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_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Sent: Friday, July 29, 2011 6:51 AM 
Subject: Reactie Zienswijzen /Ontwerpwijziging LVB 

  

 
Geachte Medewerkers/sters Publieksparticipatie,   Datum 29 juli 2011  
23:40 uur  
  

(N.B. Er zou een reactieformulier op uw site zijn te downloaden, onder het 
genoemde project, doch dat is onvindbaar ! ) 
  

Bij deze wil de vereniging tot Behoud tot Leefmilieu Regio Schiphol (BLRS 
,koepelorganisatie van17 Platforms, waarvan de vereniging "Oegstgeest 
ziet ze vliegen" 1 van de17 Platforms is ,zie onderstaand svp BLRS info ) 
reageren op de zienswijze LVB ,voor verlenging van de gebruiksduur van 
de nachtelijke vertrek-en naderingsprocedures. 
  

Het is ogenschijnlijk een goede zaak, dat hier wordt voorgesteld  om de 
nacht te laten lopen tot max 6:45 uur . Al jaren ijveren wij voor een 
nachtregimme van 23:00 uur t/m 7:00 uur. Echter door de sector / 
luchtvaartpartijen/LVNL wordt al gesteld , dat deze verlenging van de nacht 
een aflopende zaak zou zijn, omdat het te veel capaciteit zou vergen  Wij 
zien dan ook niet in, waarom deze LVB wijziging nu wet zou moeten 
worden.   Dan ligt deze hard vast, en dat acht BLRS niet wenselijk. 
  

Wij wijzen u op de bijlage van vereniging Oegstgeest, waar ingesteld wordt, 
dat de meeste europese luchthavens WEL een nachtregime kennen. (Zie 
Word document : Nachtvluchten, een degelijke inventarisatie door Ir E 
Loos,  bestuurslid vereniging Oegstgeest (-“Ziet ze Vliegen”’). 
  

Vooral in de omgeving van Oegstgeest is het in de nacht regelmatig "' bal "' 
. Mensen worden in de nacht extreem gehinderd daar. Er loopt nu een 
onderzoek door het ministerie en LVNL  om te onderzoeken, of e.e.a. van 
doen heeft met het verdwijnen van vliegveld Valkenburg. De uitslag hiervan 
is nog niet bekend. Ook zou sprake zijn van vervolg onderzoek (Maar 
ambtelijke molens malen kennelijk traag ?)   
  

Er wordt o.i. veel te laag gevlogen overal : 
  

Er zijn vele gebieden, waar ons inziens te laag wordt gevlogen. Al streeft 
men er in de nacht naar CDA vluchten uit te voeren, die hoger aanvliegen. 
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Echter steeds vernemen wij van LVNL dat hoger aanvliegen niet mogelijk 
zou zijn, i.v.m defensie gebied. Dit lijkt ons onzin, gezien het feit, dat 
defensie slechts kort bij den Helder nog vliegt.  
  

Vele deskundigen, o.a. piloten  en 2 TU Delft accoustici verzekeren ons: Er 
kan morgen hoger worden aangevlogen. Daartoe zou slechts de transition 
layer omhoog moeten. Een omzetting ,die volgens deze deskundigen in14 
dagen geeffectueerd kan worden. Kunt u dit bevestigen?  
  

U weet ongetwijfeld van de zeer schadelijke effecten op de gezondheid van 
nachtelijke hinder en nachtelijke slaapverstoring ! (Prow. W. Passchier 
Slaaponderzoek RIVM/TNO, 1998 ) 
  

Verder wijzen wij u er op, dat er op dit moment een Rechtzaak loopt over 
het LVB 2007/2008 tegen de Staat der Nederlanden, door Vereniging Geus 
en een aantal omwonenden rond de handhavingspunten van de 
Buitenveldert baan (Al gaat het niet om 
grenswaarden/handhavingspunten hier, zo als in de Info wordt gesteld, het 
kan niettemin onomkeerbare effecten hebben, die wij niet wensen  ! 
  

Met het oog op al deze bovengenoemde argumenten, lijkt het BLRS 
(inclusief ver. Oegstgeest) nu NIET opportuun, om zaken vast te leggen, 
die ook in de realiteit niet vast staan (De sector partijen noemen het immers 
een AFLOPENDE zaak, wegens capaciteits verlies  ?? Daar kopen wij als 
burgers natuurlijk weinig voor.  
  

Met vriendelijke groet en bij voorbaat u dankend voor uw snelle reactie,   
  

Namens BLRS en vereniging Oegstgeest   
  

drs J. H. Griese, Secretaris BLRS en Bestuurslid Ir E. Loos ver. Oegsgeest. 
  

P/A: Kerklaan 14  
1189WG Amstelveen  
Tel 0297-582336 
 
 
 
 
 
 
 
17 Platforms : 
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1. Vereniging GEUS Aalsmeer Aalsmeer   
2. Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen  
3. Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert SWAB         Aveen/Adam   
4. Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam  
5. Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden Amsterdam W       
6. Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft Assendelft   
7. Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum  
8. Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee  
9.  Werkgroep Luchtruim IJmond Noord  Heemskerk  
10. Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede  
11. Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie  
12. Werkgroep Goedaardig Heemskerk  
13. PVOS (Platform Vliegoverlast Velsen) Velsen  
14. Schipholwatchers  Hoofddorp  
15. Dorpsraad  Lijnden  
16. vereniging Oegst Geest “ziet ze vliegen “                                       Oegstgeest                               
17. .Dorpsraad Nes a/d Amstel Nes a/d Amstel 

__________________________________________________________________________ 


