten geen
voorafgaande toets ex art. 6 lid 3 Hrl en dus geen natuurvergunning
nodig is. Dat betekent dat aangevraagde activiteiten, waarvan de
consequenties niet te overzien zijn, en die tot veel hogere
stikstofdeposities op kwetsbare habitats en leefgebieden kunnen
leiden dan enige onder het LVB2008 uitgevoerde activiteit ooit
gedaan heeft, permanent zouden worden onttrokken aan iedere
voorafgaande beoordeling van hun gevolgen voor Natura2000gebieden.
9 Ook in de onderhavige casus zijn de gevolgen kwalijk en in strijd met
de bescherming die de Hrl beoogt te bieden. Blijkens bladzijde 16
van het ontwerpbesluit is de referentiesituatie immers bepaald aan
de hand van het qua stikstofemissie en –depositie maximaal
mogelijke gebruik binnen de geluidsruimte van het LVB2008.
Daartoe is een mix van vliegtuig- en motortypecombinaties gekozen
met een zo hoog mogelijke NOx-uitstoot per geluidscategorie. Deze
mix heeft geen relatie tot de werkelijkheid. Het ligt ook niet in de
macht van Schiphol om deze vlootmix te bewerkstelligen, aangezien
Schiphol hier geen invloed op heeft. Schiphol kan een vliegtuig
immers niet weigeren omdat het minder stikstof uitstoot. En op
basis van die puur fictieve situatie wordt een zo hoge
stikstofdepositie in de referentiesituatie berekend, dat ondanks een
verdere groei van het vliegverkeer op Schiphol binnen de
natuurvergunning die U voornemens bent te verlenen, er ook nog
ruimte over is om extern te salderen naar vliegveld Lelystad.
Volgens U zou Schiphol (vanwege de uitspraak De Logt
ECLI:NL:RVS:2021:71) dan ook geen natuurvergunning nodig
hebben voor de beoogde groei, als deze groei niet ook tot mogelijk
significante gevolgen op andere aspecten zou leiden (zoals geluid,
licht en beweging). Het hoeft geen betoog dat de natuurvergunning
voor Schiphol door de groei van het vliegverkeer die deze toestaat,
in werkelijkheid echter zal leiden tot een toename van de
stikstofdepositie op overbelaste habitats en leefgebieden, laat staan
de natuurvergunningen van Schiphol en Luchthaven Lelystad
gezamenlijk. Significante effecten zijn dan niet uit te sluiten.
10 Deze benadering van U verdraagt zich ook niet met de uitspraak
Woensdrecht ECLI:NL:RVS:2018:2449. Ook daar werd de
referentiesituatie niet bepaald door een concreet vergunningbesluit,
maar door algemene regels voor geluidscontouren (het SMT-2). Een
toename van de gevolgen voor de betrokken Natura2000-gebieden
werd uitgesloten omdat de toestemming beperkt was tot het feitelijk
gebruik dat viel binnen de geluidscontouren. Anders dan U doet, is
daar dus door de betrokken minister naar de feitelijke situatie
gekeken. De Afdeling ging mee met deze benadering en onderzocht
het feitelijk gebruik in het verleden.
11 Uw werkwijze steekt te meer nu U het onderhavige vergunningbesluit
ook nog koppelt aan een externe saldering. Wanneer zoals U doet,
het mogelijk wordt gemaakt dat op basis van fictieve
referentiedeposities stikstofrechten worden verhandeld, dan zijn we
ver verwijderd van de bescherming op basis van het
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voorzorgbeginsel die de Habitatrichtlijn – en daarmee de Wet
Natuurbescherming – beoogt te bieden. Externe saldering is in de
jurisprudentie als mitigerende maatregel aanvaard, wanneer wordt
gewerkt met stikstofdeposities die waren vergund op de
referentiedatum en die ook nog aanwezig waren of konden zijn tot
het moment van intrekking van de milieuvergunning of het sluiten
van de overeenkomst over de overname van de stikstofdepositie ten
behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf.
Verder dient vast te staan dat de bedrijfsvoering van het
saldogevende bedrijf daadwerkelijk is of wordt beëindigd – in ieder
geval voor wat betreft de verhandelde stikstofrechten. Zie b.v.
ECLI:NL:RVS:2013:1931. Dit veronderstelt wederom dat de
saldogever een concreet vergund project betreft, waarbij duidelijk is
voor welke omvang de vergunning verleend is. Daarvan is de
onderhavige casus ver verwijderd. Schiphol draagt in de
aangevraagde situatie stikstofrechten over aan Luchthaven
Lelystad, op basis van een geclaimde referentiedepositie die hoger is
dan de luchthaven ooit in haar geschiedenis heeft veroorzaakt, en
beëindigt of beperkt haar activiteiten niet, maar breidt deze nog
verder uit ten opzichte van de onder het LVB2008 vergunde
activiteiten, van 480.000 naar 500.000 vliegtuigbewegingen.
Daarbij worden Schiphol geen maatregelen opgelegd om de
stikstofemissie per uitgevoerde vlucht te reduceren. Onduidelijk
blijft dan ook wat de mitigerende maatregel externe saldering in
deze casus behelst. Met de overgedragen rechten kan ook
Luchthaven Lelystad uitbreiden. Het gevolg is dat op beide
luchthavens een toename wordt toegestaan en significante effecten
kunnen zeker niet worden uitgesloten.
12 Daarbij wijzen cliënten er op dat het niet onomstreden is dat het
middel externe saldering überhaupt als mitigerende maatregel
inzetbaar is. Verwezen zij naar de Conclusie van de AdvocaatGeneraal in de PAS-zaak, ECLI:EU:C:2018:622. Zij maakt een
duidelijk onderscheid tussen maatregelen bij de bron, die als
mitigerende maatregel ingeboekt kunnen worden, en andere
maatregelen, die geen effect hebben op de onderzochte bron, en dus
de door het project veroorzaakte aantasting laten voortbestaan.
Deze andere maatregelen, zoals externe saldering, kunnen niet als
mitigerende maatregel ingeboekt worden. Dit kan pas, wanneer de
totale stikstofdepositie zover gedaald is, dat deze geen kwaad meer
kan voor de natuur. Zie de punten 78 en 79:
78.
In geval van toepassing van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn bestaat er echter een wezenlijk
verschil tussen maatregelen die op de onderzochte bron van de aantasting zijn gericht, en andere maatregelen.
Wanneer door beperking van de schade de door het onderzochte project veroorzaakte aantasting wegvalt of
niet meer significant is, kunnen de bevoegde instanties volgens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn
toestemming geven voor het project. Andere maatregelen, die geen effect hebben op de onderzochte bron,
laten de door het project veroorzaakte aantasting echter voortbestaan. De positieve gevolgen van deze andere
maatregelen mogen vooral niet zomaar als compensatie voor de aantasting door het onderzochte project in
aanmerking worden genomen.
79.
Dergelijke maatregelen kunnen een project in de zin van artikel 6, lid 3, alleen mogelijk maken wanneer
zij de totale belasting van de beschermingszone dan wel de gevoeligheid van het gebied voor aantasting in
zoverre verminderen dat de gevolgen van het onderzochte project de natuurlijke kenmerken van het betrokken

gebied niet aantasten. Wanneer de nadelige gevolgen als geheel afnemen, maar de natuurlijke kenmerken van
de betreffende beschermingszones desondanks nog steeds worden aangetast, staat artikel 6, lid 3, van de
habitatrichtlijn in elk geval geen extra soortgelijke aantastingen toe.

Referentie uitgaande van LVB2008
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13 Met voorbijgaan aan het voorgaande, bestrijden cliënten dat op basis
van het LVB2008 480.000 vliegtuigbewegingen binnen de gestelde
geluidsruimte
pasten.
U
ontleent
dit
aantal
uit
het
verkeersscenario, beschreven in het MER 2007, dat was opgesteld
ten behoeve van het LVB2008. Volgens U zou dit scenario de
geluidsruimte uit het LVB2008 volledig vullen. Zoals zo vaak (zie
verderop in deze zienswijze als het gaat over het LVB2002 en
LVB2004), is uit nader onderzoek echter gebleken dat er minder
vliegtuigbewegingen mogelijk zijn binnen de geluidsruimte van het
LVB2008. Zie het MER van 2020, bijlage 5 bij het ontwerpbesluit.
In § 2.2 wordt aangegeven dat de referentiesituatie de situatie
betreft waarin het LVB2008 niet wordt gewijzigd en het vliegverkeer
de omvang heeft die daarbij mogelijk is. De referentie wordt dus
gedefinieerd zoals U het doet: de aantallen vliegtuigbewegingen die
mogelijk zijn binnen de grenzen van het LVB2008. Dit betekent dat
het stelsel met handhavingspunten uit het LVB2008 van toepassing
blijft, met dezelfde grenswaarden als opgenomen in het LVB2008.
Blijkens § 2.2.1 volgt uit de analyse die is gemaakt in hoofdstuk 7
van het MER, dat voor de referentiesituatie de situatie in 2015 met
450.000 vliegtuigbewegingen representatief is. Dit aantal
vliegtuigbewegingen is volgens het MER2020 mogelijk binnen de
begrenzingen van het LVB2008. De referentie die ontleend kan
worden aan het LVB2008 kan dan ook niet hoger zijn dat de
stikstofemissie en –depositie die veroorzaakt wordt door 450.000
vliegtuigbewegingen.
14 In het MER2020 is in hoofdstuk 8 een speciale referentiesituatie
beschreven ten aanzien van de stikstoftoets, die afwijkt van de
referentiesituatie die overigens in het MER wordt aangehaald ten
aanzien van andere aspecten. Deze ‘stikstof-referentie’ komt
overeen met de door U genoemde 480.000 vliegtuigbewegingen.
Deze ‘stikstof-referentie’ is echter niet anders gemotiveerd dan met
de opmerking dat U aangegeven heeft dat de referentie betrekking
moet hebben op 480.000 vliegtuigbewegingen. Nu echter in het
MER gemotiveerd is aangegeven dat niet meer dan 450.000
vliegtuigbewegingen mogelijk zijn binnen de begrenzingen van het
LVB2008, valt niet in te zien hoe de referentie-situatie, ook ten
aanzien van de stikstofdepositie, betrekking kan hebben op meer
dan dit aantal vliegtuigbewegingen.
15 Blijkens hoofdstuk 7 van het MER is het zelfs de vraag of de 450.000
vliegtuigbewegingen wel passen binnen de geluidsgrenswaarden,
want blijkens tabel 7.1 leiden de 450.000 vliegtuigbewegingen tot
een kans van maar liefst 57,5 % dat grenswaarden voor de
geluidsbelasting in handhavingspunten worden overschreden.

Blijkens het MER zijn er dan ook stuurmaatregelen nodig om de
geluidsbelasting van de 450.000 vliegtuigbewegingen terug te
brengen tot een niveau waar de grenswaarden nog steeds
overschreden worden, maar waarvan die overschrijding volgens het
MER acceptabel wordt gevonden (overschrijdingskans 7,5 % bij
handhavingspunt 33 volgens tabel 7.4).
Referentie – onderzoek naar eerdere beperkende besluiten ontbreekt
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16 Onbegrijpelijk is verder dat U - en ook Schiphol in het MER –
eenvoudigweg stelt dat het LVB2008 het meest beperkende besluit
is sinds de referentiedatum. De referentieberekeningen voor stikstof
zijn beperkt tot de bovengenoemde vliegtuig- en motorenmix binnen
het LVB 2008. Dat het LVB 2008 het meest beperkende besluit zou
zijn, is echter helemaal niet aangetoond of aannemelijk gemaakt.
Dat U genoegen neemt met een AERIUS-verschilberekening op
basis van de referentie ontleend aan het LVB 2008 is des te minder
begrijpelijk, aangezien U in de beslissing op bezwaar in de
handhavingszaak (uw referentie 494-39183) heeft aangegeven dat
de precieze omvang van hetgeen was toegestaan onder het PKB en
het Aanwijzingsbesluit 1996 nog niet geheel duidelijk is en dat er in
de berekeningen die bij de aanvraag om een natuurvergunningen
zullen moeten worden overgelegd, zal blijken hoeveel
vliegtuigbewegingen destijds mogelijk waren binnen de begrenzing
van de geluidszones. U gaf aan dat, indien blijkt uit de
berekeningen die bij de vergunningaanvraag moeten worden
overgelegd, dat de in de PKB en het Aanwijzingsbesluit 1996
neergelegde begrenzing voor geluidsbelasting destijds betekende dat
minder vliegtuigbewegingen mogelijk waren, deze als meest
beperkende besluiten dienen te worden gezien en de
referentiesituatie daarop moet worden gebaseerd. Zie de bladzijden
10 en 12 (conclusie). Over dit onderzoek is niets terug te vinden in
de documenten bij de onderhavige aanvraag en er wordt met geen
woord over gerept in het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit is dan
ook in strijd met art. 3:2 en 3:46 AWB.
17 Dit gebrek steekt te meer nu uit diverse documenten blijkt dat het LVB
2008 niet het meest beperkende besluit is geweest en dat eerdere
besluiten wel degelijk beperkender zijn geweest.
18 Dit blijkt reeds uit de nota van toelichting bij het LVB 2008, waarin
het volgende is gesteld:
“Met deze wijziging van het LVB kunnen de luchtvaartpartijen, binnen de in de
wet voorgeschreven eis van een gelijkwaardige of betere bescherming van de
omgeving, komen tot een betere benutting van deze milieuruimte. Daarmee kan
Schiphol zich verder ontwikkelen, waarbij 480.000 vliegtuigbewegingen op
jaarbasis mogelijk zijn.”
Met andere woorden, onder het eerdere LVB (het LVB 2004) was
een ontwikkeling tot 480.000 vliegtuigbewegingen nog niet mogelijk,
omdat de milieuruimte toen nog niet zo goed benut kon worden.

PKB1995
19 Ten tijde van de referentiedatum 10 juni 1994 waren tal van
voorzieningen die er ten tijde van het LVB2008 wél waren, nog niet
aanwezig. Zo waren er in 1994 nog minder start- en landingsbanen,
want de Polderbaan was er nog niet. Deze is pas in 2003 aangelegd.
Ook was de Zwanenburgbaan nog niet geschikt voor starts en
landingen vanuit zuidelijke richting en was de Kaagbaan nog niet
verlengd. Deze ontwikkelingen hebben blijkens de PKB allemaal
nadien plaatsgevonden ten behoeve van de groei van Schiphol tot
mainport met 40 miljoen luchtpassagiers (zie deel II en III PKB):
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Blijkens de voortgangsrapportage Planologische Kernbeslissing
Schiphol en Omgeving uit 1997 (zie
publicaties.minienm.nl/documenten/voortgangsrapportage-pkbschiphol-en-omgeving-1997) zijn de noodzakelijke wijzigingen aan de
Zwanenburgbaan en de Kaagbaan pas na de referentiedatum 10 juni
1994 in technische zin uitgevoerd en is het voorziene tweezijdige

gebruik van de Zwanenburgbaan pas mogelijk geworden nadat op 23
oktober 1996 een Aanwijzingsbesluit is genomen (in werking getreden
op 31 oktober 1996):
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Daarnaast moesten voor de ontwikkeling tot mainport andere
voorzieningen worden aangepast, zoals extra taxibanen, de uitbreiding
van het vrachtareaal en de ontwikkeling van satellieten (PKB deel III):

Ook moest het luchtvaartterrein zelf uitgebreid worden:

Daarbij is ook de luchthaven terminal uitgebreid, op een zodanige
wijze dat meer gates, grotere wacht- en verblijfruimtes, meer
spoorperronnen, extra spoorverbindingen, de verbreding van de
aangrenzende snelweg en de nieuw aangelegde parkeerplaatsen op de
luchthaven beschikbaar zijn gekomen. Duidelijk mag zijn dat destijds
met minder gates op de terminal ook minder vliegtuigen binnen een
zelfde tijdsbestek konden worden afgehandeld. Ook was destijds
simpelweg niet de infrastructuur beschikbaar, die de huidige omvang
van passagiers kon verwerken. Iets vergelijkbaars geldt ook voor het
instrumentarium van de luchtverkeersleiding (radarapparatuur, radioapparatuur, software, camara's etc.), dat in de loop van de tijd telkens
is vernieuwd en dat essentieel is om te komen tot een veilige
afhandeling van het door de toename steeds complexer geworden
luchtverkeer, dat over een steeds groter deel van het (lagere) luchtruim
gebruik heeft gemaakt. Het is uiteindelijk de combinatie van de
uitbreiding van het luchthaventerrein, de extra start- en
landingsbanen, het plaatsen van extra gates op de steeds verder
uitgebreide terminal en het steeds verder vernieuwde instrumentarium
van de luchtverkeersleiding die in technische zin de toename van het
vliegverkeer zowel in aantallen vliegtuigbewegingen als ook in zwaarte
van vliegtuigklassen hebben mogelijk gemaakt en die uiteindelijk
hebben geleid tot een toename in emissies zowel in absolute en
relatieve hoeveelheid als ook in ruimtelijke spreiding daarvan en zo
hebben bijgedragen aan de toename van stikstofdeposities op
kwetsbare Natura-2000 gebieden in Nederland.

10

Een aantal van 40 miljoen luchtpassagiers komt in de periode 2000 tot
en met 2005 overeen met ruim 400.000 vliegtuigbewegingen. Zie de
volgende cijfers1:

Bron: wikipedia met link naar
https://web.archive.org/web/20111219211923/http://www.schiphol.nl/SchipholGroup1/
Onderneming/Statistieken/FeitenEnCijfers.htm
1
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Tijdens de referentiedatum 10 juni 1994 waren er nog maar ruim de
helft van dat aantal passagiers.
20 Hieruit volgt dat ten tijde van de referentiedatum 10 juni 1994
simpelweg de voorzieningen ontbraken voor ruim 400.000
vliegtuigbewegingen, laat staan voor 480.000 vliegtuigbewegingen
van zware vliegtuigen, waar U van uitgaat als referentie. De door U
genoemde stikstofveroorzakende vliegtuigbewegingen konden
feitelijk niet uitgevoerd worden op het bedrijfsperceel. Dit aantal
kan daarom als referentie zeker niet worden geclaimd. Om de
ontwikkeling naar 40 miljoen passagiers, en dus 400.000
vliegtuigbewegingen, mogelijk te maken, was nadere besluitvorming
nodig, namelijk het Luchthavenverkeersbesluit van 26 november
2002, waarin de mogelijkheid tot ingebruikname van de Polderbaan
ontstaat. In de beslissing op bezwaar in de handhavingszaak
constateert U op basis van de nota van toelichting bij het LVB2008
dat nieuwe besluitvorming noodzakelijk was om meer dan 480.000
vliegtuigbewegingen mogelijk te maken. Op dezelfde wijze blijkt uit
de toelichting bij de PKB dat nieuwe besluitvorming noodzakelijk
was om 40 miljoen passagiers en daarmee ongeveer 400.000
vliegtuigbewegingen mogelijk te maken.

21 Zoals de milieugebruiksruimte op grond van het LVB2008 is gebaseerd
op 480.000 vliegtuigbewegingen, is bovendien de
milieugebruiksruimte uit de PKB1995 gebaseerd op 318.000
vliegtuigbewegingen. Zie de kamerbrief van de Minister van Verkeer
en Waterstaat van 24 september 1998, Tweede Kamer, vergaderjaar
1998-1999, 25 466, nr. 19.
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Op grond hiervan is het dus aannemelijk dat er maar 318.000
vliegtuigbewegingen passen binnen de milieugebruiksruimte van de
PKB1995. De referentiesituatie, in ieder geval voor Natura2000gebieden met referentiedatum 10 juni 1994, kan dan niet hoger zijn
dan de stikstofdepositie die overeenkomt met 318.000
vliegtuigbewegingen.
22 Daarbij dient er ook rekening mee te worden gehouden dat destijds
binnen de geluidsgrenzen minder vliegtuigbewegingen mogelijk
waren dan thans, vanwege de voortschrijdende techniek.
Vliegtuigmotoren zijn immers door de jaren heen wel stiller
geworden, maar helaas niet stikstofemissie-armer.
Aanwijzingsbesluit 1996
23 Door Schiphol uitgevoerde berekeningen ten behoeve van een gewijzigd
gebruiksplan voor 1998 bevestigden bovendien dat met 380.000
vliegbewegingen niet aan de destijds geldende geluidszones uit het
Aanwijzingsbesluit Schiphol van 1996 kon worden voldaan. Zie de
brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 juli 1998
aan de Tweede Kamer (zie productie 1) die bevestigt dat uit de
berekeningen volgt dat met 380.000 vliegbewegingen de
vastgestelde etmaal (Ke)-zone in 1998 naar verwachting op 34
netwerkpunten verspreid over 13 locaties overschreden zou worden.
Het was dus op grond van de besluitvorming uit het PKB en het
aanwijzingsbesluit 1996 na de referentiedatum niet mogelijk om
binnen de normering te blijven met 380.000 vliegbewegingen. Bij
besluit van 3 oktober 1997 is deze overschrijding gedoogd (Tweede
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Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 466, nr. 5). Dit gedogen
behelsde geen formele toestemming. Op basis daarvan kan geen
referentiedepositie geclaimd worden. De situatie in 1998 ten gevolge
van de PKB 1995 en het Aanwijzingsbesluit 1996 was dus
beperkender dan ten gevolge van het LVB2008. De
referentiedepositie is dus lager dan U aangeeft.
24 In de beslissing op bezwaar in de handhavingszaak merkt U
hieromtrent overigens op dat kamerbrieven geen publiekrechtelijke
besluiten zijn die bestaande rechten kunnen beperken. Dat is de
strekking van de opmerking ook niet. De strekking is dat deze brief
aantoont dat 380.000 vliegtuigbewegingen kennelijk niet pasten
binnen de geluidsruimte van de PKB1995 en het Aanwijzingsbesluit
1996. Daaruit volgt dat de PKB1995 en het Aanwijzingsbesluit
1996 beperkender waren dan de 480.000 vliegtuigbewegingen die
ontleend worden aan het LVB2008.
25 Ingevolge art. 2, leden 2 en 3 van het Aanwijzingsbesluit 1996 werden
het aantal luchtpassagiers en de hoeveelheid afgehandelde vracht
op het luchtvaartterrein per gebruiksplanjaar beperkt tot 44 miljoen
passagiers en 3,3 miljoen ton vracht. Het aantal van 44 miljoen
passagiers kan omgerekend worden naar een aantal
vliegtuigbewegingen en dit kwam destijds overeen met ongeveer
420.000 vliegtuigbewegingen. Zie de tabellen hierboven. En
inderdaad is in een herziening van het aanwijzingsbesluit per 7 juni
2000 in een toegevoegd lid 4 aan deze bepaling dat aantal
vliegtuigbewegingen vastgelegd. Art. 2 lid 4 luidde: “Op het
luchtvaartterrein worden in het jaar 2000 niet meer dan 420.000
vliegtuigbewegingen, in het jaar 2001 niet meer dan 440.000
vliegtuigbewegingen en in het jaar 2002 niet meer dan 460.000
vliegtuigbewegingen toegelaten met burgervliegtuigen ten behoeve
van het geregeld luchtvervoer en ten behoeve van het ongeregeld
luchtvervoer waaronder niet zijn begrepen taxivluchten, fotovluchten,
rondvluchten, zakenvluchten, privévluchten, lesvluchten, testvluchten
en helicoptervluchten.” Zie ook de uitspraak
ECLI:NL:RVS:2002:AE8789. Hieruit volgt dat er na de
referentiedatum een besluit gold, dat beperkender was dan het
LVB2008. Met voorbijgaan aan al het overige betoogde, kan de
referentiesituatie hoe dan ook op niet meer dan 420.000
vliegtuigbewegingen betrekking gehad hebben en zeker niet op
480.000 vliegtuigbewegingen.
26 Cliënten wijzen er overigens op dat met de grotere vliegtuigen die thans
worden ingezet, met 500.000 vliegtuigbewegingen circa 70 miljoen
passagiers worden vervoerd. Zou dus het Aanwijzingsbesluit 1996
met de bepalingen in art. 2, lid 2 en 3 nog steeds van kracht zijn,
dan zouden vanwege de beperking tot 44 miljoen passagiers slechts
ongeveer 315.000 vliegtuigbewegingen van het huidige formaat
vliegtuigen als referentie geclaimd kunnen worden.
27 In de beslissing op bezwaar in de handhavingszaak stelt U op bladzijde
10 dat het voorschrift in lid 4 geen betrekking zou hebben op een
beperking van de bestaande rechten, maar slechts een tijdelijke
regulering van het aantal vliegtuigbewegingen binnen de aan de
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luchthaven toekomende ruimte binnen de milieugrenzen betreft. De
tijdelijkheid van deze regeling staat er echter niet aan in de weg dat
deze bepaling toch evident voor het jaar 2000 het aantal
vliegtuigbewegingen beperkte tot 420.000. Voor zover er vóór die
tijd binnen de milieugrenzen meer vliegtuigbewegingen mogelijk
zouden zijn geweest, betekent dit dat door deze bepaling het project
in 2000 in ieder geval niet is voortgezet in een omvang groter dan
420.000 vliegtuigbewegingen. Voor zover er geen meer beperkende
referentie is door een ander besluit, is hierdoor de referentie dan
ook beperkt tot 420.000 vliegtuigbewegingen, in ieder geval voor
Natura2000-gebieden met 10 juni 1994 tot en met 24 maart 2000
als referentiedatum. Zie ook de uitspraak ECLI:NL:RVS:2013:1891.
Bovendien komt het aantal van 420.000 vliegtuigbewegingen zoals
aangegeven overeen met de 44 miljoen passagiers die reeds als
beperking waren opgenomen in art. 2 lid 2 en 3 van het
Aanwijzingsbesluit 1996. De Raad van State oordeelt voorts in
uitspraak ECLI:NL:RVS:2002:AE8789 in r.o. 2.28.3 dat de
Luchtvaartwet zich er niet tegen verzette om naast de wettelijk
vereiste geluidszone dergelijke aantallen vliegtuigbewegingen,
passagiers en vracht als begrenzing op te nemen.
28 Nu de referentiesituatie gelet op dit beperkend besluit evident niet
groter is dan 44 miljoen passagiers, dient uiteraard voor de
bepaling van de referentie-emissie vanwege het wegverkeer niet van
een groter aantal uitgegaan te worden. De bepaling van de
referentie-emissie van het wegverkeer in de passende beoordeling is
dan ook veel te hoog, nu deze is gebaseerd op 480.000
vliegtuigbewegingen van grote vliegtuigen. Dit komt overeen met een
veel groter aantal passagiers.
Omzetting Ke naar Lden
29 Bovendien is er bij de omzetting van de grenswaarden voor
geluidsbelasting van het oude systeem onder de PKB1995, naar het
nieuwe systeem in het LVB van 26 november 2002 en latere LVB´s,
een belangrijke fout gemaakt. In het oude stelsel werd de
geluidsbelasting in elk punt rondom Schiphol uitgedrukt in Kosteneenheden (Ke). Deze waren gebaseerd op hinderstudies uit de jaren
´60 en drukken de totale hoeveelheid lawaai uit waaraan één locatie
gedurende een vol jaar werd blootgesteld. In het Ke-stelsel werd met
contouren gewerkt. De grenswaarde werd gevormd door de contour
van 35 Ke. In het nieuwe stelsel onder het LVB werd de Ke
vervangen door het Lden (day-evening-night level). De geluidsgrens
werd niet langer als een contour op een kaart vastgelegd, maar in
de vorm van een aantal handhavingspunten. In het nieuwe stelsel
moest de bescherming van omwonenden van Schiphol tegen
milieueffecten gelijkwaardig zijn aan de bescherming die werd
geboden door de grenzen die in de PKB waren gesteld voor de
periode vanaf het in gebruik nemen van de Polderbaan. In art. XII
van de Wijzigingswet Wet Luchtvaart is vastgelegd hoe dit moest.
Lid 1 bepaalde:
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1Bij de vaststelling in het eerste luchthavenverkeerbesluit van de
grenswaarden voor de geluidbelasting wordt voor wat betreft de
belasting gedurende het gehele etmaal in de in artikel 8.17, vijfde lid,
onderdeel b, van de Wet luchtvaart bedoelde punten, gebruik gemaakt
van de Lden als geluidbelastingindicator. Daarbij worden de volgende
regels gehanteerd in verband met de overgang van Ke naar Lden:
o

a.op een wijze die overeenstemt met de voorschriften zoals die
gelden tot de inwerkingtreding van artikel II worden een 20 Kecontour en een 35 Ke-contour berekend;

o

b.het aantal ernstig gehinderden binnen de 20 Ke-contour
bedraagt maximaal 45 000, vastgesteld overeenkomstig de
wijze waarop dit aantal in de PKB Schiphol en Omgeving is
vastgesteld;

o

c.de 35 Ke-contour omvat maximaal 10 000 woningen,
vastgesteld overeenkomstig de wijze waarop dit aantal in de
PKB Schiphol en Omgeving is vastgesteld;

o

d.de ligging van deze contour vormt het uitgangspunt voor de
bepaling van de ligging van de punten waarop de
grenswaarden van toepassing zijn;

o

e.aan de hand van de gegevens die gebruikt zijn voor de
berekening van deze contour, wordt voor deze punten een
berekening gemaakt van de geluidbelasting met de Lden als
geluidbelastingindicator;

o

f.de aldus gevonden geluidbelastingen in deze punten vormen
de grondslag voor de bepaling van de hoogte van de
grenswaarden in de punten.

Omdat de beide geluidmaten zoveel verschilpunten kennen, was het
niet mogelijk de Ke-waarden eenduidig aan een Lden-waarde te
koppelen. Daarom is de best overeenkomende contour in Lden
geselecteerd als equivalent van de 35 Ke-contour. Daarvoor is de 58
dB(A) Lden-contour gekozen. Zie Memorie van Antwoord bij het
voorstel tot wijziging van de Wet Luchtvaart, blz. 9, 4 februari 2002,
kenmerk DGL/02.450046. Dit is echter niet goed gebeurd. Vanwege
de verschilpunten tussen de beide geluidmaten, had elk punt op de
35 Ke-contour een eigen Lden-waarde, die afhangt van de
vlootsamenstelling en de vliegbewegingen. Die waarde zal dus elk
jaar anders zijn. Er is bij de omzetting echter van een weinig
transparante fictieve vlootsamenstelling uitgegaan, in plaats van de
werkelijke vliegbewegingen op of rond het overgangsjaar 2000.
Wanneer een berekening zou zijn gemaakt van deze werkelijke
situatie en daarmee in elk punt tegelijkertijd de geluidsbelasting in
Ke en in Lden zou zijn berekend, had direct van daar uit de nieuwe
Lden-contour vastgesteld kunnen worden, die voldeed aan de eis van
gelijkwaardigheid. Dat is echter niet gebeurd. Het gevolg was dat

abusievelijk werd vastgesteld dat de 58 Lden-contour gelijkwaardig is
aan de 35 Ke-contour. Deze waarde was veel te hoog. De juiste
waarde ligt tussen de 55 en 56 dB(A). Dit is bevestigd door
metingen, die aangaven dat de 35 Ke-contour correspondeerde met
55 dB(A) Lden. Zie ´Schiphol, een visie op de toekomst´, prof. A.J.
Berkhout2 (2018) en ´Notitie Conversie Kosteneenheden - Lden´, R.
Muchall (2001), OMEGAM.
Dat de waarde 58 dB(A) als Lden veel te hoog was en geen
gelijkwaardige bescherming bood, is bevestigd door de Commissie
Deskundigen Vliegtuiggeluid en de Commissie voor de
milieueffectrapportage (MER-commissie, 2002). Aangezien de
geluidsterkte verdubbelt wanneer het geluidsniveau met 3 dB(A)
toeneemt, betekende deze fout dat onder de LVB een ongeveer 2
maal zo hoge geluidsbelasting was toegestaan dan onder de PKB en
ook dat er binnen de geluidsruimte van de PKB maar net iets meer
dan de helft van het aantal vliegtuigbewegingen mogelijk waren,
vergeleken met het mogelijke aantal vliegtuigbewegingen binnen de
– veel te ruime - geluidsruimte van het LVB.
De LVB´s bieden dus, anders dan de Wet Luchtvaart vereist, geen
aan de PKB gelijkwaardige bescherming. De 35 Ke-contour uit de
PKB was beperkender dan de handhavingspunten in het nieuwe
stelsel onder de opeenvolgende LVB´s. Ook dit wijst er op dat er
binnen de PKB minder vliegtuigbewegingen en daarmee minder
stikstofemissie mogelijk was.
30 Bovendien moet vastgesteld worden dat de LVB´s niet in
overeenstemming zijn met art. XII lid 1 van de Wijzigingswet Wet
Luchtvaart. In overeenstemming met deze bepaling dient voor de
bepaling van de referentiesituatie dan ook uitgegaan te worden van
een gecorrigeerde geluidsbegrenzing die 2 tot 3 dB(A) minder
geluidsruimte biedt. Vanzelfsprekend betekent dit dat de LVB´s – en
dus ook het LVB2008 – dan slechts ruimte bieden voor minder
vliegtuigbewegingen. Minder dan 480.000.
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LVB2002
31 In het LVB van 26 november 2002 (verder: het LVB2002) is aldus een
nieuw systeem ingevoerd, waarin de milieugebruiksruimte niet
meer beschikbaar is gesteld in de vorm van een geluidscontour,
maar in de vorm van een systeem met handhavingspunten met
grenswaarden. In het MER van maart 2004 staat in § 1.2.3 het
volgende te lezen:

2

Prof. Berkhout was voorzitter van de Commissie Deskundigen Vliegtuigggeluid (Stc., 20 juni 2000)
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De conclusie dat er slechts 337.000-362.000 vliegtuigbewegingen
binnen de geluidsgrenzen van het LVB2002 passen wordt tevens
getrokken door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in
het rapport ‘Nadere analyse van het effect van de invoerfout bij het
vaststellen van de grenswaarden in het Luchthavenverkeerbesluit
Schiphol 2003’, M.E.S. Vogels et al., 2004 (NLR-CR-2004-060).
Blijkens § 1.2.1 van het MER van maart 2004 vindt de
overschrijding van de geluidsgrenswaarde plaats in de
handhavingspunten 17 en 18:

Zie ook productie 2. Er pasten dus niet meer dan 337.000 tot
362.000 vliegtuigbewegingen binnen de grenzen van het LVB2002.
32 Het LVB2002 is daarom op 23 augustus 2004 vervangen door een
nieuw LVB (verder: het LVB2004). Er wordt in het MER gesteld dat
in het LVB2002 door fouten in de door de luchtvaartsector
aangeleverde gegevens in het LVB2002 grenswaarden voor de
geluidbelasting zijn opgenomen waarbinnen de werkelijk beoogde
verkeersverdeling niet past. Bij de Zwanenburgbaan zijn de

grenswaarden te laag en bij de Polderbaan te hoog. In het LVB2004
wordt deze invoerfout hersteld en worden de grenswaarden
aangepast. Dat neemt echter niet weg dat het LVB2002 van 20
februari 2003 tot 31 augustus 2004 met de destijds geldende
grenswaarden in werking is geweest. Aangezien uit het
bovenstaande volgt dat volgens het destijds in werking zijnde
LVB2002 maar 337.000 tot 362.000 vliegtuigbewegingen pasten
binnen de geluidsgrenzen, kan de referentiesituatie, in ieder geval
voor Natura2000-gebieden met referentiedata van vóór 7 december
2004, niet hoger zijn dan dit aantal.
33 Ook het Adviescollege Stikstofproblematiek wijst er in het advies over
de luchtvaartsector op dat er significante effecten optreden vanwege
de groei van het vliegverkeer die mogelijk is gemaakt, nadat de
beperkingen die het LVB2002 aan de ontwikkeling van het aantal
vliegbewegingen stelde, zijn weggenomen. Zie blz. 18, hieronder:
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Het Adviescollege bevestigt dus dat het LVB2002 beperkender was
dan het LVB2008 en dat het niet juist is om de referentie te
ontlenen aan het LVB2008, dat immers veel meer
vliegtuigbewegingen toestond dan het LVB2002.
Tevens LVB2004
34 De Commissie MER bevestigt in een memo aan het Adviescollege
Stikstofproblematiek dat zowel het LVB2002 als het LVB2004
beperkender waren dan het LVB2008 in de zin dat er op basis van
het LVB2002 en het LVB2004 minder vliegtuigbewegingen en dus
minder stikstofemissie en –depositie mogelijk waren dan op basis
van het LVB2008. Zo wijst de Commissie MER er op dat de hoogte
van de toegestane belasting op een aantal van de
handhavingspunten in de opeenvolgende LVB’s steeds is gewijzigd,
met als achtergrond dat telkens werd vastgesteld dat een deel van
de in de Wet Luchtvaart beoogde milieuruimte niet kon worden
benut. Als gevolg van deze wijzigingen is het aantal feitelijk
mogelijke vliegtuigbewegingen toegenomen ten opzichte van 2002.
In voetnoot 7 wordt verwezen naar de nota van toelichting bij het
LVB 2008, waarin wordt gesteld dat Schiphol in de praktijk al bij
een jaarvolume van circa 425.000 vliegtuigbewegingen tegen de
gestelde grenzen van het (bestaande) LVB aanliep (d.i. het
LVB2004), terwijl bij de aanpassing van het LVB in 2004 rekening
is gehouden met 500.000 vliegtuigbewegingen. Zonder wijziging van
het LVB is de verwachte verdere ontwikkeling van het luchtverkeer

op Schiphol niet mogelijk. Door de wijzigingen in de
handhavingspunten die in het LVB2008 werden opgenomen, was
een verdere ontwikkeling tot 480.000 vliegtuigbewegingen mogelijk.
Zie productie 3. Het LVB2004 is vastgesteld vóór de
referentiedatum 7 december 2004 (geldig voor
Habitatrichtlijngebieden die niet tevens een Vogelrichtlijngebied
zijn). Dit betekent dat de referentiesituatie voor gebieden waarvoor
de referentiedatum 7 december 2004 geldt, in ieder geval niet meer
dan 425.000 vliegtuigbewegingen betreft. Er kunnen dus zeker geen
480.000 vliegtuigbewegingen als referentie geclaimd worden. Voor
gebieden waarvoor een vroegere referentiedatum gold, geldt een
lagere referentiesituatie dan 425.000 vliegtuigbewegingen.
35 Dit wordt ook bevestigd in het MER van 2007 dat ten grondslag ligt
aan het LVB2008. Net zoals in het LVB2002 beoogd werd een groter
aantal vliegtuigbewegingen binnen de geluidsgrenzen mogelijk te
maken, maar uiteindelijk bleek dat slechts een veel geringer aantal
daarbinnen paste3, werd in het LVB2004 beoogd een groter aantal
vliegtuigbewegingen binnen de geluidsgrenzen mogelijk te maken,
terwijl ook toen uit later onderzoek bleek dat slechts een veel
geringer aantal vliegtuigbewegingen binnen de geluidsruimte paste.
In het MER2004, die ten grondslag lag aan het LVB2004, wordt
geclaimd dat er 507.700 vliegtuigbewegingen binnen de
geluidsruimte pasten, in het gekozen planalternatief 2. In het
MER2007, die ten grondslag lag aan het LVB2008, wordt echter
erkend dat er slechts maximaal circa 425.000 vliegtuigbewegingen
passen binnen de grenswaarden van het LVB2004:
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...

In het MER bij het LVB2002 werd geclaimd dat er geluidsruimte was voor 537800
vliegtuigbewegingen, terwijl uit later onderzoek bleek dat er maar ruimte was voor 337000362000 vliegtuigbewegingen.
3

Gebruiksplan
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36 Ingevolge art. 30b van de toenmalige Luchtvaartwet moest de
exploitant van de luchthaven ieder jaar een gebruiksplan inleveren
met daarin een prognose voor een jaar. Ingevolge lid 3 van die
bepaling stelde de minister van V&W na overleg met de minister
van VROM het gebruiksplan vast, indien is aangetoond dat de
toegelaten geluidsbelasting en overige voorschriften en maatregelen
ter beperking van geluidshinder niet werden overschreden. Zolang
geen gebruiksplan was vastgesteld, moest de exploitant het laatst
vastgestelde gebruiksplan hanteren (lid 4) en bij van het geldende
gebruiksplan afwijkend gebruik moest een voorstel tot wijziging van
het gebruiksplan worden ingediend (lid 5). Het gebruiksplan is
openbaar (lid 7). Het gebruiksplan is dus te vergelijken met een
melding ingevolge de Wet milieubeheer dan wel (thans) ingevolge
het Activiteitenbesluit. Binnen de algemene regels uit het
Activiteitenbesluit dan wel het LVB, moet gemeld worden welke
activiteiten worden verricht. Worden andere activiteiten verricht
dan zijn gemeld in het gebruiksplan, dan moet het gebruiksplan
gewijzigd worden, zoals ook ingevolge art. 1.10 lid 2
Activiteitenbesluit een melding van de verandering van de werking
van de inrichting moet worden gedaan. Deze meldingen moeten
worden gezien als een gewijzigd project in de zin van de
Habitatrichtlijn/Wet Natuurbescherming. Zo moet ook ieder
vastgesteld gebruiksplan gezien worden als een afzonderlijk project,
want er is geen sprake van continuïteit en volledige
overeenstemming met de vorige geaccepteerde melding. De
referentiedepositie dient dan ook ontleend te worden aan de
stikstofdepositie die overeenkomt met de in het gebruiksplan
opgenomen vliegtuigbewegingen die passen binnen de
geluidsgrenzen van het LVB. En meer in het bijzonder dient de
referentiedepositie overeen te komen met het meest beperkende
gebruiksplan sinds de referentiedatum, gelet op uitspraak
ECLI:NL:RVS:2013:1931, voor zover vóór het eerste vastgestelde
gebruiksplan niet een meer beperkende toestemming gold.
Slots
37 Ook de aanwijzing op 1 november 1997 van Schiphol als een
slotcoördinated airport, was een meer beperkend besluit dan het
LVB2008. Dit besluit was ook beperkender dan het genoemde art. 2
lid 4 van het gewijzigde aanwijzingsbesluit. Op grond van de
aanwijzing van 1 november 1997 mogen vliegtuigen alleen op
Schiphol landen en starten als daarvoor een slot is toegekend. Met
ingang van 1 april 1998 is deze slotallocatie volledig effectief. Met
dit systeem wordt zeker gesteld dat het aantal bewegingen voor het
handelsverkeer, zoals beschikbaar gesteld door Schiphol, niet wordt
overschreden. Zie ook de al genoemde brief van de Minister van
Verkeer en Waterstaat van 24 september 1998, onder punt 6. Dit
systeem van slotallocaties leidde er derhalve toe dat niet meer

vliegtuigbewegingen mochten plaatsvinden dan waarvoor slots
waren toegekend en met dit systeem is zeker gesteld dat het aantal
slots niet werd overschreden. Gelet op het aantal
vliegtuigbewegingen eind jaren ’90 zijn er minder dan 420.000 slots
toegekend. Dit wordt ook bevestigd in de kamerbrief van 3 oktober
1997 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 466, nr. 5),
waarin is aangegeven dat het uitgangspunt is een aantal slots dat
substantieel lager ligt dan het totaal aantal vliegbewegingen over
heel 1997 (353.000).
38 In de motivering van de beslissing op bezwaar in de
handhavingskwestie merkt U op dat de slotallocatie geen beperking
aanbrengt in de beschikbare milieuruimte van de luchthaven en
daarmee ook geen beperkingen ten opzichte van de
referentiesituatie. Een melding op grond van het Activiteitenbesluit
(of vroeger onder de Wet milieubeheer) brengt echter evenmin een
beperking in de beschikbare milieuruimte met zich. Men kon
immers altijd weer een melding met een groter aantal dieren
indienen, zolang men maar bleef onder de algemene voorwaarden
voor de vergunningvrijstelling. De slotallocatie brengt evident
beperkingen met zich mee ten aanzien van het aantal
vliegtuigbewegingen dat mag plaatsvinden, zolang niet een nieuw
slot is toegekend. Ieder toegekend slot leidt tot een ander aantal
vliegtuigen dat mag landen en starten, zodat er geen sprake is van
continuïteit ten opzichte van de toekenning van het vorige slot. Het
meest beperkende toegewezen slot heeft te gelden als referentie,
voor zover er niet andere besluiten tot een grotere beperking hebben
geleid.
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Toestemming vóór de PKB1995
39 De PKB1995 was niet het eerste relevante besluit. Vóór de
referentiedatum 10 juni 1994 gold niet de PKB, maar het
Aanwijzingsbesluit van 17 september 1965. Wel bestond er strijd
met de Luchtvaartwet, zoals deze destijds gold. Ingevolge art. 25
van die wet dient bij de aanwijzing van het luchtvaartterrein
namelijk een geluidszone te worden vastgesteld, hetgeen vóór de
PKB1995 en het Aanwijzingsbesluit 1996 niet is gebeurd. Het
Aanwijzingsbesluit van 1965 bood geen inzicht in de exacte
begrenzing van het gebruik. Zoals hierboven betoogd, dient dan
gekeken te worden naar het feitelijk gebruik, voor zover dit legaal
was. Dat betrof in het referentiejaar 1994: 274.064
vliegtuigbewegingen. Zie onderstaande tabel uit het jaarverslag NV
Luchthaven Schiphol 19974. De referentie kan daarom niet hoger
zijn dan dat aantal.

4

https://assets.ctfassets.net/1msjktcn08sc/42VIvqB3FmieeoSMkOwC4G/6a0b8cd19862f17
8ff2a01896e6c141a/1997_annual_report_nl_v1_m56577569830810435.pdf
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Samenvatting referentie
40 Samenvattend is de referentiesituatie in ieder geval lager dan U
aangeeft, omdat ook gekeken moet worden naar de feitelijke
situatie, aangezien de toestemmingsbesluiten, zoals het
Aanwijzingsbesluit 1965, PKB1995, Aanwijzingsbesluit1996,
LVB2002, 2004 en 2008 niet een concreet vergunningenbesluit
betroffen zoals een milieuvergunning. Gelet op het referentiejaar
komt de feitelijke situatie overeen met 274.064 vliegtuigen, zodat
dat de referentiesituatie is, voor zover deze legaal was en tenzij deze
bij een later besluit of een latere melding kleiner is geworden.
Daartoe dient ook gekeken te worden naar de mogelijkheden die de
Gebruiksplannen en de slots toelieten. Met voorbijgaan aan het
bovenstaande is de referentiesituatie in ieder geval kleiner dan
480.000 vliegtuigbewegingen, omdat PKB1995,
Aanwijzingsbesluit1996, LVB2002, 2004 en 2008 minder dan
480.000 vliegtuigbewegingen mogelijk maakten binnen de gestelde
grenzen.
AERIUS-berekeningen
41 Volgens het ontwerpbesluit wordt een bepaalde vliegtuig- en
motortypecombinatie bepaald als referentie en een bepaald scenario
als aangevraagde activiteit, waarbij een verdeling plaatsvindt over
de verschillende start- en landingsbanen en bijbehorende
vliegrouters en vluchtfases. Deze gegevens zijn uit de AERIUSinvoer echter niet af te lezen. Evenmin is er een ander bronbestand
waaruit de emissieverdeling over de vliegroute van de gekozen
vliegtuig- en motortypecombinatie in de referentiesituatie en in de
nieuw aangevraagde situatie te herleiden zijn naar de emissies die
zijn vermeld in AERIUS. In de AERIUS-berekeningen is het

vliegverkeer slechts opgegeven als een lijst van puntbronnen, zie als
voorbeeld de volgende puntbron:

Het onderscheid tussen naderende vliegtuigen en opstijgende
vliegtuigen is niet gemaakt, terwijl dit in AERIUS wel mogelijk is.
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42 De lijst van puntbronnen kan niet gereconstrueerd worden. Uit de
gepubliceerde gegevens blijkt niet per vlieg- en taxiroute welke
vliegtuigen zijn gebruikt, welk motortype, welk startgewicht of welke
emissie/gegevens. Vervolgens is gebruik gemaakt van
emissiegegevens uit een RMI-database die niet actief openbaar is.
Deze database is alsnog op 24 maart 2021 toegezonden, maar ook
hierin ontbreken specifieke emissies per specifiek start- of
landingsprofiel. Ten tijde van de zienswijzefase blijkt vervolgens dat
het NLR deze database tevens nog moet bijwerken voordat deze
uiteindelijk aan cliënten ter beschikking gesteld kan worden.
Controle of reconstructie van de AERIUS-input is daarom voor
derden onmogelijk. In zoverre is sprake van een black-box. Als
voorbeeld noemen cliënten dat in algemene zin genoemd wordt dat
voor de beschrijving van het Schiphol 450k scenario uitgegaan
wordt van de vliegtuigbewegingen welke hebben plaatsgevonden in
2014, maar in dat jaar waren er slechts 438.000 bewegingen en
zodoende heeft een aanpassing daarvan plaatsgevonden.
Onduidelijk is wat daarvan het resultaat is in vliegtuigroutes,
bewegingen op het luchthaventerrein type vliegtuigen etc... De
consequentie is, dat een derde ook geen eigen AERIUS berekening
van dit scenario zou kunnen maken. Voor het 500.000-scenario
geldt iets vergelijkbaars. Al is hier weer wel een AERIUS-berekening
beschikbaar, toch kan dit scenario niet worden gereconstrueerd.
Het ontwerpbesluit is daarom onvoldoende gebaseerd op een voor
derden kenbare motivering. Dit steekt nog te meer gezien het belang
dat het Europees Hof hecht aan een grondige en volledige toetsing
van de wetenschappelijke deugdelijkheid van de passende
beoordeling, met name ook waar het betreft het gebruik van
software zoals AERIUS. Zie ECLI:EU:C:2018:882, punt 101.
43 Het ontwerpbesluit is strijdig met art. 3:46 AWB. Op grond van art.
3:11 lid 1 AWB dient U niet alleen het ontwerpbesluit ter inzage te
leggen, maar ook alle daarop betrekking hebbende stukken die
redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerpbesluit.
Voornoemde informatie had daarom ter inzage moeten worden
gelegd. Zonder deze informatie is het onmogelijk om een volledige
zienswijze omtrent de beoordeling van stiktsof in het kader van het

ontwerpbesluit naar voren te brengen. De inspraakmogelijkheid in
het kader van de voorbereidingsprocedure zal dus opnieuw geboden
moeten worden, met verstrekking van de juiste informatie.
Referentie
44 Uw stelling dat de vliegtuig- en motorcombinatie die als referentie
wordt ingezet, voldoet aan de geluidsruimte van het LVB2008, is
niet onderbouwd en dit is ook niet aannemelijk. Zoals in het
MER2020 in § 8.2 is aangegeven, werden de vliegtuigen op basis
van hun geluidsproductie ten tijde van het LVB2008 ingedeeld in
zogenoemde VVC-categorieën. Deze VVC-categorieën zijn
categorieën per gewichtscategorie en geluidsklasse. Deze worden
weergegeven door twee cijfers. Zo betreft bijvoorbeeld de meest
voorkomende VVC-categorie 4/3 de categorie van gewichtscategorie
4 en geluidsklasse 3. Zie hieronder:
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VVC-categorie 4/3 heeft dus betrekking op een Maximum Take Off
Weight (MTOW) van 60 tot 100 ton en geluidsklasse 3. Voor elke
VVC-categorie is een ‘akoestische representant’ bepaald. De
gegevens van die akoestische representant worden in de
geluidsberekeningen gebruikt; dit vliegtuigtype representeert alle
vliegtuigtypen die tot een bepaalde vliegtuigcategorie horen. Zo is de
akoestische representant van VVC-categorie 4/3 de Boeing 737-300
HWFAP (469). Dit blijkt ook uit de tabel hierboven. Binnen deze
categorie vallen nog 13 andere vliegtuigtypes, die akoestisch dus
gemodelleerd worden aan de hand van de gegevens van de B 737300. Zie hieronder:

Volgens het MER2020 komt de B 737-800 binnen de categorie 4/3
op Schiphol het meeste voor. Daarom wordt in het MER in § 8.2
aangegeven dat VVC-categorie 4/3 bijvoorbeeld wordt
vertegenwoordigd door een Boeing 737-800 met een CFM56-7B24
motor. Voor de reconstructie van de referentiesituatie is binnen een
geluidscategorie echter gezocht naar een vliegtuig- en
motortypecombinatie dat de emissienorm voor stikstofuitstoot
volledig vult. Er is dus gezocht naar een maximale stikstofemissie
per geluidscategorie. Dat is de A321. Deze heeft de hoogste
stikstofemissie binnen de VVC-categorie 4/3. Zie figuur 8.1 uit het
MER, hieronder gekopieerd:
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In de referentiebepaling is daarom uitgegaan van een vlootmix
waarin alle vliegtuigen uit VVC-categorie 4/3 A321-airbussen
betreffen. Er is dus gekozen voor 100 % A321 binnen deze
categorie. De A321 is binnen de categorie 4/3 echter niet alleen het
toestel met de hoogste stikstofemissie, maar ook het toestel met de
hoogste geluidsproductie5. Voor een vlootmix die bestaat uit 100 %
A321 binnen categorie 4/3 is de B737-300 uiteraard niet langer de
Met voorbijgaan aan de A306, die echter ten onrechte in gewichtscategorie 4 is geplaatst.
De A306 heeft namelijk een MTOW van 165 ton, en had in gewichtscategorie 6 ingedeeld
moeten worden. In de VVC-4 systematiek was dat ook nog het geval, zoals blijkt uit het
MER2003, tabel 10. Doordat de A306 in een aantal latere MER’s in VVC-categorie 4/3 is
ingedeeld, werd de geluidsbelasting onderschat. Ook dit heeft gleid tot het faciliteren van
meer vliegtuigbewegingen dan wat mogelijk was binnen de geluidsruimte onder het Kestelsel.
5

akoestische representant. De A321 is dan het representatieve
vliegtuig geworden. Wanneer dergelijke verschuivingen in de
vlootsamenstelling optreden, dat een ander type vliegtuig het
representatieve vliegtuig wordt, dienen in de geluidsberekeningen
de gegevens van dat andere vliegtuigtype gebruikt te worden voor
die VVC-categorie. In dit geval dus de gegevens van de A321. Zo
werd dat in eerdere MER’s in Schiphol ook gedaan. Zie hieronder
uit § 2.3 uit het MER2003:
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Ten onrechte wordt in de huidige referentiebepaling deze werkwijze
niet gevolgd. Omdat de A321 veel meer geluid veroorzaakt dan de
B737-300, betekent rekenen met de A321 als akoestisch
representant uiteraard dat de geluidsbelasting die veroorzaakt
wordt binnen VVC-categorie 4/3 veel hoger uitvalt. Er passen dan
minder vliegtuigbewegingen binnen de geluidsgrenzen. Uitgaan van
een fictieve vlootsamenstelling van 100 % A321 binnen categorie
4/3 betekent dan ook dat uitgegaan moet worden van een lager
aantal vliegtuigbewegingen dan 480.000 om te kunnen passen
binnen de geluidsgrenswaarden van het LVB2008.
45 Wat hierboven is beschreven voor de meest voorkomende VVCcategorie 4/3, geldt grosso modo ook voor andere VVC-categorieën.
Voor de gekozen vliegtuigen, motortypen en Maximum Take Off
Weight (MTOW) is het cumulatieve noise-level vermeld op het
geluidscertificaat van het vliegtuig, dat te vinden is in de EASA
database op
https://www.easa.europa.eu/domains/environment/easacertification-noise-levels. Per geluidscategorie en gewichtsklasse
kan hiermee een onder- en bovengrens voor het cumulatieve noiselevel vastgesteld worden. De geluidsniveaus van de combinaties van
vliegtuigtypes, motortypes en startgewicht waarvan in de referentie
is uitgegaan, liggen vrijwel zonder uitzondering ruim boven het
gemiddelde voor het te verwachten cumulatieve noise-level per
VVC-categorie. Soms liggen ze zelfs helemaal aan het maximum
(zoals bij de categorie 4/3). Zie de onderstaande figuur, waarin met
een rode horizontale balk de cumulatieve geluidsniveaus van de in
de referentie gekozen toestellen is weergegeven en in een blauwe
verticale balk de range die de EASA-database geeft.
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In onderstaande figuur wordt de gewogen bijdrage per categorie aan
het totale geluidsniveau weergegeven. Zoals al aangegeven, is de
bijdrage van de toestellen in categorie 4/3 dominant.

De onderstaande figuur laat het verschil in geluidsbelasting zien
per categorie, wanneer de combinatie die als referentie is opgevoerd,
wordt vergeleken met de gebruikelijke vlootsamenstelling, zoals
deze ook volgt uit tabel 3.5 in het MER (bijlage 5 bij het
ontwerpbesluit). Een positief verschil betekent dat het
referentiescenario meer geluid emitteert dan de gebruikelijke
vlootsamenstelling. Dat is met uitzondering van twee categorieën
(5/4 en 8/2) bij alle categorieën het geval.
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46 Het verschil in geluidsniveau van de meest voorkomende categorie 4/3
bedraagt ruim 4 dB. Dat wordt veroorzaakt door de gekozen fictieve
vlootsamenstelling van 100 % A321 binnen deze categorie, en dan
ook nog van de zwaarste categorie. Uiteindelijk leidt dit tot een
gewogen cumulatief geluidsniveau voor het referentiescenario dat
ruimschoots hoger ligt dan op basis van de gebruikelijke
vlootsamenstelling. Aangezien een verschil van 3 dB reeds betekent
dat nog maar half zoveel vluchten binnen de geluidsruimte van het
LVB2008 passen, en de geluidsruimte is gebaseerd op een
gebruikelijke vlootsamenstelling, zal de vlootsamenstelling die als
referentie wordt opgevoerd, de geluidsruimte overschrijden.
Daarmee wordt niet voldaan aan de voorwaarden van het LVB2008
en zijn deze vliegtuig- en motorcombinaties in ieder geval ten
onrechte als referentie opgevoerd. De akoestisch representant had
immers aangepast moeten worden, wat weer had geleid tot een
kleiner aantal vliegtuigbewegingen dat past binnen de
geluidsruimte.
47 De referentiesituatie is dan ook op onverantwoord gekunstelde wijze
geconstrueerd, met als doel een veel te hoog stikstofrecht te
claimen. De benadering is niet alleen gekunsteld ten aanzien van de
stikstofemissie, maar ook ten aanzien van de geluidsproductie. De
vlootmix die als referentie is ingezet heeft geen enkele relatie met de
werkelijkheid en zou, wanneer ze niettemin zou optreden, de
geluidsgrenswaarden van het LVB2008 overschrijden, gezien de
lawaaiierige akoestisch representant, waarmee dan gerekend zou
moeten worden.
48 Daarnaast is de referentiesituatie op de volgende gronden oneigenlijk
opgehoogd. Cliënten verwijzen naar tabel 5-6 in het MER van 2007:
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Hier is als planalternatief de vlootsamenstelling weergegeven
waarop het LVB2008 is gebaseerd. In tabel 8.2 van het MER2020
wordt echter de volgende vlootsamenstelling als ‘bestaand recht’
geclaimd:

Vergelijking van beide tabellen met elkaar, leert dat een deel van de
vliegtuigen uit VVC-categorie 4/3 is overgeheveld naar de veel
zwaardere categorie 7/3. Het gaat om een verschuiving van 1,55 %.
(Categorie 4/3 was 42,8 % en wordt 41,3 %, categorie 7/3 was 3,9
% en wordt 5,5 %). De zwaardere categorie 7/3 levert meer geluid
en meer stikstofemissies op. Er is hier dus ten onrechte een te hoge
stikstofemissie als referentie geclaimd.
Nieuwe situatie
49 De berekening van de nieuwe situatie in AERIUS geeft daarentegen een
onwaarschijnlijk lage stikstofoxide-emissie, in verhouding tot de
500.000 vliegtuigbewegingen. Als invoer is een emissie aan
stikstofoxide in de nieuw aangevraagde situatie in AERIUS
opgenomen van 3084 ton per jaar. Dat is aanzienlijk minder dan de
feitelijke emissies die blijkens RIVM-cijfers optraden in 2017 en
2018, toen ook een kleine 500.000 vliegtuigbewegingen hebben
plaatsgevonden. Zie de RIVM-cijfers hieronder:
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Het is reeds daarom niet aannemelijk dat 500.000
vliegtuigbewegingen binnen een emissieruimte van 3084 ton per
jaar uitgevoerd kunnen worden.
50 De emissie veroorzaakt door uitsluitend de vliegtuigbewegingen, APU
en diverse andere NOx-bronnen op de luchthaven zelf is in AERIUS
2870 ton voor de nieuw aangevraagde situatie. Dit is omgerekend
maximaal 5,74 kg per vliegtuigbeweging. Dit is een onwaarschijnlijk
lage waarde. De European Environmental Agency geeft per vliegtuig
voor een standaard Landing-Take Off Cycle de NOx-productie weer.
Zie tabel 3.4 hieronder:
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De emissies worden hierin per cycle weergegeven en moeten voor
een weergave per vliegtuigbeweging door tweeën gedeeld worden.
Veruit de meeste vliegtuigen leveren veel hogere emissies dan 5,74
kg per vliegtuigbeweging. Het is dan ook niet reëel dat 500.000
vliegtuigbewegingen met een emissie van 5,74 kg per gemiddelde
vliegtuigbeweging uitgevoerd kunnen worden.
51 Integendeel is de trend er in werkelijkheid juist één van stijging van
NOx-emissies per vliegtuigbeweging. Zie ook blz. 7 van de passende
beoordeling:

52 Doorberekening van de aangevraagde situatie met 500.000
vliegtuigbewegingen in het MER (bijlage 5 bij het ontwerpbesluit),
met gebruikmaking van de tool van de European Environment
Agency op https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eeaguidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-acombustion/1-a-3-a-aviation-1-annex5-LTO/view (waarin voor elk
type vliegtuig de emissies voor een LTO-cycle te berekenen is) levert
een veel hogere stikstofemissie voor de 500.000 vliegtuigbewegingen
op dan hetgeen in de AERIUS-berekening is weergegeven.
53 In § 2.3.5 van het ontwerpbesluit staat dat uit § 3.3.3 en figuur 3.9
van de passende beoordeling blijkt dat op wegen direct rond de
luchthaven ten opzichte van de referentie sprake is van een
minimale afname van 500 motorvoertuigen per etmaal per
rijrichting. Dat de verkeersintensiteit afneemt, wordt echter niet
uitgelegd in die § 3.3.3. Voor de uitleg wordt verwezen naar §
3.4.3.3, maar daar is die uitleg evenmin te vinden.
Ontbrekende bronnen
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54 Voorts zijn in de AERIUS berekening belangrijke bronnen niet
meegenomen. Ten onrechte worden alleen de stikstofemissies tot
3.000 voet in de berekening opgenomen. De bijdrage van de
emissies boven de 3000 voet op de stikstofdepositie op Natura2000gebieden is echter groter dan de bijdrage van de emissies onder de
3.000 voet! Zie het rapport van het Adviescollege
stikstofproblematiek: de LTO-cyclus tot 3.000 voet levert in de orde
van 1,8 mol depositie per ha per jaar op, terwijl de depositie
vanwege vluchten boven 3.000 voet leidt tot een deken aan
achtergronddepositie in de orde van 8 tot 15 mol per ha per jaar.
Aangezien Schiphol veruit de grootste luchthaven is, zal een
aanzienlijk deel hiervan aan Schiphol toegerekend moeten worden.
Het Adviescollege beveelt dan ook aan om ook de emissies boven
3.000 voet en alle emissies die samenhangen met de functie van
een luchthaven door het Europees Milieu Agentschap op een hoger
detailniveau in kaart te brengen. Een integrale beoordeling voor
besluiten die betrekking hebben op de openstelling van Lelystad
Airport en op de groei van Schiphol, ligt daarom voor de hand. Het
ontwerpbesluit voldoet daar niet aan.
55 Daarnaast blijkt dat alleen emissies zijn bezien binnen een
onderzoeksgebied van 60 bij 60 km. Hoewel de impressie zou
kunnen bestaan dat dit een ruime afbakening is, is het toch zo, dat
een belangrijk deel van de vliegtuigbewegingen van Schiphol onder
eerder genoemde grens van 3.000 voet buiten de kaders van het
onderzoeksgebied plaatsvinden. Dit is het geval als door drukte in
het luchtruim de luchtverkeersleiding overgaat naar zogenaamde
“vectoring” van enkele vliegtuigen, waardoor vliegtuigen veelal op
2.000 voet hoogte over een langere afstand het vliegveld moeten
aanvliegen. De volledige aanvlieg- en vertrekroutes zoals die in de
praktijk plaats kunnen vinden dienen dan ook in ogenschouw
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genomen te worden, vooral in die gevallen waarbij in de directe
nabijheid van Natura2000-gebieden wordt gevlogen.
56 Gelet op uitspraak ECLI:NL:RVS:2021:105 (A15) is niet aannemelijk
gemaakt waarom in het model SRM2 de keuze is gemaakt na 5 km
de stikstofemissies van het wegverkeer af te kappen. Dit dient
alsnog gemotiveerd te worden, opdat volledige, precieze en
definitieve constateringen en conclusies kunnen worden verkregen
die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen voor
Natura2000-gebieden kunnen wegnemen. Cliënten menen dat dit
alleen kan worden bereikt door deze emissies te berekenen met een
model dat daarvoor wel geschikt is, zoals het OPS-model. Cliënten
voegen hier aan toe dat het gebruik van SRM2 nog meer bezwaren
heeft. Zeker vanaf 3 km afstand zijn de rekenresultaten al niet meer
representatief omdat dan nog slechts een beperkt, niet langer
representatief deel van het wegtraject wordt berekend. Zie productie
4. De implementatie van SRM2 in AERIUS is ongeschikt voor het
vaststellen van deposities. Twee belangrijke aspecten daarbij
vormen de rekengrens van 5 km en de omstandigheid dat SRM2 tot
deze 5 km structureel en in betekenisvolle mate minder deposities
berekent dan OPS. SRM2 blijkt voorts niet gevalideerd te zijn voor
het berekenen van deposities. De Raad van State heeft in de kwestie
ECLI:NL:RVS:2021:105 nog geen oordeel uitgesproken over het
structureel te weinig berekenen van deposities met SRM2,
aangezien dit daar niet in het geding was gebracht. Dit laat onverlet
dat dit alsnog als probleem moet worden gezien.
57 Blijkens de verkeersstudie is uitsluitend rekening gehouden met wegen
waar 500 luchthaven-gerelateerde voertuigen per dag of meer op
rijden. De vergunningtoets dient echter volledige, precieze en
definitieve constateringen en conclusies te bevatten die elke
redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen voor
Natura2000-gebieden kunnen wegnemen. Ook aan het project
gerelateerde stikstofdeposities van wegverkeer met minder dan 500
voertuigen per dag significante effecten kunnen mogelijk
significante effecten veroorzaken op Natura2000-gebieden, met
name wanneer in de nabijheid van Natura2000-gebieden wordt
gereden. Met zekerheid kan worden gesteld, dat voor het vliegveld
een verkeersaantrekkende werking over een groter gebied
plaatsvindt doordat bezoekers, werknemers, leveranciers en
transporteurs van te vervoeren goederen zich in belangrijke mate
over de weg verplaatsen. Onjuist is het zodoende om deze
transportbewegingen te verwaarlozen.
Ontbrekende Natura2000-gebieden
58 Uit de AERIUS-berekening blijkt dat het project Luchthaven Schiphol
invloed heeft tot op Natura2000-gebieden in Zuid-Limburg. Dichter
bij liggen de Natura2000-gebieden in Vlaanderen. Uit het recente
arrest van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen (25
februari 2021, nr RvVb-A-2021-0697) volgt dat het in Vlaanderen
gehanteerde toetsingskader volgens welke stikstofdeposities

beneden 5 % van de kritische depositiewaarde buiten beschouwing
kunnen worden gelaten, niet in overeenstemming is met het
Natuurdecreet omdat dit blijkens het PAS-arrest
ECLI:EU:C:2018:882 niet in overeenstemming is met de
Habitatrichtlijn. Er is immers niet op grond van objectieve gegevens
vastgesteld dat ieder significant gevolg voor de natuurlijke
kenmerken van een Natura2000-gebied kan worden uitgesloten.
Significante effecten van luchthaven Schiphol op de Vlaamse
Natura2000-gebieden kunnen dus niet worden uitgesloten. De
depositie op deze Natura2000-gebieden zal ook in kaart moeten
worden gebracht.
Voorschriften
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59 Gelet op het bovenstaande zijn de voorschriften 10 en 13, waarin het
aantal van 500.000 vliegtuigbewegingen is vastgelegd en de externe
saldering naar NV Luchthaven Lelystad, niet aanvaardbaar, omdat
hiervoor de stikstofruimte ontbreekt.
60 In de voorschriften 14 en 15 wordt een stikstofmonitoring verplicht
gesteld. In voorschrift 15 wordt aangegeven dat daartoe beoordeeld
kan worden of Schiphol binnen het depositieplafond is gebleven. Er
ontbreken in deze voorschriften echter maatregelen die voorkomen
dat de overschrijding van het depositieplafond kan optreden.
61 Het is bovendien niet aanvaardbaar dat de stikstofdeposities pas in het
volgende jaar worden gemonitord. De passende beoordeling dient
definitieve bevindingen te bevatten. De monitoring betreft volgens
het ontwerpbesluit een maatregel om te borgen dat de activiteiten
niet meer nadelige gevolgen hebben voor de relevante
instandhoudingsdoelen. Dit is volgens U nodig omdat het project
niet volgens een vooraf vast te stellen wijze wordt uitgevoerd en
vluchten afhankelijk zijn van onvoorziene omstandigheden als
bijvoorbeeld weersomstandigheden. Wanneer de verwachte
voordelen van maatregelen niet vaststaan ten tijde van de
beoordeling, mogen ze niet worden betrokken. Zie
ECLI:EU:C:2018:882. De zekerheid of bepaalde voordelen zich
zullen manifesteren, mag niet afhankelijk zijn van monitoring. Zie
ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 18 punt 12. Het moet dus vast staan
dat het depositieplafond niet wordt overschreden. Het is daarom
nodig dat continu de vinger aan de pols wordt gehouden, zodat het
vliegverkeer stilgelegd kan (en moet!) worden vóórdat het
depositieplafond wordt overschreden.
SO2-emissies
62 Naast stikstofemissies veroorzaakt Schiphol ook aanzienlijke SO2emissies. Zie onderstaande cijfers van het RIVM:

SO2 is net als stikstof een potentieel verzurende stof voor voor
verzuring gevoelige habitats en leefgebieden. Net als de
stikstofemissies vertonen de SO2-emissies een stijgende tendens en
wordt in de laatste jaren meer dan 200 ton per jaar uitgestoten. In
deel 1 van het MER2020 wordt hierover in § 7.6.3 het volgende
opgemerkt:
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In het MER wordt een verdere beoordeling van de SO2-emissies
vanwege Schiphol dus achterwege gelaten omdat de SO2-emissies in
Nederland sinds 1990 sterk zijn gedaald, en Schiphol slechts
minder dan 100 ton per jaar aan SO2 uitstoot en daardoor een niet
significante bijdrage zou leveren. In de passende beoordeling wordt
dan ook geen aandacht besteed aan de SO2-emissie.
63 Dit is onterecht. Dat de SO2-emissie op nationale schaal sinds de jaren
’90 fors is afgenomen is geen reden waarom de SO2-emissie en –
depositie als gevolg van het project Luchthaven Schiphol in de
passende beoordeling niet gekwantificeerd moet worden. De
stikstofdepositie is immers sinds de jaren ’90 ook fors afgenomen
(vooral door het verplicht onderwerken van mest), maar deze is nog
steeds te hoog. De kritische depositiewaarden (KDW) worden voor
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veel habitats en leefgebieden immers nog steeds overschreden.
Stikstof werkt verzurend en eutrofiërend. SO2 werkt verzurend.
Waar de KDW wordt overschreden vanwege het verzurende effect,
leidt een toename van de SO2-depositie derhalve tot een toename
van het verzurende effect op dezelfde wijze als een toename van de
stikstofdepositie dat doet (of eigenlijk zelfs tweemaal zo veel omdat
SO2 per molecuul een twee keer zo sterke verzurende werking heeft
als stikstof). Een toename van de SO2-depositie op dergelijke
overbelaste habitats of leefgebieden betekent dan ook het risico op
significante effecten.
64 De SO2-emissie vanwege het project Luchthaven Schiphol is – hoewel
beduidend geringer dan de stikstofemissie – bepaald niet
verwaarloosbaar. Uitgaande van de emissie-cijfers van het RIVM is
het verzurend effect ongeveer 9% van het totale verzurende effect
van Schiphol. Betwijfeld moet worden of de inschatting van de SO2emissie in het MER wel juist is. In tabel 7.16 wordt voor de nieuwe
aangevraagde situatie een emissie van 93 ton genoemd en voor de
referentiesituatie een emissie van 87 ton. Gelet op de hierboven
genoemde cijfers van het RIVM (circa 235 ton in 2017 en 2018) is
dit veel te laag. Maar ook al zou het juist zijn; een projectemissie
van 93.000 kg SO2 is nog altijd aanzienlijk. Dit zal tot
aanmerkelijke deposities op omliggende Natura2000-gebieden
leiden, temeer daar SO2 circa vijf maal sneller deponeert dan NO2.
De SO2-depositie vanwege het project Luchthaven Schiphol op
zuurgevoelige habitats en leefgebieden in Natura2000-gebieden had
in de passende beoordeling dan ook beslist niet mogen ontbreken.
Dit dient alsnog te worden toegevoegd.
65 Cliënten wijzen er in dat verband nog op dat het OPS-model, het model
dat aan het rekenprogramma AERIUS ten grondslag ligt, ook de
verspreiding en de depositie van SO2-emissies kan berekenen. Er
bestaan derhalve geen rekentechnische beperkingen om net als bij
NOx ook de deposities van SO2 vast te stellen. Het totaal verzurend
effect op de habitattypen kan op deze wijze worden vastgesteld.
Geluid / optisch
66 In de als passende beoordeling gepresenteerde rapportage wordt de
conclusie getrokken dat de geluidscontouren en de optische
verstoring geen significante effecten veroorzaken. Er worden geen
mitigerende maatregelen getroffen om de effecten tegen te gaan. Dit
betreft dan ook geen passende beoordeling, maar een voortoets. Als
Uw conclusie gevolgd wordt, zijn op basis van objectieve feiten
significante effecten uitgesloten. Nu U ten aanzien van overige
aspecten zoals stikstofdepositie ook tot die conclusie komt, zou er
dan ook geen vergunningplicht zijn, indien dat standpunt van U
juist zou zijn (quod non). Dit betekent dat de vergunning hoe dan
ook niet verleend dient te worden.
67 Nu de referentiesituatie van 480.000 vliegtuigbewegingen bestreden
wordt, is dat natuurlijk ook van belang voor de conclusies ten
aanzien van verstoringen door geluid en optische verstoringen. In
geval van een (veel) lager aantal vliegtuigbewegingen in de

referentiesituatie is er geen sprake van een toename van 20.000
vliegtuigbewegingen, maar (veel) meer. Vanwege het vollere
luchtruim moet bovendien over ruimere afstanden laag worden
gevlogen. Ter vermijding van hinder voor omwonenden zullen
vliegtuigen bovendien eerder uitwijken naar vliegroutes boven
natuurgebieden. Er is niet aangetoond dat er geen significante
effecten optreden, uitgaande van de juiste, lagere referentiesituatie.
68 In de geluidstoets is op de gebruikte dB(A) een correctie voor het
frequentiebereik voor het menselijk oor toegepast. Deze dient niet
toegepast te worden omdat het om verstoring bij dieren gaat. Voor
een ecologische analyse dient daarom niet van de dB(A) uitgegaan
te worden, maar van de dB (dus zonder de correctie).
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Verjaging / afschot
69 Rond het vliegveld worden vogels verjaagd of afgeschoten vanwege de
veiligheid. Dit zal primair gericht zijn tegen soorten als aalscholver,
blauwe reiger, ooievaar, wilde eend, krakeend, kolgans, grauwe
gans, toendrarietgans, knobbelzwaan, buizerd, bruine kiekendief,
grauwe kiekendief, kievit, scholekster, zilvermeeuw, stormmeeuw,
kokmeeuw, holenduif, houtduif, zwarte kraai, kauw, ekster en
spreeuw. Dit betreft ondermeer vogelsoorten waarvoor speciale
beschermingszones als Vogelrichtlijngebied zijn aangewezen. Dit
kan consequenties hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen
ten aanzien van de vogelsoorten waarvoor deze leefgebieden zijn
aangewezen. Niet is onderzocht of dit tot significante effecten leidt
en of de toename van het vliegverkeer tot significante effecten leidt
voor deze instandhoudingsdoelstellingen.
70 Ook de zee-arend, een soort waarvoor onder meer Natura2000-gebied
Oostvaardersplassen is aangewezen, is gevaarlijk voor vliegtuigen –
en vliegtuigen zijn gevaarlijk voor hem. Ten onrechte is niet
onderzocht of de wijziging van het project leidt tot mogelijk
significante effecten ten aanzien van de
instandhoudingsdoelstellingen ten behoeve van leefgebieden voor
zee-arenden in de omliggende Natura2000-gebieden.
Geen borging van externe saldering
71 Tenslotte wijzen cliënten op het volgende. In het voorgaande is Uw
weergave van de referentiesituatie aangevochten. Echter ook als Uw
weergave van de referentiesituatie juist zou zijn (quod non), is er
geen ruimte voor extern salderen naar het project Exploitatie
Lelystad Airport. De uitspraak ECLI:NL:RVS:2021:71 heeft immers
ook gevolgen voor extern salderen. Uitgaande van Uw weergave van
de referentie, is de vergunning die U voornemens bent te verlenen,
gebaseerd op interne saldering. Daarvoor is de vergunningplicht
vervallen. Intrekken van een dergelijke natuurvergunning betekent
blijkens de uitspraak dan ook niet dat daarmee kan worden
bewerkstelligd dat de activiteit wordt beëindigd. Een dergelijke
intrekking kon daarom immers niet meer als passende maatregel
worden geduid. Dit moet ook gelden voor wijziging van een
dergelijke vergunning. Een wijziging van een vergunning voor een

niet-vergunningplichtige activiteit kan immers evenmin
bewerkstelligen dat de activiteit gewijzigd wordt uitgevoerd. Nu
intrekking of wijziging van een dergelijke vergunning niet kan
bewerkstelligen dat de activiteit wordt gewijzigd of beëindigd, kan
een dergelijke maatregel ook niet als mitigerende maatregel voor
een ander project worden ingezet. Als Uw weergave van de
referentiesituatie juist zou zijn, zou het opgenomen voorschrift 13,
waarin de externe saldering naar het project Exploitatie Lelystad
Airport is geregeld, neerkomen op een wijziging van een nietnatuurvergunningplichtige activiteit. Aan het voorschrift komt dan
ook geen betekenis toe. Er is daarmee geen sprake van borging van
eventuele externe saldering en dat is wel een vereiste. Er is dan ook
geen ruimte voor voorschrift 13.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande verzoek ik U namens cliënten de vergunning niet
te verlenen. Tevens wordt U verzocht te bepalen dat Royal Schiphol Group
NV geen externe saldering aan NV Luchthaven Lelystad als saldonemer ter
beschikking stelt.
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VERZOEK PASSENDE MAATREGELEN
1 Aangezien de Raad van State in de jurisprudentie bepaalt dat het de
wijziging van de bestaande activiteit is, die beschouwd moet worden
als het project dat getoetst moet worden ex art. 6 lid 3
Habitatrichtlijn – (ex art. 2.7 lid 2 WNb), wordt de vraag of er
significante effecten zijn in de jurisprudentie beperkt tot de vraag of
de wijziging van de activiteit significante effecten kan opleveren. Dat
laat uiteraard onverlet dat ook de bestaande activiteit effecten kan
hebben. Deze vallen onder art. 6 lid 2 Hrl.
2 Cliënten wijzen op de uitspraak ECLI:NL:RVS:2021:71. Wanneer er
een (dreigende) verslechtering of verstoring met significante
gevolgen van de natuurwaarden optreedt, is het nodig dat er
passende maatregelen worden getroffen. Uit de Gebiedsanalyses
van veel Natura2000-gebieden waar Schiphol stikstof op deponeert,
volgt dat sprake is van een (dreigende) verslechtering of verstoring.
Voor het Natura2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen wordt
dit zelfs nadrukkelijk bevestigd in r.o. 13.4 van genoemde
uitspraak. Schiphol heeft in ieder geval vanwege de stikstofdepositie
die de luchthaven veroorzaakt, en die sinds de referentiedatum
sterk is gestegen, hier effecten op. Voor wat betreft Natura2000gebieden de Deurnsche Peel & Mariapeel en de Groote Peel wordt in
de PAS-uitspraak ECLI:NL:RVS:2019:1603 bevestigd dat sprake is
van een (dreigende) verslechtering of verstoring. Ook daarop
deponeert Schiphol stikstof. Ook bij tal van dichterbij gelegen
Natura2000-gebieden, waarop Schiphol nog meer stikstof
deponeert, blijkt uit de Gebiedsanalyses dat sprake is van een
(dreigende) verslechtering of verstoring met significante gevolgen
van de natuurwaarden, zodat passende maatregelen nodig zijn. Er
moeten dus passende maatregelen voor die gebieden worden
getroffen (r.o. 12 en 13, 13.4). Artikel 2.4 WNb biedt daartoe
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mogelijkheden. Ook daartoe bent U ingevolge art. 1.3 lid 5 WNb in
dit geval het bevoegd gezag. U kunt aan Schiphol Airport een
verplichting opleggen onder meer om de nodige preventieve of
herstelmaatregelen te treffen, de handeling overeenkomstig daarbij
gegeven voorschriften uit te voeren of de handeling te staken.
3 U heeft beoordelingsruimte bij de keuze van die passende maatregelen.
Die beoordelingsvrijheid is echter niet onbeperkt. Wanneer U afziet
van maatregelen, dan rust er op U de motiveringsplicht om
inzichtelijk te maken met welke passende maatregelen
(maatregelenpakket of programma) dan wel uitvoering wordt of zal
worden gegeven aan de noodzakelijke daling van de
stikstofdepositie binnen een afzienbare termijn (r.o. 7.3). U dient
dan uit te leggen welke andere maatregelen zijn of zullen worden
uitgevoerd, binnen welk tijdpad die maatregelen worden uitgevoerd
en wanneer verwacht wordt dat deze effectief zijn (r.o. 7.2 en 14.3).
Daarbij volstaat het niet om te verwijzen naar het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) of naar een aangekondigd pakket van
maatregelen. Ook dienen daarbij de resultaten van het MANnetwerk betrokken te worden (r.o. 14.3).
4 Cliënten vullen aan dat ook een verwijzing naar de Wet stikstofreductie
en natuurverbetering niet voldoet aan de motiveringsverplichting.
Ten eerste niet omdat het pakket aan maatregelen in dit
wetsvoorstel nog niet in uitvoering is. Bovendien leidt dit
maatregelenpakket niet tot de noodzakelijke daling. Het
Adviescollege Stikstofproblematiek is in het eindrapport van 8 juni
2020 immers op basis van een ecologische analyse tot het oordeel
gekomen dat de totale binnenlandse stikstofemissie in 2030 met
minimaal 50 % gereduceerd moet zijn en dat daarna de emissie
verder moet worden gereduceerd, zodat vóór 2040 de
stikstofdepositie in alle Nederlandse Natura2000-gebieden beneden
de kritische depositiewaarde (KDW) wordt gebracht. Het huidige
wetsvoorstel leidt slechts tot een resultaatsverplichting van 50 %
reductie in 2035. Niet is ecologisch inzichtelijk gemaakt dat de
natuurgebieden dit verdere uitstel kunnen lijden en niet is
inzichtelijk gemaakt met welke passende maatregelen
(maatregelenpakket of programma) dan wel uiteindelijk nog binnen
afzienbare termijn uitvoering wordt of zal worden gegeven aan de
noodzakelijke daling van de stikstofdepositie. Dit steekt nog te meer
aangezien ongeveer 2/3 van alle beoogde extra stikstofreductie pas
tussen 2030 en 2035 zal plaatsvinden, waarbij voor deze extra
reductie bovendien nog geen maatregelen zijn beschreven. De
Algemene Bestuursdienst wijst er in het rapport van maart 2021
“Stikstofruimte voor de toekomst, Langetermijnverkenning
stikstofproblematiek: doel, integraliteit en regie” bovendien op dat
een hoger generiek reductiepercentage tot wel 70 % nodig is bij het
ontbreken van aanvullende gebiedsgerichte maatregelen om
voldoende bescherming te bieden.
5 Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek en de
Langetermijnverkenning dienen bij de toepassing van Uw
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verplichting om passende maatregelen te treffen bovendien als een
zwaarwegend advies aangemerkt te worden. Het Adviescollege wijst
er op dat het relatieve aandeel van de luchtvaartsector in de NOxemissies is verviervoudigd, omdat veel andere sectoren qua emissie
zijn gedaald, maar de luchtvaartsector is gegroeid. Omdat er op
wordt ingestoken dat van alle sectoren een emissiereductie wordt
gevraagd in absolute zin, adviseert het Adviescollege om
volumegroei van de luchtvaartsector alleen mogelijk te maken als
de NOx-emissies door de luchtvaart in absolute zin afnemen.
Voorwaarde voor groei van de sector is een vermindering van de
huidige NOx-emissies. In dit verband wijzen cliënten op de
spectaculaire groei die Schiphol Airport sinds de referentiedata 10
juni 1994 tot 7 december 2004 en daarna heeft doorgemaakt en
waarop is gewezen in de zienswijze tegen de ontwerpnatuurvergunning. De stikstofemissie is dan ook enorm
toegenomen. Schiphol betreft bovendien veruit de grootste
stikstofbron binnen de luchtvaartsector en mag volgens de ontwerpnatuurvergunning zelfs in absolute zin qua stikstofemissie en depositie groeien ten opzichte van de huidige NOx-emissies (en –
deposities). Wanneer U af ziet van het treffen van passende
maatregelen in overeenstemming met het advies van het
Adviescollege binnen de luchtvaartsector, zal dit dan ook betekenen
dat de maatregelen in een onevenredige mate bij andere sectoren
neergelegd moeten worden.
6 In dit verband wijzen cliënten ook op de arresten Grüne Liga
(ECLI:EU:C:2016:10), Stadt Papenburg (ECLI:EU:C:2010:10) en het
PAS-arrest (ECLI:EU:C:2018:882). Schiphol Airport beschikt over
een bepaalde bestaande toestemming van vóórdat de
beschermingsregeling van de Habitatrichtlijn van toepassing werd.
De uitvoering van dat project valt toch onder art. 6 lid 2 Hrl en het
is niet uitgesloten dat deze bestaande activiteit significante effecten
veroorzaakt. Dat kan niet blijken uit de toets ex art. 6 lid 3 Hrl,
aangezien die toets volgens de jurisprudentie van de Raad van State
beperkt is tot de gevolgen van de wijziging van de bestaande
activiteit. Een bestaande activiteit is echter slechts in
overeenstemming met art. 6 lid 2 Hrl als is gegarandeerd dat zij niet
leidt tot een verstoring die significante gevolgen kan hebben. Het
kan daarom zelfs nodig zijn dat als passende maatregel ex art. 6 lid
2 Hrl alsnog een passende beoordeling moet worden gemaakt, die
voldoet aan de vereisten van art. 6 lid 3 Hrl om zeker te weten of de
bestaande activiteit geen significante gevolgen veroorzaakt. Die
vraag is immers nooit geadresseerd, want bij de toestemming die
Schiphol Airport kreeg vóórdat de beschermingsregeling van de
Habitatrichtlijn van toepassing werd, is uiteraard geen passende
beoordeling als bedoeld in de Habitatrichtlijn uitgevoerd. En bij
latere toestemmingsbesluiten ook niet, en al zeker niet ten aanzien
van de al bestaande activiteit. Deze passende beoordeling moet dan
voldoen aan de zorgvuldigheidseisen die art. 6 lid 3 Hrl aan een
passende beoordeling stelt, maar moet uiteraard betrekking hebben
niet op de vraag of de wijziging van de activiteit significante effecten
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veroorzaakt, maar op de vraag of de bestaande activiteit significante
effecten veroorzaakt. Het feit dat de rechtsgevolgen van art. 6 lid 3
Hrl pas gelden na opname van een gebied op de EU lijst van aan te
wijzen gebieden dan wel na aanwijzing als Vogelrichtlijngebied, dan
wel vanaf 10 juni 1994 als die aanwijzing eerder heeft
plaatsgevonden, doet aan de noodzaak dat passende maatregelen
moeten worden getroffen die eventueel kunnen inhouden dat alsnog
een passende beoordeling moet worden gemaakt, niet af. Het gaat
hier immers om een rechtsgevolg dat uit art. 6 lid 2 Hrl voortvloeit
en niet uit lid 3. Indien een significante verstoring of een
verslechtering alleen maar kan worden voorkomen of ongedaan kan
worden gemaakt door het stoppen of wijzigen van een activiteit
waarvoor vóór het van kracht worden van de verplichtingen uit art.
6 Hrl toestemming is verleend, dan zal die toestemming op grond
van art. 6 lid 2 Hrl moeten worden ingetrokken of gewijzigd en zal
de activiteit moeten worden beëindigd of gewijzigd.
7 In de zienswijze tegen de ontwerp-natuurvergunning is gemotiveerd
dat de referentiesituatie veel lager is dan U stelt. Hoe hoger echter
de referentiesituatie, hoe groter het gedeelte van de bestaande
activiteit is, waar art. 6 lid 2 Hrl op van toepassing is. Hoe hoger
dus de referentiesituatie is, hoe meer het van belang is dat U Uw
verantwoordelijkheid neemt om met toepassing van art. 2.4 WNb de
noodzakelijke passende maatregelen te treffen.
8 Uiteraard betekent de te treffen noodzakelijke passende maatregel ter
reductie van de stikstofemissie van Schiphol dat er geen ruimte is
om extern te salderen naar Lelystad.
9 Cliënten verzoeken U dan ook om op grond van art. 2.4 WNb
maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat de bestaande
activiteiten van Schiphol Airport significante effecten veroorzaken,
en voor zover er geen sprake is van significante effecten maar wel
van effecten, de stikstofdepositie vanwege de bestaande activiteiten
van Schiphol Airport op overbelaste stikstofgevoelige Natura2000gebieden waar een (dreigende) verslechtering of verstoring met
significante gevolge van de natuurwaarden optreedt als gevolg van
de (totale) stikstofbelasting, zo ver als in redelijkheid haalbaar is
terug te dringen en in ieder geval er voor te zorgen dat er conform
het advies van het Adviescollege een vermindering van de huidige
NOx-emissies wordt veroorzaakt, en daarmee een vermindering van
de huidige NOx-deposities, die passend bijdraagt aan de
noodzakelijke daling van stikstofdeposities op de betrokken
Natura2000-gebieden binnen een afzienbare termijn. Cliënten
denken dan met name aan het type maatregelen als is opgenomen
in art. 2.4 lid 1 onder b, c en/of d.
Hoogachtend,

Ir. A.K.M. van Hoof

