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Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, 
 
Sinds een aantal jaar is er vanuit onze regio een forse toename van het aantal meldingen van 
vliegtuigoverlast te zien. Waar vliegtuigen van en naar Schiphol voorheen met een grote boog om onze 
agglomeratie heen trokken, wordt er nu met regelmaat dwars over dit zeer drukke woongebied heen 
gevlogen. Wij zien in de kwartaalrapportages van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol dan ook een 
substantiële toename van het aantal meldingen (klachten) vanuit onze regio. 

Zoals recentelijk in een analyse van GGD onderzoeken is aangetoond, blijken er veel meer mensen 
hinder te ondervinden van de luchtvaart dan eerder werd berekend. Een van de redenen is dat alleen de 
directe nabijheid van Schiphol tot het onderzoeksgebied behoort (binnen de 48 dB contour). Maar nu 
blijkt dat ook veel mensen buiten deze contour overlast ervaren. De toename van het aantal klachten 
uit onze regio onderstreept deze conclusie.  

Een van de redenen van de toename van vliegbewegingen boven ons grondgebied is een twee jaar 
geleden ingevoerde landingsprocedure waarbij er parallel wordt geland op de Aalsmeerbaan en de 
Zwanenburgbaan. Vanuit veiligheidsoverwegingen schrijft deze procedure afwijkende aanvliegroutes 
recht over Maarssen, Maarssenbroek, Vleuten en De Meern voor. 

Momenteel bereidt u een nieuwe Luchtvaartnota voor waarin de toekomst van de luchtvaart in 
Nederland wordt uitgestippeld. Wij zijn van mening dat een wijziging van het luchtvaartbeleid – 
mogelijk groei - niet ten koste mag gaan van de volksgezondheid van de inwoners van Nederland, de 
natuur, het milieu en het klimaat. Wij vragen u verder om bij de komende herinrichting van het 
Nederlandse luchtruim ook rekening te houden met de gezondheid (hinder en slaapverstoring) van de 
bewoners van Nederland buiten de contour en met name boven onze agglomeratie waar ca. 600.000 
mensen wonen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
V. Everhardt, wethouder gemeente Utrecht 
L. van Dort, wethouder Stichtse Vecht 
 


