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Standpunten-notitie gemeente Amstelveen ontwikkeling Mainport Schiphol 
 
 
1 Inleiding 
 
Het kabinet heeft op 21 april haar kabinetsstandpunt uitgebracht inzake de ontwikkeling van 
Schiphol op de middellange en lange termijn. In deze notitie wordt ingegaan op een aantal 
voor Amstelveen belangrijke onderdelen van het kabinetsstandpunt. Naast de onderwerpen 
die al eerder door Amstelveen in het kader van de verbetervoorstellen waren aangekaart, 
wordt ook ingegaan op enkele nieuwe elementen uit het kabinetsbeleid, zoals de saldering 
tussen handhavingspunten. In de notitie wordt op de voor Amstelveen belangrijke punten een 
standpunt ingenomen.  
Voorts worden een aantal mogelijkheden geschetst om de invloed van Amstelveen aan te 
wenden. Doel van deze notitie is de hierin verwoorde standpunten te gebruiken bij de 
voorbereiding en uitvoering van de diverse beïnvloedingsmomenten. 
Allereerst wordt echter kort ingegaan op de lusten en lasten van de luchthaven voor 
Amstelveen en op de visie van Amstelveen op de groei van de mainport Schiphol. 
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2 Duurzame economische groei 
 
2.1 de lusten van de luchthaven voor Amstelveen 
 
De nabijheid van de Luchthaven Schiphol is van economische betekenis voor Amstelveen. In 
totaal werken zo’n 50.000 mensen op Schiphol (exclusief uitzendkrachten), waarvan 1.893 
afkomstig uit Amstelveen. Amstelveen levert daarmee een 3,6%  van de werknemers van de 
Luchthaven. Daarmee staat Amstelveen op de vierde plaats na Amsterdam, 
Haarlemmermeer en Haarlem.  
 
Schiphol functioneert niet alleen als banenmotor, maar biedt de Schipholregio ook in 
combinatie met een goed vestigings- en cultureel klimaat, een aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor internationaal opererende bedrijven. Zo is het welslagen van het project Zuid-As in 
Amsterdam is voor een groot deel afhankelijk van de aanwezigheid van een luchthaven met 
rechtstreekse intercontinentale bestemmingen.  
Van alle buitenlandse bedrijven in Nederland is 21% in de Schipholregio gevestigd. Op de 
ranglijst van gemeenten met de meeste hoofdkantoren van grote ondernemingen in 
Nederland staat Amsterdam op nummer 1, Haarlemmermeer op nummer 3 en Amstelveen op 
nummer 6. 
De aanwezigheid van de Luchthaven nabij Amstelveen heeft dus in grote mate invloed op het 
type bedrijvigheid dat zich in Amstelveen vestigt. Zo zijn in Amstelveen diverse hoofdkantoren 
van internationale ondernemingen (zoals Canon, Zwitserleven, British American Tobacco) 
gevestigd, die zonder de nabijheid van de Luchthaven niet in Amstelveen gevestigd zouden 
zijn.   
Ook de aanwezigheid van hoofdkantoren van grote ondernemingen in Haarlemmermeer en 
Amsterdam is voor Amstelveen gunstig gelet op de werkgelegenheid die hiermee ook voor 
Amstelveners geboden wordt. 
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2.2 de lasten van de luchthaven voor Amstelveen 
 
Amstelveen heeft niet alleen te maken met de lusten van de luchthaven, maar ook met de 
lasten. We gaan hierna in op twee belangrijke lasten voor Amstelveen, te weten geluidhinder 
en bouwbeperkingen. 
 
2.2.1 Geluidhinder 
 
Met de komst van de vijfde baan is het aantal vliegbewegingen van en naar de 
Buitenveldertbaan afgenomen met 60% (situatie 2004). De grenswaarden zoals deze in het 
Luchthavenindelingsbesluit zijn opgenomen zijn echter nog niet ‘vol’ gevlogen. Dit betekent 
dat de overlast de komende jaren nog zal toenemen. Uit de tabellen op pagina 8 van bijlage 3 
blijkt welke groeiruimte Schiphol nog heeft boven Amstelveens grondgebied. In concreto 
betekent dit dat: 

 de geluidbelasting over het etmaal nog toe kan nemen. Afhankelijk van het 
handhavingspunt is op dit moment nog een groei mogelijk van 0% tot 20%.  

 er voor de geluidbelasting in de nachtsituatie op alle handhavingspunten een 
aanzienlijke groei mogelijk is. De geluidsruimte kan nog 34% tot 54% groeien voordat 
de grenswaarden zijn bereikt. 

 per saldo er binnen de huidige grenzen nog een groei mogelijk van de 
geluidbelasting. Met meer vliegbewegingen neemt de hinder toe.  

 
Verder blijkt uit gemeentelijke geluidmetingen dat er in 2005 nabij meetpunt 17, 800 
hinderlijke passages in de nachtperiode hebben plaatsgevonden. Nabij meetpunt 16 is dit 
aantal 283. Dat wil zeggen dat er vliegtuigen in de nacht passeerden met een maximaal 
geluidniveau boven de 70 dB(A). Dit is een geluidniveau waarbij er vaak sprake zal zijn van 
slaapverstoring. Gelet op het feit dat de gebruiksruimte in de nachtperiode nog niet 
“volgevlogen” is, kan dit aantal passages nog aanzienlijke toenemen. 
 
Bovendien is een deel van de Amstelveense woongebieden niet beschermd via 
handhavingspunten, waardoor de geluidbelasting in deze gebieden kan toenemen. 
 
 
2.2.2 Ruimtelijk belang 
 
De ruimtelijke beperkingen die voortvloeien uit de Schipholwet hebben een behoorlijke impact 
op de ontwikkelingsmogelijkheden van Amstelveen. Stedelijke vernieuwing in Amstelveen 
Noord en rond het A9 gebied wordt hierdoor belemmerd. Grootschalige uitbreiding in de 
Legmeerpolder is niet mogelijk gebleken. 
 
 
2.3 Visie: selectieve groei mainport Schiphol 
 
Mede gelet op de economische belangen van de mainport Schiphol voor  Nederland, de regio 
en Amstelveen, is Amstelveen geen tegenstander van de verdere groei van de Luchthaven. 
Amstelveen vindt het echter van belang dat er een evenwicht is tussen de groei van de 
luchthaven en de milieu-effecten. Dit betekent voor Amstelveen dat de groei gerealiseerd 
moet worden binnen de grenzen zoals die gesteld zijn in de Luchtvaartwet en de eerste 
uitvoeringsbesluiten. 
Daarnaast zal de groei gepaard moeten gaan met hinderbeperking en met minder ruimtelijke 
beperkingen. Deze dubbele doelstelling kan bereikt worden door uit te gaan van selectiviteit: 
zowel in economisch opzicht als vanuit ruimtelijke en milieu-optiek. Hierna wordt een nadere 
uitwerking gegeven aan deze selectiviteit. 
 
Selectieve economische groei 
• Nederland en de schiphol-regio hebben baat bij een luchthaven als internationaal 

knooppunt. Die knooppuntfunctie – met rechtstreekse, frequente continentale en 
intercontinentale bestemmingen -- is de kern van de economische betekenis van de 
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luchthaven. Schiphol dient zich dan ook vooral te concentreren op verkeer dat 
noodzakelijk is om de knooppuntfunctie in stand te houden. 

• Vliegbewegingen die niet noodzakelijk zijn voor de hub-functie1 van de luchthaven 
Schiphol  moeten deels geweerd en deels uitgeplaatst worden naar Lelystad. Dit biedt 
Flevoland en Lelystad de mogelijkheid een deel van de economische activiteiten aan te 
trekken, wat de economische ontwikkeling daar stimuleert en de woon-werkbalans in 
de Noordvleugel meer in balans brengt. 

 
Selectiviteit t.a.v. milieu- en ruimtegebruik 

• Concentreren van vliegtuigbewegingen en vermijding woongebieden; 
• Stimuleren van stiller, schoner en veiliger vliegen, bijvoorbeeld door het invoeren van 

financiële prikkels en het wijzigen van het de systematiek van slotallocatie 2, waarbij 
de criteria stiller, schoner en veiliger een grotere rol spelen; 

• Vliegroutes en vliegprocedure verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan verhoging van 
de minimumvlieghoogte, glijvluchtlandingen, vaste naderingsroutes en steiler 
uitvliegen. 

 
Wanneer deze visie wordt vergeleken met de visie van het kabinet, dan blijken er 
overeenkomsten te zijn, maar ook belangrijke verschillen. Anders dan het kabinet is 
Amstelveen van mening dat er eerst een inhaalslag ten aanzien van de leefbaarheid gemaakt 
moet worden, voordat er gesproken kan worden van het creëren van extra groeiruimte. Wij 
sluiten ons dan ook aan bij de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) die ook van mening is dat er 
snel verbeteringen noodzakelijk zijn ten aanzien van de leefbaarheid. Wij zijn ronduit 
teleurgesteld dat het kabinet de omwonenden in de kou laat staan. Vanuit deze visie is ook 
ons oordeel op de verschillende onderdelen uit het kabinetsstandpunt gebaseerd. Daar wordt 
in de volgende paragraaf nader op ingaan. 
 
 
3 Reactie op kabinetsstandpunt mainport Schiphol, middellange termijn  (tot 2015/2025) 
 
Deze reactie gaat eerst in op de nieuwe elementen uit het kabinetsbeleid. Vervolgens komen 
de onderwerpen aan de orde die Amstelveen al eerder heeft ingebracht in het kader van de 
evaluatie van het Schipholbeleid.  
In de reactie wordt ingegaan op geluidhinder. Dit is uiteraard niet het enige milieu-aspect van 
de ontwikkeling van de Luchthaven. Ook de luchtverontreiniging is een belangrijk onderwerp. 
De lokale milieu-effecten doen zich echter vooral voor op het terrein van de geluidhinder. 
Bovendien vormen de geluidnormen de belangrijkste beperking voor de groei van de 
Luchthaven. Ten gevolge van de geluidnormen zal de luchthaven, bij ongewijzigd beleid, 
tussen 2008 en 2012 niet meer kunnen groeien. 
 
 
3.1 Bescherming woongebieden tegen geluidhinder 
 
Saldering handhavingspunten (nieuw) 
Uit de evaluatie blijkt dat de groeiruimte voor de luchtvaart, die was voorzien in het 
Schipholbeleid, niet volledig benut kan worden. Dat komt door gekozen beleidsinstrumenten. 
Dit was niet de intentie van het kabinet. Het kabinet wil die beleidsinstrumenten daarom 
aanpassen. Het kabinet wil saldering tussen de zogeheten handhavingspunten rond de 
luchthaven mogelijk maken, maar wil voordat het de saldering in de regelgeving vastlegt, de 
effecten in beeld brengen. Bij de saldering is een overschrijding in een handhavingspunt van 
maximaal 1 dB(A) toegestaan, mits die gecompenseerd wordt met een onderschrijding in 
andere handhavingspunten, en alleen onder de voorwaarde dat aan de wettelijke eis van een 
gelijkwaardige of betere bescherming dan geboden werd door de eerste luchthavenbesluiten.  

                                                 
1 Grote centrale luchthaven van waaruit één of meerdere (global carrier) luchtvaartmaatschappijen met hoge 
frequentie naar vele (intercontinentale) bestemmingen vliegen en een toepassingsgericht transfersysteem gebruiken 
om een zo groot mogelijk aantal (overstap) verbindingen mogelijk te maken. Voorbeelden van Hub-luchthavens zijn 
London-Heathrow, Chicago-O'Hare en Amsterdam-Schiphol. 
2 Slotallocatie (ook wel slotcoördinatie genoemd) is een systeem waarmee de beschikbare capaciteit voor starts en 
landingen verdeeld kan worden. Een slot staat daarbij voor het recht om op een bepaald tijdstip te mogen starten of 
landen 
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(ter toelichting: een verhoging van het geluidsniveau met 3dB(A) betekent een verdubbeling 
van het geluid). Daarmee wordt een toename van het aantal vliegbewegingen mogelijk tot 
ruim 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Zonder salderen kan worden gegroeid naar circa 
435.000 tot 480.000 vliegbewegingen in 2010. 
Het kabinet geeft niet aan dat de overschrijding van de handhavingspunten jaarlijks op 
wisselende locaties moet plaatsvinden. Dit betekent dat de overschrijding stelselmatig op een 
aantal locaties kan plaatsvinden. Het is niet ondenkbaar dat dit juist zal plaatsvinden bij de 
handhavingspunten in Amstelveen. Uit paragraaf 2.2.1 blijkt immers dat de 
handhavingspunten in de dagsituatie bijna zijn volgevlogen. Bovendien is bekend dat de 
sector graag meer gebruik zou willen maken van de Buitenveldertbaan. Voor Amstelveen kan 
dit betekenen dat het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden zal toenemen met 6 tot 
10 procent. Dit komt nog bovenop de groei die er in de dag en nachtsituatie nog mogelijk is 
zonder saldering (zie paragraaf 2.2.1). 
Hoewel de economische effecten van een verdere groei van de luchthaven gunstig zijn voor 
de Schipholregio, neemt Amstelveen krachtig stelling tegen het voornemen van het kabinet te 
gaan salderen over de handhavingspunten. In de eerste plaats omdat saldering in het 
algemeen een aantasting betekent van de leefbaarheid in woongebieden. In de tweede plaats 
omdat saldering tussen handhavingspunten zal leiden tot een onevenredige belasting van 
Amstelveen. 
Standpunt:  
Amstelveen is tegenstander van het salderen tussen handhavingspunten. 
 
Convenant tussen rijk en sector inzake hinderbeperking (nieuw) 
Het rijk zet in op het sluiten van een convenant met de sector over hinderbeperking, in plaats 
van het stellen van meer regels in het buitengebied. 
Het is goed dat er afspraken met de sector worden gemaakt over hinderbeperking. Het is 
echter wel wenselijk dat de afspraken concrete doelstellingen en heldere termijnen bevat. 
Aangezien de regio direct betrokken is bij hinderbeperking, wordt het wenselijk geacht dat de 
de omgeving betrokken wordt zijn bij de totstandkoming van dit convenant. Door BRS, CROS 
en sectorpartijen is inmiddels een verzoek aan de staatssecretaris gedaan om de regio te 
betrekken bij de totstandkoming van dit convenant. 
Voor Amstelveen zijn een aantal zaken van belang bij het maken van afspraken over 
hinderbeperking. 
Standpunt: 
Amstelveen is van mening dat er concrete doelen moeten worden vastgelegd in het 
convenant. Speciaal voor Amstelveen wordt gedacht aan het volgende: 

• duidelijke norm stellen ten aanzien van het aantal lawaaiige passages in de nacht. 
Amstelveen stelt als doel dat op de handhavingspunten boven Amstelveen binnen 5 
jaar geen passages met een belasting van boven de 70 dB(A) meer voorkomen. 

• Tevens in dit convenant maatregelen opnemen ter beperking van de lawaaimakers in 
de nacht: verhoging landingsrechten en beboeten te laag aanvliegende vliegtuigen. 

• Doelstelling formuleren ten aanzien van de reductie van het aantal ernstig geluid 
gehinderden en slaapverstoorden in de wijde omgeving van Schiphol (55x55 km 
gebied. 

 
Verlenging nachtperiode van 6.00u naar 7.00u (verbetervoorstel 2) 
Hoewel verlenging van de nachtperiode tot een afname van het aantal slaapverstoorden zal 
leiden (reductie van circa 20%), handhaaft het kabinet het eerder ingenomen standpunt dat 
openstelling van de banen vanaf 6.00u noodzakelijk is voor de uitvoering van de hub-
operatie. Vooral voor intercontinentaal verkeer is een vroege openstelling nodig. 
Dat het voor intercontinentaal verkeer nodig zal zijn om ‘s nachts, dan wel vroeg in de 
ochtend te landen of soms ook te vertrekken, is duidelijk. De indruk bestaat echter dat ook 
voor continentaal verkeer gebruik wordt gemaakt van de vroege ochtenduren. Daar zouden 
we graag meer inzicht in willen hebben. 
De slaapverstoring ten gevolge van Schiphol is in de regio de laatste jaren sterk gestegen. 
Ook in Amstelveen is de slaapverstoring aanzienlijk (zie paragraaf 2.2). Vanuit het perspectief 
van de volksgezondheid, evenals vanuit het belang van een breder draagvlak voor de 
ontwikkeling van de mainport zal Amstelveen zwaar inzetten op de beperking van de 
slaapverstoring. 
Standpunt: 
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Amstelveen pleit bij rijk voor vermindering slaapverstoring door: 
• Verlenging nachtperiode van 6.00u naar 7.00u; 
• In het met de sector af te sluiten convenant: a) een duidelijke norm te stellen ten 

aanzien van het aantal lawaaiige passages in de nacht en b) in dit convenant 
maatregelen opnemen ter beperking van de lawaaimakers in de nacht: verhoging 
landingsrechten en beboeten te laag aanvliegende vliegtuigen en c) afspraken over 
beperking continentale vluchten in de nachtperiode; 

• Aanscherping nachtnorm indien voorgaande maatregelen niet getroffen worden of te 
weinig effect hebben. 

 
Toevoeging handhavingspunten op de 35 KE contour (verbetervoorstel 3) 
Het kabinet heeft ervoor gekozen geen handhavingspunten toe te voegen, niet in het 
buitengebied, maar ook niet op de 35 Ke contour. Het kabinet is van mening dat uit 
onderzoek blijkt dat de beschermende werking van het huidige aantal handhavingspunten in 
Amstelveen voldoende is. Slechts bij een heel ander routegebruik (bijvoorbeeld benutting 
Kaagbaan in Noord-Oostelijke richting) zou de overlast voor Amstelveen kunnen toenemen. 
In dat geval zou er echter een MER en een wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit 
nodig zijn.  
Uit eerdere onderzoeken blijkt echter dat er onvoldoende bescherming is voor Amstelveen. Er 
wordt dan ook voorgesteld het verzoek om extra handhavingspunten voor Amstelveen te 
handhaven (de exacte locaties zijn eerder aangegeven in de brief met verbetervoorstellen die 
Amstelveen in het kader van de Evaluatie Luchtvaartwet heeft ingediend). Toevoeging van de 
gevraagde handhavingspunten heeft geen directe economische gevolgen voor de 
Luchthaven, maar biedt wel meer garanties aan de Amstelveense bevolking. 
Standpunt  
Amstelveen verzoekt om toevoeging van handhavingspunten op de 35 KE contour. 
 
Uitvoering Motie Baarda (verbetervoorstel 1) 
De Gemeente Amstelveen had verzocht om een herhaling van een onderzoek naar de 
beschermkracht van het normenstelsel. Dit onderzoek is niet gedaan. Wel is advies 
uitgebracht door de commissie Eversdijk inzake een handhavingssysteem voor het 
Buitengebied. In het advies wordt voorgesteld om in aanvulling op de 35 handhavingspunten 
voor Lden die in het Luchthavenverkeersbesluit staan, ook handhavingspunten in het 
buitengebied op te nemen.  
Het kabinet kiest echter niet voor een handhavingssysteem in het buitengebied. De 
voornaamste reden om dit niet te doen is dat hiermee de flexibiliteit in het opereren van de 
Luchthaven verder wordt beperkt. Het kabinet denkt voorts dat hinderbeperking in het 
buitengebied ook goed beteugeld kan worden met vrijwillige afspraken. 
Dit betekent dat bewoners in het buitengebied geen garanties hebben ten aanzien van de 
hoeveelheid vliegtuiggeluid waaraan hun eigen woonomgeving wordt blootgesteld. Ook wordt 
de sector niet middels een “stok achter de deur” geprikkeld om hinderbeperkende 
maatregelen te treffen.  
Aangezien Amstelveen echter vooral baat heeft bij extra handhavingspunten op de 58 Lden 
contour maakt Amstelveen hier niet een apart speerpunt van.  
 
 
3.2 Ruimtelijke beperkingen 
 
In deze reactie wordt eerst ingegaan op nieuwe elementen uit het kabinetsbeleid. Vervolgens 
komen de onderwerpen aan de orde die Amstelveen al eerder heeft ingebracht in het kader 
van de evaluatie van het Schipholbeleid.  
 
Groepsrisicobeleid (nieuw) 
De Tweede Kamer heeft bij het kabinet heeft al geruime tijd aangedrongen op het 
ontwikkelen van een groepsrisicobeleid. Aanleiding hiervoor was dat de kans op een ramp 
met meer dan 40 doden in 2010 ongeveer vijf keer zo groot zal zijn als in 1990 (NLR 2001). In 
het kabinetsstandpunt is besloten de volgende aanvullingen te maken op het bestaande 
groepsrisicobeleid: 

1. Uitbreiding van het gebied rond de luchthaven met een verbod op nieuwbouw van 
gebouwen waar veel mensen bijeen zijn: de grens wordt verlegd van het huidige 
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gebied met een risico boven de IR 10 - 6 contour 3 naar het gebied met een risico 
boven de 10 - 7. De plannen die al in procedure zijn en waar al vergunning voor is 
verleend blijven daarvan uitgezonderd. Dit betreft onder meer de plannen die 
genoemd zijn in de brief van minister Pronk aan de Tweede Kamer uit 2001. 

2. Daarnaast wil het kabinet dat ook in het gebied (de exacte begrenzing moet nog 
nader worden bepaald) met een kleiner risico dan IR 10 - 7, gemeenten en provincies 
bij plannen voor nieuwbouw van bedrijven of andere gebouwen waar veel mensen 
bijeen zijn, de effecten op het groepsrisico bewust afwegen tegen andere belangen. 
Het kabinet zal met de provincie en gemeenten bespreken hoe die afweging wordt 
ingevuld en of daaraan regels moeten worden gesteld.  

Het eerste standpunt komt neer op een formalisering van de huidige praktijk. Bouwplannen in 
Amstelveen Noord die liggen in de IR 10 - 7 contour worden op dit moment al getoetst aan het 
groepsrisicobeleid. Dit leidt er toe dat niet alleen woningbouw (met meer dan 25 woningen), 
maar ook bijvoorbeeld kantoorontwikkeling in deze zone niet mogelijk is. De ontwikkeling van 
de N201 zone wordt niet door dit beleid beperkt, aangezien het een plan betreft dat is 
genoemd in de hiervoor genoemde brief van Pronk uit 2001. 
Het tweede standpunt, te weten de aanscherping van het groepsrisicobeleid buiten de 
IR 10 – 7 contour zal wel tot een verdere ruimtelijke beperking leiden. Onduidelijk is nog in 
welke gebieden een restrictiever beleid zal gaan gelden. Wanneer hiervoor de IR 10 -8  
contour gebruikt gaat worden, zal dit zeker consequenties hebben voor Amstelveen. Uit een 
eerste indicatieve IR 10 -8 contour blijkt namelijk dat behalve een groter deel van Amstelveen 
Noord (waaronder Uilenstede), ook het Noordelijke deel van de Legmeerpolder in deze zone 
valt. 
Het kabinet zet echter ook in op het bieden van afwegingsruimte aan de lagere overheden. 
Wij stellen voor dat in de gesprekken met het kabinet over dit onderwerp wordt voorgesteld 
dat de gemeente de bevoegdheid krijgt om in dit gebied de afweging te maken tussen 
veiligheid enerzijds en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen anderzijds. Hiermee wordt een 
parallel getrokken met de afwegingsmogelijkheid die de gemeente ook heeft bij het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Ook hier kan de gemeente bij beperkte risico’s een eigen afweging 
maken. De vereiste kennis ten aanzien van het veiligheidsaspect kan door de gemeente 
worden ingehuurd. Via de toetsing van bestemmingsplannen door de provincie kan ervoor 
gezorgd worden dat in de Schipholregio een uniform beleid wordt gehanteerd en dat 
gemeenten een zorgvuldige afweging maken. 
Standpunt: 
Amstelveen wil dat gemeenten buiten de 10 -7 contour de bevoegdheid krijgen inzake het 
maken van afwegingen tussen groepsrisico enerzijds en het realiseren van gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen anderzijds. 
 
Scherpe grens bouwverbod: 20 KE contour (verbetervoorstel 1) 
In het kabinetsstandpunt is aangegeven dat het noodzakelijk is dat het bouwverbod voor 
grootschalige woningbouw in de Legmeerpolder van kracht blijft. 
Onduidelijk blijft of het kabinet kleinschalige woningbouw grenzend aan de 20 KE contour wel 
acceptabel vindt. 
Standpunt: 
Amstelveen blijft van mening dat beperkte woningbouw buiten de 20 KE contour mogelijk 
moet zijn 
 
Beperking gebruik uitvliegroute Arnem Andik (verbetervoorstel 2) 
Uit het kabinetsstandpunt blijkt dat deze uitvliegroute intensief gebruikt wordt en ook in de 
toekomst intensief gebruikt zal blijven worden. Het is dan ook niet reëel meer om te blijven 
verzoeken om een beperkt gebruik van deze uitvliegroute. Wel is het het onderzoeken waard 
of de uitvliegroute vanuit de Aalsmeerbaan verlegd kan worden naar een route tussen 
Uithoorn en Aalsmeer. Met een verlegging van de route kan de hinder in Uithoorn mogelijk 
worden beperkt en komen bouwmogelijkheden in de Legmeerpolder vrij. 
Standpunt: 
Amstelveen dringt aan op het doen van een onderzoek naar de mogelijkheden van de 
verlegging van de uitvliegroute vanaf de Aalsmeerbaan. 

                                                 
3 De individueel risico-contour van bijvoorbeeld 10 –6 geeft aan dat iemand een kans heeft van 1 op de 
miljoen om het slachtoffer te worden van een vliegtuigongeval. 



 7

 
Schrappen van beperkingen ter hoogte van de Noordelijke Poeloever (verbetervoorstel 3) 
Ten aanzien van dit onderwerp is in het kabinetsstandpunt alleen de volgende zinsnede te 
vinden: “ voor een ruimtelijk evenwichtige ontwikkeling van de Noordvleugel het kabinet 
streeft ernaar om waar mogelijk op plekken, waar nu beperkingen gelden, ruimte op langere 
termijn ‘vrij te spelen’.”(pag 55). Over de locatie in Amstelveen worden nog geen uitspraken 
gedaan. Wellicht volgt dit nog in de brief die het Rijk nog zal sturen aan Amstelveen. 
Standpunt: 
Vooralsnog blijven aandringen op het schrappen van de betreffende ruimtelijke beperking 
 
Vereenvoudiging uitvoeringspraktijk ruimtelijke beperkingen (verbetervoorstel 4) 
Het kabinet geeft alleen aan dat voor kleine woningaanpassingen zoals dakkapellen geen 
vergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een 
belangrijk deel van de verzoeken van Amstelveen. 
Echter in, in de praktijk blijkt het wenselijk te zijn dat in een vroegtijdig stadium bij de 
planontwikkeling een principe - akkoord wordt afgegeven door de VROM- inspectie, zodat 
procedures versneld kunnen worden.  
Standpunt: 
Amstelveen is van mening dat eerder in het planproces helderheid verschaft moet kunnen 
worden vanuit de VROM-inspectie over de kans van slagen van een ontheffingsverzoek. 
 
 
4 Reactie op kabinetsstandpunt Schiphol lange termijn (vanaf 2015/2025) 
 
Het kabinet heeft nog geen beslissing genomen over een eventuele zesde baan, welke 
misschien nodig zou zijn bij een verdere doorgroei van de luchthaven na 2015/2025. Het 
kabinet verzoek Schiphol om medio 2007 te komen met een notitie over nut en noodzaak van 
capaciteitsuitbreiding in deze periode.  
Amstelveen zal te zijner tijd haar standpunt bepalen ten aanzien van deze mogelijke 
capaciteitsuitbreiding. 
 
 
 


