
Van: Ganzevoort, Lykle  
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 14:29 
Aan:  
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Vliegtuigoverlast 
 
Geachte mevrouw , 
 
De griffie heeft mij verzocht in te gaan op uw vragen. De kennisgeving in de VAR nws van 18 januari 
2018 van de rijksoverheid betreft de vaststelling van het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol. 
De discussie over de toekomst van Schiphol is een uiterst complexe waarbij vele (tegenstrijdige) 
belangen aan de orde zijn en de economische belangen groot. Ook de wijze waarop meegepraat kan 
worden in de discussie en standpunten kunnen worden ingebracht is uiterst complex. Feitelijk is er 
sprake van twee verschillende circuits binnen de Omgevingsraad Schiphol (een bestuurlijk circuit en 
een apart circuit voor inwonersvertegenwoordiging). Bij beide circuits is er sprake van getrapte 
vertegenwoordiging waarbij vanuit de ene ‘taartpunt’ standpunten kunnen worden ingebracht naar de 
volgende ‘taartpunt’. Ook is het zo dat de belangen van gemeenten / inwoners van de zogeheten 
kerngebieden (gebieden in de nabije omgeving van Schiphol) zwaarder wegen dan de belangen van 
de zogeheten buitengebieden (= gebieden die verder weg zijn gelegen van Schiphol). Het 
grondgebied van Stichtse Vecht bevindt zich in de rand van het buitengebied.  
 
Ik hoop dat u kunt begrijpen dat onze invloed beperkt is. Dit neemt niet weg dat wij wel degelijk 
proberen onze invloed uit te oefenen en serieus genomen willen worden voor wat betreft onze 
standpunten. U mag er dan ook (terecht) vanuit gaan dat wij te allen tijde op zullen komen voor de 
belangen van onze inwoners. Stichtse Vecht is dan ook één van de gemeenten die zich hard heeft 
gemaakt vorig najaar bij de actie “Geef stilte een stem” vanuit de Groene Hartgemeenten (samen met 
de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Oudewater, Woerden, Alphen aan den Rijn, De 
Ronde Venen en Gouda). Hierbij hebben wij de rijksoverheid herinnerd aan de afspraak dat in overleg 
met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per 
jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Dit aantal was in 2017 
al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in 
onze achtertuin en in onze mooie recreatie- en natuurgebieden. Daarom hebben voornoemde Groene 
Hartgemeenten de landelijke politiek opgeroepen om niet alleen economische groei een rol te laten 
spelen, maar ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Vandaar ook de naam van deze actie: 
Geef stilte een stem! Deze petitie is tot nu toe meer dan 10.000 keer getekend. Zie ook bijgevoegde 
link https://ikstemvoorstilte.nl/informatie/ 
 
Voor wat betreft de stukken die nu ter inzage liggen geldt dat dit alleen het formeel juridisch 
terugbrengen van het aantal nachtvluchten betreft. In het vigerende (= geldende) 
Luchthavenverkeersbesluit (LVB) staat namelijk nog steeds 34.000 nachtvluchten als plafond 
opgenomen. In het Aldersakkoord is in 2008 afgesproken dat dit omlaag zou gaan naar 32.000. Dit 
akkoord heeft echter geen juridische status. Dat is na de heftige discussie in het Regioforum in 2016 
vorig jaar provisorisch hersteld met een ministeriële regeling, maar dat is juridisch kwetsbaar. Nu 
wordt dit dus op deze wijze juridisch geborgd. Wij gaan dus als gemeente Stichtse Vecht niet reageren 
op deze kennisgeving en / of een zienswijze indienen. 
 
Als u al zelf een melding of klacht in zou willen dienen als u overlast ondervind van vliegtuigen van en 
naar Schiphol dan is dit meer op zijn plaats bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) dan bij de 
gemeente. BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun 
vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief 
van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Hieronder vindt u 
een link naar BAS. Op de website van BAS kunt u ook meer informatie vinden over bijvoorbeeld het 
onderhoud van de banen en de consequenties hiervan voor de omgeving. Wij hebben er voor 
gekozen om op onze website alleen algemene informatie te verstrekken en de verwijzing naar BAS. 
De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden bij specifieke ontwikkelingen of ook voor Stichtse 
Vecht belangrijke aandachtspunten middels een RIB (raadsinformatiebrief) die (is mijn ervaring) ook 
door de plaatselijke pers (m.v. rtv stichtse vecht) wordt opgepakt. 
 
http://www.bezoekbas.nl/ 
 



Mocht u vragen hebben over Schipholaangelegenheden dan kunt u die aan mij stellen en zal ik mijn 
best doen deze te beantwoorden. Overigens is er in Stichtse Vecht een werkgroep luchtvaartverkeer 
die bestaat uit bewoners uit de gemeente die zich zorgen maken over de verdere uitbreiding van 
Schiphol en de negatieve gevolgen hiervan en zich in willen zetten en mee willen praten binnen de 
discussie. De invloed van de werkgroep in Stichtse Vecht is getrapt via de lijn van de inwoners. 
Desgewenst kan ik u met hen in verbinding stellen zodat u ook via deze lijn geïnformeerd kan worden 
of bij hen terecht kunt met vragen. In deze werkgroep zitten ook gepensioneerde werknemers die 
voorheen op Schiphol werkten (bijv. luchtverkeersleiding / piloot). Vanuit de gemeente is er 
(incidenteel) overleg met de werkgroep luchtvaartverkeer Stichtse Vecht om daar waar mogelijk 
samen op te kunnen trekken vanuit een gezamenlijke invalshoek. De bewoners van deze werkgroep 
hebben maandag 22 januari jl. van zich laten horen op rtv Utrecht (Bewonersgroep Stichtse Vecht: 
uitbreiding Schiphol in zee is optie). Zie onderstaande link. 
 
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717545/ 
 
Ik ga er van uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lykle Ganzevoort  
Beleidsadviseur Afval en Milieu 
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Van:   
Verzonden: vrijdag 19 januari 2018 10:25 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Vliegtuigoverlast 
 
Geachte heer Hekman, 
 
In het VAR nieuws van donderdag 18 januari staat een kennisgeving van de Rijksoverheid 
over de wijziging van het luchthavenverkeersbesluit Schiphol. 
 
Omdat ik mij grote zorgen maak over de uitbreiding van Schiphol en de overlast die dit met 
zich meebrengt, stuur ik u deze mail. Nu al ervaren wij enorme overlast. Er zijn tijdstippen 
waarop de vliegtuigen af en aan vliegen zonder moment van stilte.  
Als er ook nog aan onze nachtrust getornd gaat worden zou dat veel extra stress opleveren. 
 
Mijn vraag aan u is of de gemeenteraad zich bewust is van de overlast die Schiphol de 
inwoners van Stichtse Vecht bezorgd. 
Een logische vervolgvraag is dan wat zij hieraan doet. Verder vraag ik mij af of de gemeente 
gaat reageren op deze kennisgeving in het VAR nieuws.  
 
Op de website vind ik weinig informatie terug over dit onderwerp. Alleen een verwijzing naar 
de organisatie waar overlast gemeld kan worden. Ik zou verwachten dat de gemeente vaker 



zou publiceren over vliegtuigoverlast en bijvoorbeeld inwoners actief zou oproepen om 
overlast te melden.  
 
Ik hoop dat ik bij u aan het goede adres ben! Zo niet, dan hoor ik graag waar ik met mijn 
vragen terecht kan. 
 
Alvast bedankt voor uw reactie! 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 




