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Kiescollege Cluster Aalsmeerbaan 
 
 
Aan:  
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
Dhr. M. Harbers 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag  
 
 

Uithoorn/Aalsmeer, 11 januari 2022   
 
 
 
Betreft: Noodkreet Informatievoorziening Schiphol/LVNL   
 
 
Zeer geachte minister, zeer geachte heer Harbers,  
             
De kiesmannen- en vrouwen van het ORS Kies College Cluster Aalsmeerbaan feliciteren u 
van harte met uw beëdiging als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wij wensen u 
veel succes met deze uitdagende portefeuille.  
 
Op uw eerste volle werkdag benaderen wij u namens de vele duizenden omwonenden in 
het gebied rond de Aalsmeerbaan van Schiphol, die wij vertegenwoordigen, met een 
noodkreet. Al vele maanden is de informatievoorziening van Schiphol en LVNL naar de 
omgeving niet in orde. Er is sprake van foutieve, misleidende, onjuiste en onvolledige 
informatieverstrekking aan omwonenden dicht bij de luchthaven. Verschillende oproepen 
om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren hebben tot op heden geen 
enkel resultaat gehad. Ook blijkt uit de verstrekte informatie dat er regelmatig schendingen 
van de preferentieregels plaatsvinden, waartegen de ILT niet optreedt.  
 
Uit bijgaande inventarisatie met bijlagen, door onze achterban verzameld, wordt duidelijk 
hoe ernstig de situatie is.  
 
Omdat per 1 januari 2022 de Omgevingsraad Schiphol, het daartoe bestemde overlegorgaan 
met de omgeving, niet meer functioneert zoals voorheen en een opvolger hiervoor nog niet 
geïmplementeerd is, kunnen wij niet anders dan ons tot u, het bevoegde gezag, wenden 
met onze zorgen.  
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Uit de bijgevoegde inventarisatie zijn de volgende conclusies te trekken:  
 
• Schiphol en LVNL, die verantwoordelijk zijn voor BAS (Bewoners Aanspreekpunt 

Schiphol), voldoen al vele maanden niet aan hun wettelijke verplichting om de omgeving 
van tijdige en juiste informatie te voorzien.  

• De informatie op de Schiphol, LVNL en BAS websites verschilt op cruciale punten van 
elkaar en de antwoorden van BAS zijn (mede daardoor) vaak onjuist en onvolledig.  

• Deze situatie is door de bewonersdelegatie KCCA meerdere malen geagendeerd op de 
vergaderingen van het Regioforum van de ORS (laatstelijk op 8 oktober en 17 december 
2021) en in vele e-mails aan Schiphol en LVNL in oktober en november 2021.   

• Daarmee heeft de omgeving ruimschoots voldaan aan het tijdig signaleren (“in gebreke 
stellen”) van deze onrechtmatige handelwijze van Schiphol en LVNL.  

• Tot en met de dag van dit schrijven vinden de overtredingen nog steeds plaats.  
• Het is ons niet bekend dat aan Schiphol en LVNL (BAS) dispensatie zou zijn verleend door 

het bevoegde gezag om zich niet aan deze wettelijke plicht om de omgeving van tijdige, 
volledige en juiste informatie te hoeven houden.  

• De omgeving wordt zwaar benadeeld door de voortzetting van deze onrechtmatige 
handelwijze.  

• Bovendien groeit hierdoor het publieke wantrouwen over de luchthaven en de manier 
waarop met de omgeving wordt omgegaan verder.  Dit uit zich in een weigering van vele 
omwonenden om nog vragen te stellen of klachten te registeren bij BAS; men wijkt uit 
naar andere – niet door de sector erkende – websites (zoals vliegherrie.nl).  

• Regering en parlement kunnen daarom niet vertrouwen op de door de sector geleverde 
informatie bij de beoordeling van beleid en wetsvoorstellen omdat deze informatie 
aantoonbaar onjuist is.   

• Voorts blijkt uit de ontvangen informatie (plaatjes van het vliegverkeer) van BAS 
onomstotelijk dat Schiphol en LVNL regelmatig de preferentieregels schenden.  

 
Wij willen u oproepen om op korte termijn actie te nemen om deze schrijnende situatie te 
verbeteren.  
 
Hiertoe doen wij een aantal suggesties:  
 
• Geef de ILT de opdracht om handhavingsacties (zoals boetes) in te zetten wat betreft de 

verplichting om tijdige en correcte informatievoorziening aan de omgeving te 
verstrekken.  

• Geef de ILT de opdracht om de geïnventariseerde klachten te onderzoeken op 
overtredingen van de regels voor preferentieel baangebruik, leg boetes op en eis 
structurele verbetering van de situatie.  

• Voorkom het gebruik van de BAS rapportages bij het maken van beleid, omdat deze 
rapportages aantoonbaar onjuiste en onvolledige informatie bevatten.  

• Geef een onafhankelijke partij (zonder banden met Schiphol of LVNL) de spoedopdracht 
om per direct verbetering van de informatievoorziening te bewerkstelligen.  

 
Wat de KCCA betreft hebben Schiphol en LVNL aangetoond structureel onvoldoende 
professioneel te zijn in het omgaan met de verantwoordelijkheid om de omgeving van 
tijdige, juiste en volledige informatie te voorzien.  
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Het is hoog tijd dat u als minister ingrijpt en deze organisaties tot de orde roept.  
 
Uiteraard zijn wij graag bereid onze brief nader toe te lichten. Wij zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groeten, namens de KCCA,  
 
M. Visser, delegatieleider   
 
Kiesmannen- en vrouwen van het Kies College Cluster Aalsmeerbaan Omgevingsraad 
Schiphol: E. de Leeuw (voorzitter), T. van den Beld, R. Lutgerhorst (CV Aalsmeerbaan 
Binnengebied), W. Brouwer, N. ’t Hart, M. Hörfarter, T. Kreike, P. van der Maat, P. Pit (plv CV 
Aalsmeerbaan Buitengebied), R. Plasmeijer, A. Steenwinkel, M. Visser (CV Aalsmeerbaan 
Buitengebied – delegatieleider KCCA), G. Wisse, R.  Wortel (plv CV Aalsmeerbaan 
Binnengebied). Email: kcca.orsbewoners@gmail.com  


