
Schriftelijke vragen  
 

 

Schriftelijke vragen overlast luchtverkeer De Ronde Venen 

Onlangs kreeg onze fractie een bericht van een verontruste inwoner ten aanzien van 
het toegenomen luchtverkeer vanaf Schiphol boven het grondgebied van De Ronde 
Venen, en dan met name boven de kern Vinkeveen. Deze inwoner geeft aan dat er 
navraag is gedaan bij de gemeente over deze extra luchtverkeersbewegingen en dat 
daaruit bleek dat de toegenomen overlast in 2015 een gevolg was van groot 
onderhoud aan de Aalsmeerbaan en er als gevolg daarvan meer bewegingen vanaf 
de Buitenveldertbaan waren. Daarnaast start er dit najaar een eenjarig experiment 
waarbij vliegtuigen die vanaf de Kaagbaan opstijgen eerder afbuigen naar het 
oosten. Dit betekent voor De Ronde Venen een toename van het aantal 
luchtverkeersbewegingen en van de geluidsoverlast. Daarnaast betekent het 
toegenomen vliegverkeer ook een verslechtering van de luchtkwaliteit. Uit de reactie 
van de gemeente bleek verder dat de gemeente samen met een aantal andere 
gemeenten bezwaar heeft gemaakt tegen dit experiment, maar dat het voorstel om 
dit experiment te starten toch is aangenomen op 26 februari jl. in de Omgevingsraad 
Schiphol.  

Naar aanleiding van dit route-experiment hebben wij een aantal vragen: 

1. Wanneer start het experiment waarbij het vliegverkeer vanaf de Kaagbaan 
eerder afbuigt richting het oosten precies? 
 

2. Boven welke kernen zal, als gevolg van dit experiment, sprake zijn van een 
toename van het luchtverkeer? 
 

3. Wanneer wordt de evaluatie van dit experiment verwacht? 
 

4. Op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit om dit 
experiment te starten? Mocht de raad hier niet over geïnformeerd zijn, wat is 
daar dan de reden van? 
 

5. Zijn er naast dit experiment nog andere plannen vanuit Schiphol die een 
toename (zouden kunnen) betekenen van het vliegverkeer boven De Ronde 
Venen? Zo ja, om welke plannen gaat het? 
 

6. Op welke wijze spant het college zich in om de overlast van het luchtverkeer, 
nu en in de toekomst, ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit zoveel mogelijk 
te beperken?  
 

7. Hoe is het college voornemens om de gemeenteraad op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen ten aanzien van toe- en afnames van luchtverkeer 
boven De Ronde Venen en de stappen die het college zet om de overlast 
hiervan te beperken? 



Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet, 
Pieter Kroon 
Raadslid PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 


