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Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder 
 
 
Aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie  
voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018  
2500 EA  Den Haag 
 

Castricum, 13 juni 2007 
 

 
Betreft: uitkomsten van het Alderstafel overleg van maandag jl. 
 
Geachte leden, 
 
Helaas hebben wij als Gezamenlijke Platforms moeten constateren dat bijgaande brief die 
vrijdag aan de leden van de Alderstafel is verstuurd door hen inhoudelijk niet is behandeld. 
Daar wij op dit moment nog niet over de exacte tekst van de overeenkomsten beschikken is 
het ons nog niet mogelijk om daaraan een gedegen conclusie te verbinden. Het convenant 
Hinderbeperkende maatregelen, waarvan wij de tekst in concept wel kennen vinden de 
Gezamenlijke Platforms veel te mager.  
Vanavond komen de Gezamenlijke Platforms bij elkaar om zich voor te bereiden op een 
reactie. Na de presentatie van de uitkomsten door de heer Alders komen wij met een 
definitieve reactie. 
 
In de gesprekken over het convenant voor de middellange termijn zullen wij ons sterk maken 
voor het alsnog opnemen van concrete en ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van 
hinder. Wij vragen u ons daarbij politiek te ondersteunen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Drs G.J.M. Paap 
secretaris Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder Schiphol 
 
 
Bijlage: 

• Brief van 8 juni aan de deelnemers aan de ‘Alderstafel’. 
 
 
 
 
Een kopie van deze brief is tevens gezonden de ministers Eurlings en Cramer. 
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De Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder   
 

vertegenwoordigt de belangen van de gezamenlijke 19 platforms rond Schiphol 
De vereniging is opgericht op 13 oktober 2006 

Registernr.KvK 32128174 
 

Secretariaat: Postbus 327 1900 AH Castricum   
platformoverleg –at- vlieghinder.nl 

 
De Gezamenlijke 19 Platforms omvatten de volgende deelnemers 

 
Vereniging Geus Aalsmeer    Aalsmeer 
Platform Leefmilieu Regio Schiphol    Amstelveen 
Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB)  Amstelveen 
Platform Vliegoverlast Amsterdam    Amsterdam 
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer   Amsterdam 
Platform Vliegoverlast Assendelft    Assendelft 
Platform Vlieghinder Regio Castricum   Castricum 
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord   Heemskerk 
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede   Heemstede 
Milieucontact Heiloo     Heiloo 
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord Hoofddorp 
Platform Vliegoverlast Zaanstad    Krommenie 
Platform Vliegoverlast Oostzaan    Oostzaan 
Platform Vlieghinder Schermer    Schermer 
Dorpsraad Spaarndam     Spaarndam 
Platform Uithoorn                 Uithoorn 
Dorpsraad Wijk aan Zee     Wijk aan Zee 
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg    Zwanenburg  
Studiegroep Zwanenburg     Zwanenburg 

 
 

De gezamenlijke platforms stellen zich ten doel om de vlieghinder rond Schiphol terug te dringen 
tot een aanvaardbaar niveau. De platform zijn niet tegen vliegen, en evenmin tegen Schiphol, 

maar vinden wel dat er grenzen zijn aan de overlast en het gevaar die burgers daarvan mogen 
ondervinden. De platforms zijn in hun activiteiten onafhankelijk, maar werken samen op terreinen 

waar dat tot versterking van hun doelstellingen kan leiden. 
 

Veel informatie over de activiteiten van de platforms is te vinden op  
de website www.vlieghinder.nl 

 
 


