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Tijdens een bezoek aan partijgenoten en actieve buurtbewoners in Sassenheim,

gemeente Teylingen, kwam onder meer de overlast van Schiphol aan de orde. Mijn

opmerking dat die overlast in deze coronatijd wel afgenomen zou zijn, werd

ontkennend beantwoord. Landende en stijgende vliegtuigen blijken laag over de

bebouwde kom van Sassenheim te vliegen. Ik kon dat zelf ook enkele malen

constateren.

De Tweede Kamer heeft voor het zomerreces 2020 unaniem een motie (motie 764)

aangenomen waarin de regering verzocht wordt zich er voor in te zetten dat bij

Schiphol zo spoedig mogelijk de zogenaamde continuous descent operation (CDO)

gaat hanteren, waarvan de positieve effecten zijn: minder geluidshinder, minder

brandstofgebruik en aanzienlijk minder uitstoot ten opzichte van de huidige

naderingsprocedure. De praktijk wijst uit dat er nog steeds heel veel vliegtuigen

overkomen die over grote afstand van de landingsbaan laag (<800 m) vliegen (‘level

flight’) waardoor veel (onnodige) geluidshinder wordt veroorzaakt. De stichting

‘Omgeving zonder Vlieghinder voor Zuid-Holland Noord’ (OZV) en het ‘Platform

Vlieghinder Kennemerland’ (PVK) heeft hierover een brief aan de woordvoerders

luchtvaart van de Tweede Kamerfracties gestuurd die u als bijlage aantreft

1. Bent u op de hoogte van het feit dat het luchtverkeer van en naar Schiphol regelmatig

een zeer lage aan- en afvliegroute neemt, onder andere dicht boven de dorpskern van

Sassenheim?

Antwoord

Ja, dit is een bekende kwestie. Het College heeft daarover al meerdere keren contact

gehad met de bewonersgroep Omgeving zonder Vlieghinder (OzV). Wij herkennen de

hinderlijkheid van het laagvliegen, wat nog eens versterkt wordt door het feit dat het

laagvliegen niet persé in alle gevallen nodig lijkt.
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door de Tweede Kamer unaniem aangenomen motie 764 niet zou mogen

plaatsvinden?

Antwoord

De luchtverkeersleiding Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan dat als taak

heeft het leveren van luchtverkeersdiensten. Daarbij worden op operationele basis

afwegingen gemaakt tussen veiligheid, efficiëntie en omgeving (waaronder

geluidhinder). Een veilige afhandeling van het verkeer is daarbij altijd primair aan de

andere aspecten. In gesprekken die wij met de Luchtverkeersleiding hebben ervaren

wij een positieve grondhouding ten aanzien van de zogenaamde continuous descent

operation (CDO). Wij delen echter de mening van Platform Vlieghinder Kennemerland

dat de Luchtverkeersleiding -maar ook de piloten- zich vooruitlopend op CDO méér

zouden moeten inspannen om vliegtuigen nu al zoveel mogelijk met een continue

daalprofiel te laten naderen en landen. Dit uiteraard binnen de marges van veiligheid.

3. Bent u bereid om er bij de minister van I&M op aan te dringen de Luchtverkeersleiding

op te dragen deze vermijdbare hinder door middel van ‘continuous descent operation’

tegen te gaan?

Antwoord

Het College heeft deze kwestie al meerdere keren onder de aandacht gebracht van

partijen, zoals onlangs nog in de vergadering van de Omgevingsraad Schiphol van 11

december 2020. Ook in gesprekken die wij voeren met de Luchtverkeersleiding en

Schiphol benadrukken wij het onbegrip dat er bij bewoners is over het -in hun ogen-

onnodige laagvliegen. Het College ziet geen meerwaarde om, naast de Tweede

Kamer motie die de regering al aanspoort om actie te ondernemen, separaat de

minister hierop nog aan te spreken.
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