
Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK)

Onderwerp: Uitvoering motie 764

Aan woordvoerders luchtvaart van de Tweede Kamerfracties 

Oegstgeest en Heiloo, 15 oktober 2020.

Geachte woordvoerders luchtvaart,

Vlak voor het zomerreces is  met algemene stemmen motie 764 aangenomen waarin de  regering verzocht

wordt zich er voor in te zetten dat bij Schiphol zo spoedig mogelijk binnen de geldende veiligheidsprocedures

praktijkervaring wordt opgedaan met hoger aanvliegen in combinatie met een gelijkmatig daling, zodat bij

positieve  ervaringen  deze  procedure  zo  snel  als  mogelijk  kan  worden  ingevoerd. Het  gaat  hier  om  de

zogenaamde  continuous descent operation (CDO),  waarvan de positieve effecten zijn: minder geluidshinder,

minder brandstofgebruik en aanzienlijk minder uitstoot ten opzichte van de huidige naderingsprocedure. Door

het beperkte vliegverkeer tijdens de coronacrisis kan op Schiphol hier nu op een veilige manier ervaring mee

opgedaan worden. De CDO is immers een reeds lang bekende en door de ICAO-erkende naderingsprocedure.

De corona-periode zou voor Schiphol en de Luchtverkeersleiding aanleiding hebben kunnen zijn om zelf alvast

te beginnen met het implementeren van de CDO. Immers, als het de luchtvaartsector werkelijk ernst is om

hinderbeperking tot stand te brengen, getuigt het versneld  testen van de in de motie  genoemde maatregel

(hoger aanvliegen i.c.m. een gelijkmatige daling) van oprecht commitment. 

Echter,  onze ervaring is  dat  er  nog steeds heel  veel  vliegtuigen overkomen die over grote afstand van de

landingsbaan laag (<800 m) vliegen (‘level flight’). Wij constateren daarom dat van pro-actief handelen door de

luchtvaartsector in deze dus geen sprake is. Dit baart ons grote zorgen. Wij twijfelen dan ook sterk aan de

voorspoedige voortgang van de uitvoering van de motie die u als Tweede Kamer heeft aangenomen. 

Bij deze doen wij daarom een dringend beroep op u om er op toe te zien dat de uitvoering van de motie geen

verdere vertraging zal ondervinden. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting OZV Namens het bestuur van het PVK

                                                                                                           

Jan Edens (voorzitter) Hugo Timmer (secretaris)
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