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memo 
 
Op 22 mei heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het onderwerp. Het college heeft 

wethouder Hilde Niezen gemandateerd bijgevoegde brief te ondertekenen. Met het versturen van de 

brief wordt uitvoering gegeven aan de motie.  

 

Vliegtuiglawaai boven Gouda 

Inwoners van onze stad hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die laag over 

vliegen. De gemeente en de omgevingsdienst ontvangen via de reguliere meldpunten en via social 

media vragen en klachten over deze overlast. Niet alle uitingen zijn even beleefd; uit het taalgebruik in 

sommige mails die onder meer rechtstreeks naar een wethouder zijn gestuurd blijkt dat sommige 

inwoners redelijk gestrest raken van de overlast van vliegtuigen.  

 

Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan?  

Op dit dossier werkt Gouda samen met buurgemeentes. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is 

namens het cluster Groene Hart vertegenwoordigd in de overleggen van de Omgevingsraad Schiphol 

(ORS). Hierin kunnen alleen gemeenten vertegenwoordigd zijn die binnen de Schiphol-contour liggen. 

Gouda kan langs deze route enige inbreng hebben. Gouda heeft in 2017 een zienswijze ingediend ten 

aanzien van de mogelijke uitbreiding van Rotterdam-The Hague Airport (RTHA). Dit hebben wij 

gedaan naar aanleiding van de motie die hierover in januari 2017 werd aangenomen (inhoudend: 

Gouda spreekt zijn zorg uit over de toenemende overlast van vliegtuigen boven Gouda). 

Verder hebben wij in 2016 de Omgevingsraad Schiphol verzocht de Lekko startroute te verleggen.  

We hebben onze inbreng geleverd op de internetconsultatie over de toekomst van Schiphol; vanuit de 

Omgevingsraad Schiphol heeft in 2018 een consultatietraject over de toekomst van Schiphol gelopen. 

Op de gemeentepagina van woensdag 24 oktober, via Twitter (23 oktober en 6 november) en  op de 

nieuwspagina van onze website hebben wij hier melding van gemaakt. Op woensdag 7 november 

2018 is dit bericht nogmaals op de gemeentepagina geplaatst om zoveel mogelijk inwoners erop te 

wijzen.  

In deze berichten werd verwezen naar de website waarop ieder zijn of haar mening kon geven. Dit kon 

tot en met 20 november via de website van de ORS. Namens Gouda is hier een reactie geplaatst door 

de ODMH. 

 

Huidige overlast: aangepast baangebruik Schiphol 

Op de website van het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) is alle informatie over vliegverkeer 

van en naar Schiphol te vinden. Er wordt melding gemaakt van werkzaamheden die een gewijzigde 

inzet van baancombinaties tot gevolg kunnen hebben. De werkzaamheden beslaan de periode van 20 

april t/m 16 september. Daardoor zal er vrijwel de hele zomer extra geluidoverlast zijn in het gebied 
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dat wordt gebruikt bij aanvliegen/uitvliegen van Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan; geen mooi 

vooruitzicht voor inwoners die langs deze vliegroutes wonen.  

De afgelopen weken heeft de gemeente inwoners geïnformeerd via een bericht op de website, via 

reacties op mails en social medai berichten, en via een artikel op de gemeentepagina. 

Vanuit de gemeenten van het cluster Groene Hart is in week 21 een brief verstuurd naar Schiphol 

waarin de verontwaardiging hierover wordt uitgesproken. Een Goudse brief in aanvulling hierop is een 

mooi signaal. 

 

Klachten melden 

Het blijft van belang dat klachten over vliegtuiglawaai gemeld worden bij de daarvoor aangewezen 

kanalen: klachten over RTHA rechtstreeks bij de DCMR via telefoonnummer 0888 333 555 of via de 

website www.dcmr.nl. Klachten over vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen gemeld worden bij het 

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via telefoonnummer 020 6015555 of via de website 

www.bezoekbas.nl. 
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Op verzoek van de gemeenteraad van Gouda en mede namens vele inwoners van de gemeente 
Gouda dien ik hierbij een klacht in over het geplande baanonderhoud op Schiphol de komende 
maanden.
Bij de gemeente en bij het meldpunt van de Omgevingsdienst Midden-Holland en via social media 
ontvangen wij de laatste weken veel klachten over vliegtuiglawaai. Dat is niet ongebruikelijk, maar ons 
is duidelijk geworden dat er iets bijzonders aan de hand is. Het baanonderhoud beslaat dit jaar niet 
een korte periode, maar duurt voor dit gebied in de periode van 20 april t/m 16 september maar liefst 
14 weken lang. Daardoor zal er vrijwel de hele zomer extra geluidsoverlast zijn in het gebied dat wordt 
gebruikt bij aanvliegen/uitvliegen van Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan.
Daarnaast ondervinden onze inwoners ook op andere momenten in het jaar hinder. Gegevens van 
overvliegende vliegtuigen zijn bekend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.
Ter indicatie geven wij u de geluidsniveaus van enkele vliegtuigen die boven Gouda Oost passeerden. 
Bijvoorbeeld:
• 11 januari 2019 rond 8.01 uur, Boeing 737-7K2 (B737), hoogte van circa 625 meter, vloog over 

Gouda om te landen op de Aalsmeerbaan, heeft bij het overvliegen van de meetpost op dezelfde 
hoogte een geluidsniveau van 70 dB(A) geproduceerd;

• 11 januari 2019 rond 09.21 uur, Boeing 737-8K2 (B738), hoogte circa 3.500 meter, vloog over 
Gouda na vertrek van de Kaagbaan, heeft bij het overvliegen van de meetpost op een hoogte van 
2650 meter een geluidsniveau van 64 dB(A) geproduceerd;

• 17 januari 2019 rond 21.28 uur, Boeing 747-406 (ER) (B744), hoogte circa 2250 meter, vloog over 
Gouda na vertrek van de Kaagbaan, heeft bij het overvliegen van de meetpost op een hoogte van 
1625 meter een geluidsniveau van 77 dB(A) geproduceerd.

Het vliegtuig dat bij de meetpost en Gouda op dezelfde hoogte vloog, heeft bij Gouda hetzelfde 
geluidsniveau geproduceerd. Bij een hoogte die circa 625-850 meter hoger is, zal het geluidsniveau 
van de vertrekkende vliegtuigen naar verwachting enkele dB’s lager zijn.

bezoekadres:
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

gemeente
gouda

bijlagen: - ----------------------

correspondentieadres: 
postbus 1086, 2800 BB Gouda 
e-mail qemeente@qouda.nl 
telefoon: 14 01 82

72 MIX
Papier van 

verantwoorde herkomst

FSC® C022586

mailto:qemeente@qouda.nl


Wij vinden het onbegrijpelijk dat Schiphol, in het licht van de vele discussies over geluidshinder, er 
voor kiest om de inwoners van Gouda en omstreken zo langdurig bloot te stellen aan extreme hinder. 
Daar komt bij dat er in het zomerseizoen al extra vliegverkeer is en dat mensen dan graag in hun tuin 
zitten en met ramen open slapen.

Wij verzoeken u deze briefte bespreken met de Schipholdirectie, de slotcoördinator en de LVNL en 
op korte termijn een oplossing te zoeken die van respect getuigt voor de belangen van onze inwoners. 
Ons concrete verzoek is om de niet urgente werkzaamheden uit te stellen tot een latere periode. 
Verder verzoeken wij om vliegtuigen hoger te laten vliegen boven het stedelijk gebied van Gouda en 
omstreken.
Het is onacceptabel dat de geluidsoverlast (al of niet door onderhoud) wordt afgewenteld op de 
omgeving, terwijl Schiphol ook een andere planning zou kunnen aanhouden en de vrij te geven 
capaciteiten ook anders zou kunnen inplannen en vliegtuigen hoger kan laten vliegen waardoor er 
minder geluidsoverlast is.
Het Goudse gemeentebestuur en de Goudse inwoners maken zich grote zorgen om deze houding van 
Schiphol.

Ik verzoek u deze brief als een formele klacht te behandelen en daar schriftelijk binnen 14 dagen op te 
reageren, zodat ik dit kan terugkoppelen aan de gemeenteraad. Uiteraard zijn zij altijd bereid met u of 
met de sector in gesprek te treden over dit onderwerp.
Indien u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met de heer Kijzers van de 
Omgevingsdienst Midden-Holland, T: 088-5450000, E: info@odmh.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris, de burgemeester,

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan:
- Gemeenteraad van Gouda
- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan 

den Rijn
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Omgevingsdienst Midden-Holland
- Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

E.M. Branderhorst M. Salet
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