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Geachte voorzitter, 

 

Hierbij wil ik u informeren over het feit dat de heer drs. H. Eversdijk, lid van de Eerste Kamer, 

bereid is gevonden de nieuwe commissie deskundigen vliegtuiggeluid voor te zitten. Ik hecht 

grote waarde aan de werkzaamheden van de commissie en ben dan ook verheugd dat onder 

leiding van de heer Eversdijk de nieuwe commissie aan de slag kan. 

 

De heer Eversdijk, oud-tweede kamerlid, -gedeputeerde en -dijkgraaf, is gevraagd vanwege zijn 

ruime bestuurlijke ervaring. Dit is van belang omdat bij de uit te voeren werkzaamheden de 

relatie met de gemeenten en provincie rond Schiphol een belangrijke rol speelt. Het gaat hierbij 

om aandacht voor het bestuurlijke draagvlak bij het ontwikkelen van voorstellen. De vice-

voorzitter van de commissie is dr. ir. B.M. Spee, voormalig directeur van het NLR en thans 

president & CEO van Dutch Space. Voor de overige leden van de commissie wordt eveneens 

gezocht naar mensen met technisch wetenschappelijke deskundigheid op het gebied van 

vliegtuiggeluid. Dit zal in overleg met de voorzitter geschieden. Met de combinatie van 

bestuurlijke ervaring van de voorzitter en technische deskundigheid van de leden wordt een 

goede basis gelegd voor een commissie die met oog voor de omgeving technisch inhoudelijk 

goede voorstellen kan doen. 

Zodra de volledige samenstelling van de commissie bekend is, zal ik u hierover informeren.  

 

De nieuwe commissie zet het werk van de oude commissie met dezelfde opdracht voort en zal: 

• voorstellen doen voor een aanvullend handhavingssysteem voor het “buitengebied”; 

• voorstellen doen voor de rol van geluidsmetingen hierbij; 

• de overgang van Ke naar Lden en van LAeq-nacht naar Lnight (over de periode 2000 – 2005) 

ex post evalueren. 
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De voorstellenVoor de voorstellen van de commissie zullen moeten voldoen aan de volgende 

randvoorwaardengelden de volgende uitgangspunten, die overigens ook aan de vorige 

commissie zijn meegegeven (brief aan Tweede Kamer van 20 september 2001): 

- het de voorstellen moeten gericht zijn op beheersing en handhaving van de geluidbelasting, 

ook in het buitengebied; 

- het voorstel moet niet leiden tot meer noch tot minder ruimte voor de luchtvaartsector;de 

overgang van berekenen naar meten dan wel naar een combinatie van meten en rekenen, 

zal de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchtvaart verkleinen noch verruimen. 

- het de voorstellen moeten operationeel uitvoerbaar zijn; 

- het de voorstellen moeten juridisch handhaafbaar zijn; 

- het de voorstellen moeten financieel haalbaar zijn. 

 

De adviezen van de vorige commissie zullen aan de nieuwe commissie worden overhandigd, 

zodat die resultaten optimaal kunnen worden gebruikt. Ik hoop dat de nieuwe commissie 

daarmee een voortvarende start kan maken. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

mw drs M.H. Schultz van Haegen 


