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Agenda Ledenavond 2017

1. Aftrap door de voorzitter (5 min)

2. Lokale politiek: Robbert Jan van Duijn (10 min)

3. Update door de voorzitter (25 min)

4. Vragen van leden (15 min)

5. Afronding (5 min)

6. Borrel (vanaf 21:00)

7. Einde rond 22:00

2



2. Lokale politiek: Robbert Jan van Duijn
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4. Update door de voorzitter

• Korte terugblik . Doelstellingen

. Doelgroepen 

• Hoe heeft dat uitgepakt?

• Conclusie/hoe verder?
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Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan

Missie

• Het behouden van het woongenot van de bewoners in de omgeving van de 

Aalsmeerbaan.

Ambitie

• Voorkomen van een onevenredige en extreme concentratie van herrie,  

luchtvervuiling, ultrafijnstof en gevaar in de omgeving van de 

Aalsmeerbaan. 

Doelstellingen

• Primair Begrens gebruik Aalsmeerbaan 

• Subsidiair Beperk vermijdbare hinder

• Tertiair Uitkoop/nadeelcompensatie
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Eerlijke verdeling groei



Doelgroepen 

• Besluitvormers (Overheid, Tweede Kamer)

• Partijen die (in)direct besluitvorming kunnen beïnvloeden
• Media

• Commissie MER

• Onderzoeksraad voor Veiligheid
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Hoe heeft dat uitgepakt?

• De overheid

• LVNL

• ILT

• De politiek

• De media

• Onafhankelijke onderzoeken/rapporten

• Wetenschappers, NGOs en onafhankelijke instituten

• ORS

• Rechtszaak

• Publieke opinie
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Conclusie/hoe verder?

Conclusie:

• Zinloos om nog langer aan doelstellingen 1 en 2 te werken

Blijft over:

1. Uitkoop-/verhuisregeling voor omwonenden*

2. MER (mede ter ondersteuning van punt 1):
• Meenemen nieuwe weerslimieten
• Handhavingspunten bij 500.000 vliegbewegingen
• Reken nieuwe stelsel door met de regels die in 2004 golden

*) buiten de wettelijke regeling voor nadeelcompensatie (Schadeschap)

NB Er is een compensatieregeling
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3. Vragen van leden (1)

• Het is momenteel vreselijk en volgens BAS gaat het niet beter worden, klopt 
dat?

En daaraan verwant:

• Hoe zit dat met het volraken van de primaire banen en wat betekent dit voor de 
secundaire banen?
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Eerst over het volraken van de primaire banen en wat betekent 
dit voor de secundaire banen?

• Start-/landingsbanen hebben maximale capaciteit vanwege turbulentie die 
vliegtuigen veroorzaken

• Maximale startcapaciteit van Kaagbaan is 38 vluchten per uur

• Wat gebeurt er als aanbod meer dan 38 vliegtuigen per uur is?
• 38  Kaagbaan 38; Aalsmeerbaan 0

• 40  Niet 38 over Kaagbaan en 2 over Aalsmeerbaan, maar verdeling 

over deze 2 banen aan de hand van bestemming, waardoor

Aalsmeerbaan vaak 60/70% toegewezen krijgt

• Bij groei van Schiphol raakt de Kaagbaan steeds vaker vol, dus komt 

er een overdracht van Kaagbaan naar Aalsmeerbaan
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Wordt het beter (1)?

• NEE!

• En zie de ontwikkelingen van de afgelopen jaren:
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Bronnen:
2001-2007 Historische Schipholgegevens
2008-2016 BAS baangebruikscijfers
2017 Lineaire extrapolatie NOMOS gegevens (1 nov 16 – 20 sep 17 werkelijke cijfers; 21 sep 17 – 30 okt 17 lineaire extrapolatie)

*) start strikt preferentieel vliegen 2010



Wordt het beter (2)?

• Niet alleen VEEL, maar ook HARD!

• En de toekomst:
• Gevolgen nieuwe weerslimieten onderschat?
• Gevolgen 50/50?
• Gevolgen OVV rapport?
• Nog meer, nu niet voorziene, aspecten?
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Bron: NOMOS  



3. Vragen van leden (2)

• Nachtrust in woonwijk (wettelijke regeling?)

• Is meer zichtbaarheid van BWA nodig?

• Hoe voorkomen we gegoochel met cijfers (BAS klachtencijfers zeggen niets) en 
nepoplossingen 

• In Luik hebben de inwoners geld gehad voor de geluidsoverlast. Betalen of slopen, wat 
is de optie?

• Vasthouden aan max 500.000 vluchten lijkt mij een goede zaak. Is dat realistisch? 

• Blijft men alle goede argumenten gewoon van tafel schuiven? En in het verlengde 
daarvan, welke kant gaat de vereniging dan op?

• Door eenzijdige aanpassing van de weerslimieten wordt met name in de 
herfst/winter/lente de Aalsmeerbaan strikt preferent ingezet met enorme, enorme 
geluids- en fijnstofoverlast voor de burgers van Aalsmeer. Resultaat is dat de 
secundaire Aalsmeerbaan meer wordt ingezet dan de primaire en preferente 
Kaagbaan. Wat gaat u hieraan doen?
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Redactioneel artikel Volkskrant 12 september 2017

Het huidige groeibeleid van Schiphol heeft geen 
enkele positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat 
en hooguit een geringe bijdrage aan de Nederlandse 
economie en de omwonenden betalen de prijs.
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Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan

www.aalsmeerbaan.nl

info@aalsmeerbaan.nl
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http://www.aalsmeerbaan.nl/

