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Aan:  Inspraakpunt ‘Concept-ministeriële experimenten’ 
 Postbus 30316 
 2500 GH Den Haag 
   
 

Castricum,  21 oktober 2007 
 
 
 
Betreft: Inspraak op de concept-ministeriële regeling experimenten 
 
 
 
Geachte inspraak commissie,  
 
 
  

Bij deze maken wij gebruik van de inspraak procedure met betrekking tot de twee 
experimenten, waarvoor een conceptministeriële regeling is opgesteld. Het betreft de 
volgende experimenten:  

  
• de bocht Hoofddorp - Nieuw Vennep  
• Verlenging Nachtregime Polderbaan  

  

Daar het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) als doel heeft de belangen van 
onze regiobewoners te behartigen, beperken wij ons tot het experiment Nachtregime 
Polderbaan, waarbij dit regime voor startend verkeer van de Polderbaan verlengd wordt 
tot 6:45 uur.  
  
Vliegtuigen die tussen 6:00 en 6:45 uur vanaf de Polderbaan vertrekken, vliegen 
gedurende dit experiment via de routes die normaal maar tot 6:00 uur ’s morgens 
worden gevolgd, met als verwachting dat hierdoor de slaapverstoring in de vroege 
ochtend afneemt. 
  
Dat zal elders, volgens inschatting, best het geval kunnen zijn, maar voor onze regio 
betekent dit een pure verslechtering. Met name Akersloot, Castricum en Limmen 
schieten hier niets mee op. Het tegendeel is waar. In de wijdere omgeving worden 
vooral de plaatsen Beverwijk en Uitgeest hierdoor negatief getroffen. 
  
In het geval van Uitgeest zal de grenswaarde van handhavingspunt 13 in de situatie van 
slechte weersomstandigheden zelfs kunnen toenemen van 50,27 tot 51,27 dB(A) 
Lnight. Dit heeft een toename met maximaal 26% vliegtuigbewegingen tot gevolg.  
Dit kan ons inziens als hinderbeperkende maatregel, waarvoor dit experiment 
uiteindelijk wordt uitgevoerd, natuurlijk nooit de bedoeling zijn. 
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De vraag dringt zich op waarom bij dit experiment, ook Noord-Kennemerland niet wordt 
ontzien. Dit is namelijk wel degelijk mogelijk door meer N-NO, ten oosten van de A9 - 
over het Alkmaarder meer - uit te vliegen en pas naar het westen af te buigen ter 
hoogte van Alkmaar. 
Op deze manier vermijd je zo veel als mogelijk de woonkernen in onze regio en wordt 
er ook niet over andere woonkernen gevlogen. 
Pas dan kan er echt sprake zijn van een hinderbeperkende maatregel die ook alle 
bewoners in onze regio ten goede komt. 
  
Hopelijk is hiermee duidelijk gemaakt dat wij het niet eens zijn met de geplande 
hinderbeperkende maatregel in de huidige vorm.  
Wij verzoeken u dan ook de door ons genoemde verbering in het thans voorliggend 
voorstel in te passen. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
  
Namens het bestuur van PVRC 
  
 
 
 
 
 
E. von der Meer 
Voorzitter                    
  
 

 
 
 
 

 

 

Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) is een vereniging 

die in 2003 is opgericht, inmiddels meer dan 1400 betalende leden 

heeft en die zich ten doel heeft gesteld het aantal vliegbewegingen 

boven de regio Castricum dat overlast veroorzaakt en gevaar voor 

de bewoners meebrengt, zoveel mogelijk te beperken.  

Vliegverkeer wordt door PVRC gezien als onderdeel van onze 

huidige samenleving. De elementen zorg voor de burger, economie, 

veiligheid  en milieu dienen hierbij evenwichtig  te worden 

ingevuld.  
 

 


