
Verslag Dorpsoverleg  

  Woensdag 10 september 2014  

20.00 uur Dorpshuis Kudelstaart 

 

Email: dorpsraadkudelstaart@hotmail.com 

Twitter: @Kudelstaart 

 

 
Aanwezig: 

Bestuursleden: Elien Haspels-Neep, Mike Kerkhoven, 

 Lex Markestein, Hendrik Derlagen, Hans Vonk 

 

Politieke vertegenwoordigers: Eppo Buskermolen (CDA), Danny Tol (AB),  

 Jan Bouwmeester (VVD), Teun Treur (VVD), 

Marjanne Vleghaar (VVD), Sunny Lakerveld 

(PACT), Bram Heijstek (HAC) 

 

Uitgenodigde gast: Eef Haverkort (Vereniging Gezamenlijke 

Platforms – VGP) 

 

Aanwezigen: Rond de 40 bewoners 
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1. Opening door de Voorzitter en vaststellen agenda. 

 
2. ‘’Overlast vliegverkeer Schiphol’’ 

 
Introductie van Eef Haverkort 

De Heer Haverkort is Penningmeester en Woordvoerder van het Vereniging 
Gezamenlijke Platforms (VGP). De Heer Haverkort is uitgenodigd om meer 

duidelijkheid te geven over de vlieghinder van Schiphol aan de inwoners van 
Kudelstaart. 

 
Wat doet de GVP? 
De VGP is een koepel voor bewonersvertegenwoordigingen die zich willen 
inzetten voor het begrenzen van de groei van de luchthaven Schiphol in het 
dichtstbevolkte deel van Nederland en het terugdringen van vermijdbare 
vlieghinder. 
 
Waar heeft Kudelstaart last van? 
De situatie in Kudelstaart is op zich uniek, Kudelstaart heeft met maar liefst drie 
landingsbanen van Schiphol te maken. De Kaagbaan, de Aalsmeerbaan en de 
Zwanenburgbaan. Vooral in de nacht hebben veel inwoners last van het 
vliegverkeer van de Zwanenburgbaan door de landende vliegtuigen. Ook zijn er 

meerdere klachten over het opstijgen van de Kaagbaan. Veel aanwezigen merken 
op dat het overlast van Schiphol in de laatste vijf jaar merkbaar is toegenomen.  
 
Waarom is er geen meetpunt in Kudelstaart? 
Sommige bewoners vragen zich af waarom er geen meetpunt in Kudelstaart is. 

Recent is besloten dat er drie nieuwe meetpunten in de gemeente zullen komen, 
één van die meetpunten zal komen in Kudelstaart. Dit NOMOS-meetpunt zal in 
Kudelstaart-Zuid in de buurt van de Mastweg komen te staan, de exacte locatie is 
tot zover nog niet bekend. Enkele mensen vragen zich het nut van een NOMOS-

meetpunt af, omdat die alleen het geluidsoverlast kan meten en niet de 
luchtvervuiling (Dit laatste naar aanleiding van een opmerking over 

luchtverontreiniging door vliegtuigen). Ook wordt opgemerkt dat een meet punt 
alleen de geluidbelasting van landende vliegtuigen kan meten en niet van 

opstijgende vliegtuigen indien deze geplaatst wordt aan de Mastweg.  
 

             Wie gaat er over het overlast van Schiphol? 

Het overleg over de ontwikkeling en klachten over Schiphol wordt tot 1 januari 
2015 gehouden door zogenoemde Alderstafel. De Alderstafel is een overlegtafel 

die het kabinet adviseert over de groei van Schiphol, hinderbeperking en de 
kwaliteit van de leefomgeving. Een vaste vertegenwoordiger aan de Alderstafel is 

de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Dit onafhankelijke 
overleg orgaan zet zich in om de hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken 

en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen. Per 1 januari 2015 
zullen de Alderstafel en de CROS opgaan in een nieuw overleg orgaan: De 



Omgevingsraad Schiphol (ORS)  

 
Wat is de Omgevingsraad Schiphol (ORS)? 

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad  de opvolger van de Alderstafel en de 
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De Omgevingsraad 

Schiphol wordt de plek waar in de toekomst alle zaken rondom Schiphol worden 
besproken. Om mee te kunnen praten bij het zogenoemde Regioforum van de 

Omgevingsraad Schiphol (ORS) kan je je als bewonersorganisatie laten registeren 
als een achterbanorganisatie. Deze achterbanorganisatie moet een door de 

gemeente erkende dorps- of wijkraad zijn, met minimaal 100 leden (donateurs of 

sympathisanten).  
 

Wat kan de Dorpsraad doen? 
Dorpsraad Kudelstaart wil faciliteren bij het vormen van een achterbanorganisatie 

voor de ORS. Zij heeft echter zelf niet de capaciteit/kennis om naast de bestaande 
activiteiten deze organisatie op te zetten waarbij ook een kiesman benoemd 

moet worden. 
Voor Kudelstaart zou tenminste één achterbanorganisaties opgezet moeten, 

waarvoor 100 meerderjarige leden nodig zijn, woonachtig in Kudelstaart. Deze 
leden (sympathisanten) moeten zich met hun naam, adres, woonplaats en bij 

voorkeur geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres registeren. 
Daarnaast moet de belangenorganisatie met kiesman beslissen onder welk cluster 
deze achterbanorganisatie gaat vallen, dit in overleg met de Dorpsraad en andere 
wijkraden uit Aalsmeer. Elke specifieke landingsbaan van Schiphol is ingedeeld als 
een cluster.  
 
De Dorpsraad wil een aparte werkgroep vormeren die de organisatie op zich 

neemt. In de vergadering doet de voorzitter een oproep aan alle bewoners van 
Kudelstaart om contact op te nemen met de Dorpsraad indien zij willen helpen 

met het opzetten van een achterbanorganisatie zodat Kudelstaartse belangen 
hier goed vertegenwoordigt kunnen worden bij de Omgevingsraad Schiphol. 
 
Geen van de aanwezigen steekt z’n hand op om te helpen, wel willen bewoners 
leden voor de achterban organisatie werven. 

3. Rondvraag en Afsluiting door de Voorzitter 
Geen vragen 

 

 


