
Agendapunt 5: Agendapunt 5: Agendapunt 5: Agendapunt 5: 

Ontwikkelingen Schiphol overlegOntwikkelingen Schiphol overlegOntwikkelingen Schiphol overlegOntwikkelingen Schiphol overleg

5 juli vorig jaar stuurde de minister van Infrastructuur 5 juli vorig jaar stuurde de minister van Infrastructuur 5 juli vorig jaar stuurde de minister van Infrastructuur 5 juli vorig jaar stuurde de minister van Infrastructuur 

en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer met het en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer met het en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer met het en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer met het 

voornemen dat Schiphol mag groeien na 2020 in voornemen dat Schiphol mag groeien na 2020 in voornemen dat Schiphol mag groeien na 2020 in voornemen dat Schiphol mag groeien na 2020 in 

stappen van 500.000 naar 540.00 vliegbewegingen per stappen van 500.000 naar 540.00 vliegbewegingen per stappen van 500.000 naar 540.00 vliegbewegingen per stappen van 500.000 naar 540.00 vliegbewegingen per 

jaar mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden:jaar mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden:jaar mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden:jaar mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden:



- Voorrang zal worden gegeven aan beperking hinder in plaats aantal Voorrang zal worden gegeven aan beperking hinder in plaats aantal Voorrang zal worden gegeven aan beperking hinder in plaats aantal Voorrang zal worden gegeven aan beperking hinder in plaats aantal 

vliegbewegingen,  vliegbewegingen,  vliegbewegingen,  vliegbewegingen,  

- Schiphol moet eerst de al afgesproken hinderbeperkende maatregelen Schiphol moet eerst de al afgesproken hinderbeperkende maatregelen Schiphol moet eerst de al afgesproken hinderbeperkende maatregelen Schiphol moet eerst de al afgesproken hinderbeperkende maatregelen 

uitvoeren (Aldersakkoord 2008 en verder),uitvoeren (Aldersakkoord 2008 en verder),uitvoeren (Aldersakkoord 2008 en verder),uitvoeren (Aldersakkoord 2008 en verder),

- Verankeren in de wet strikt handhaven Nieuwe NormenVerankeren in de wet strikt handhaven Nieuwe NormenVerankeren in de wet strikt handhaven Nieuwe NormenVerankeren in de wet strikt handhaven Nieuwe Normen---- en Handhaving en Handhaving en Handhaving en Handhaving 

Stelsel (NNHS) bij 500.00 vliegbewegingen, De inspectie ILT krijgt dan Stelsel (NNHS) bij 500.00 vliegbewegingen, De inspectie ILT krijgt dan Stelsel (NNHS) bij 500.00 vliegbewegingen, De inspectie ILT krijgt dan Stelsel (NNHS) bij 500.00 vliegbewegingen, De inspectie ILT krijgt dan 

wettelijk bevoegdheid boetes aan o.a. Schiphol op te leggen, wettelijk bevoegdheid boetes aan o.a. Schiphol op te leggen, wettelijk bevoegdheid boetes aan o.a. Schiphol op te leggen, wettelijk bevoegdheid boetes aan o.a. Schiphol op te leggen, 

uiterlijk eind 2020.uiterlijk eind 2020.uiterlijk eind 2020.uiterlijk eind 2020.

- Veiligheid op 1, Schiphol kan zich alleen verder ontwikkelen als dit Veiligheid op 1, Schiphol kan zich alleen verder ontwikkelen als dit Veiligheid op 1, Schiphol kan zich alleen verder ontwikkelen als dit Veiligheid op 1, Schiphol kan zich alleen verder ontwikkelen als dit 

aantoonbaar veilig kan, (Rapport Onderzoek raad Voor Veiligheid (OVV) aantoonbaar veilig kan, (Rapport Onderzoek raad Voor Veiligheid (OVV) aantoonbaar veilig kan, (Rapport Onderzoek raad Voor Veiligheid (OVV) aantoonbaar veilig kan, (Rapport Onderzoek raad Voor Veiligheid (OVV) 

“Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” 2017),“Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” 2017),“Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” 2017),“Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” 2017),



- Juridische aanscherpen van de vierde baan regel, waarop zal worden gehandhaafdJuridische aanscherpen van de vierde baan regel, waarop zal worden gehandhaafdJuridische aanscherpen van de vierde baan regel, waarop zal worden gehandhaafdJuridische aanscherpen van de vierde baan regel, waarop zal worden gehandhaafd

(4(4(4(4eeee baan regel dient als bescherming omwonenden bij de secundaire Aalsmeer, baan regel dient als bescherming omwonenden bij de secundaire Aalsmeer, baan regel dient als bescherming omwonenden bij de secundaire Aalsmeer, baan regel dient als bescherming omwonenden bij de secundaire Aalsmeer, 

Buitenveldert en de Zwanenburgbaan.Buitenveldert en de Zwanenburgbaan.Buitenveldert en de Zwanenburgbaan.Buitenveldert en de Zwanenburgbaan.

- Aanpak schadelijke emissies (Co2,stikstof en (ultrafijnstof) Het Rijksinstituut voor Aanpak schadelijke emissies (Co2,stikstof en (ultrafijnstof) Het Rijksinstituut voor Aanpak schadelijke emissies (Co2,stikstof en (ultrafijnstof) Het Rijksinstituut voor Aanpak schadelijke emissies (Co2,stikstof en (ultrafijnstof) Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu(heeft vorig jaar gerapporteerd dat kortdurende blootstelling Volksgezondheid en Milieu(heeft vorig jaar gerapporteerd dat kortdurende blootstelling Volksgezondheid en Milieu(heeft vorig jaar gerapporteerd dat kortdurende blootstelling Volksgezondheid en Milieu(heeft vorig jaar gerapporteerd dat kortdurende blootstelling 

aan ultrafijnstof gezondheidsproblemen kan hebben, naar de lange termijn effecten loopt aan ultrafijnstof gezondheidsproblemen kan hebben, naar de lange termijn effecten loopt aan ultrafijnstof gezondheidsproblemen kan hebben, naar de lange termijn effecten loopt aan ultrafijnstof gezondheidsproblemen kan hebben, naar de lange termijn effecten loopt 

nog een onderzoek,nog een onderzoek,nog een onderzoek,nog een onderzoek,

- Het is belangrijk dat onder strikte voorwaarden vanaf 2021 weer perspectief heeft om te Het is belangrijk dat onder strikte voorwaarden vanaf 2021 weer perspectief heeft om te Het is belangrijk dat onder strikte voorwaarden vanaf 2021 weer perspectief heeft om te Het is belangrijk dat onder strikte voorwaarden vanaf 2021 weer perspectief heeft om te 

groeien naar 540.000 vliegbewegingen,groeien naar 540.000 vliegbewegingen,groeien naar 540.000 vliegbewegingen,groeien naar 540.000 vliegbewegingen,

- Dus op middellange termijn: groei verdienen door aantoonbare Dus op middellange termijn: groei verdienen door aantoonbare Dus op middellange termijn: groei verdienen door aantoonbare Dus op middellange termijn: groei verdienen door aantoonbare 

hinderbeperkinghinderbeperkinghinderbeperkinghinderbeperking

Voorlopige conclusie:Voorlopige conclusie:Voorlopige conclusie:Voorlopige conclusie:

Begin 2020 is hier nog niets van terechtgekomen.Begin 2020 is hier nog niets van terechtgekomen.Begin 2020 is hier nog niets van terechtgekomen.Begin 2020 is hier nog niets van terechtgekomen.



1.1.1.1. Grote kans dat de wettelijke taken van de Omgevings Raad Schiphol (ORS) Grote kans dat de wettelijke taken van de Omgevings Raad Schiphol (ORS) Grote kans dat de wettelijke taken van de Omgevings Raad Schiphol (ORS) Grote kans dat de wettelijke taken van de Omgevings Raad Schiphol (ORS) 

overleg platform van alle belanghebbenden van Schiphol dit jaar uit elkaar overleg platform van alle belanghebbenden van Schiphol dit jaar uit elkaar overleg platform van alle belanghebbenden van Schiphol dit jaar uit elkaar overleg platform van alle belanghebbenden van Schiphol dit jaar uit elkaar 

zal vallen. De omwonenden verliezen de gelijkwaardige advies functie naar de zal vallen. De omwonenden verliezen de gelijkwaardige advies functie naar de zal vallen. De omwonenden verliezen de gelijkwaardige advies functie naar de zal vallen. De omwonenden verliezen de gelijkwaardige advies functie naar de 

minister van Infrastructuur en Waterstaat. minister van Infrastructuur en Waterstaat. minister van Infrastructuur en Waterstaat. minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

2.2.2.2. Gemeenten en het Rijk hebben een grote uitdaging om voor de toekomst Gemeenten en het Rijk hebben een grote uitdaging om voor de toekomst Gemeenten en het Rijk hebben een grote uitdaging om voor de toekomst Gemeenten en het Rijk hebben een grote uitdaging om voor de toekomst 

wonen en vliegen goed te combineren, zodat de leefomgevingskwaliteit echt wonen en vliegen goed te combineren, zodat de leefomgevingskwaliteit echt wonen en vliegen goed te combineren, zodat de leefomgevingskwaliteit echt wonen en vliegen goed te combineren, zodat de leefomgevingskwaliteit echt 

wordt verbeterd ( bij verdere groei van Schipholwordt verbeterd ( bij verdere groei van Schipholwordt verbeterd ( bij verdere groei van Schipholwordt verbeterd ( bij verdere groei van Schiphol ) ) ) ) 

**** De belangengroep omwonenden Aalsmeerbaan (samen met Uithoorn) zijn De belangengroep omwonenden Aalsmeerbaan (samen met Uithoorn) zijn De belangengroep omwonenden Aalsmeerbaan (samen met Uithoorn) zijn De belangengroep omwonenden Aalsmeerbaan (samen met Uithoorn) zijn 

goed georganiseerd en zullen er alles aan doen om de overlast in de Zuidgoed georganiseerd en zullen er alles aan doen om de overlast in de Zuidgoed georganiseerd en zullen er alles aan doen om de overlast in de Zuidgoed georganiseerd en zullen er alles aan doen om de overlast in de Zuid----

Oosthoek te beperken. Motie gemeenteraad en college B & W Aalsmeer Oosthoek te beperken. Motie gemeenteraad en college B & W Aalsmeer Oosthoek te beperken. Motie gemeenteraad en college B & W Aalsmeer Oosthoek te beperken. Motie gemeenteraad en college B & W Aalsmeer 

“Genoeg is Genoeg”.“Genoeg is Genoeg”.“Genoeg is Genoeg”.“Genoeg is Genoeg”.

Wat wel dit jaar dreigt te gebeuren:Wat wel dit jaar dreigt te gebeuren:Wat wel dit jaar dreigt te gebeuren:Wat wel dit jaar dreigt te gebeuren:



Nu wat praktische informatie over de aanwezigheid van 

Schiphol Airport

In de Zuidoosthoek zijn op z’n  minst 3 verenigingen actief die de belangen van  

bewoners zo goed mogelijk verdedigen, deze zijn:

Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (BWA)

website  http://aalsmeerbaan.nl/

Vereniging Vliegtuighinder Westeinder

website  https://www.vliegtuighinder.com/ ,en

Platform Uithoorn (en De Kwakel) Schiphol Hinderbeperking (PUSH) 

website   https://www.pushuithoorn.nl/

Van PUSH onderdankzegging de volgende informatie:

















Doemscenario is nog ernstiger dan onderstaand overzicht vliegpaden Zuidoosthoek Doemscenario is nog ernstiger dan onderstaand overzicht vliegpaden Zuidoosthoek Doemscenario is nog ernstiger dan onderstaand overzicht vliegpaden Zuidoosthoek Doemscenario is nog ernstiger dan onderstaand overzicht vliegpaden Zuidoosthoek 

bij verdere groei van Schipholbij verdere groei van Schipholbij verdere groei van Schipholbij verdere groei van Schiphol


