
Aan de (plv.) leden van de Commissie Infrastructuur en Milieu  
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

  

Geachte .................................., 

  

Op 30 juni a.s. is er Algemeen Overleg van de Commissie Infrastructuur en Milieu over de 

Actieagenda Schiphol. 

Voorafgaande aan dit overleg vragen we als Platform Vlieghinder Regio Castricum ( PVRC) 

uw aandacht voor enkele opmerkingen onzerzijds bij de Actieagenda Schiphol. 

Over ons 

       De vereniging PVRC is opgericht in juni 2003, ten tijde van de ingebruikname van de 
Polderbaan. Meer: http://www.vlieghinder.nl/paginas/page/over-ons  

       PVRC participeert ook in de bewonersvertegenwoordiging van de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) en tracht mede op deze wijze de belangen van de bewoners te 
behartigen. 

       Daarnaast beheren we de website www.vlieghinder.nl . Op de homepage   
http://www.vlieghinder.nl zijn nieuwsberichten opgenomen over vliegen, vliegverkeer 
en daarmee samenhangende politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met 
de lezersreacties een door velen geraadpleegde en actuele bron van informatie.  
Op onze website is verder informatie te vinden over baangebruik,( melden van) hinder en 

geluidsmeetnetten ( o.a. Nomos). Bovendien zijn er radarplots van de vluchten 

opgenomen.  

Graag nodigen we u uit om onze website te bezoeken. 

  

Actieagenda Schiphol 

o   Het kabinet geeft aan ( pagina 38 van de Actieagenda) te willen borgen dat een verdere 
luchthavenontwikkeling in balans en afstemming met haar omgeving ook na 2020 intact 
blijft en het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS ) daarmee 
toekomstbestendig is.  
PVRC is het daar graag mee eens. Echter: in de praktijk blijkt hieraan soms afbreuk 
gedaan te worden,  zoals bijv. ten aanzien van de afspraak rond de aantallen 
nachtvluchten. 
( zie de reactie van de clustervertegenwoordiger Polderbaan in de ORS:  
http://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/groeien-de-nachtvluchten-op-de-polderbaan-
mee-met-schiphol1 ) 
Wij pleiten ervoor dat alle partijen de gemaakte afspraken respecteren en uitvoeren. 
  

o   Paragraaf 7.4. ‘Luchtruimcapaciteit’ vermeldt onder andere dat in de komende jaren 
procedures in het luchtruim en maatregelen op de grond zullen worden aangepast.  
Dit om de voorspelbaarheid en efficiënte afhandeling van verkeersstromen te vergroten 
en de spreiding van geluidhinder te beperken. De LVNL zal hiertoe gefaseerd vaste 
naderingsroutes voor de hoofdbaancombinaties op Schiphol introduceren. Dit voor zover 
mogelijk binnen de kaders van capaciteit en milieu.  
Wij merken op dat een en ander zal moeten passen binnen de vastgestelde regels van het 
NNHS. 
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o   Overigens zijn wij niet gerust op de mogelijkheden en de capaciteit van LVNL om 
procedures en maatregelen op een adequate wijze aan te passen aan gewijzigde 
omstandigheden ( pagina 43).  
Onze vrees wordt met name ingegeven door de ons inziens onbevredigende gang van 
zaken omtrent en na het besluit van LVNL om met ingang van 28 mei 2015 de nachtelijke 
aanvliegroutes uit het oosten naar de Polderbaan te schrappen 
Zie verder het dossier: https://www.google.nl/#q=nachtvluchten+site:vlieghinder.nl  
  

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn. 
  
Uiteraard zijn we graag bereid om een en ander nader toe te lichten. 
  
Met vriendelijke groet, 
namens bestuur PVRC, 
Ymte van Gosliga 
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