Raadsvragen over geluidsoverlast vliegtuigen boven Huizen
Aan:
Van:
Betreft:

Het college
Mohamed Amessas
Raadsvragen op grond van artikel 47 van het reglement van orde
voor de vergaderingen en ander werkzaamheden van de raad 2015,
betreffende geluidsoverlast vliegtuigen boven Huizen

Datum:

15 september 2022

Geacht college,
Onlangs kreeg onze fractie berichten van een aantal verontruste inwoners ten aanzien van het toegenomen
luchtverkeer vanaf Schiphol boven het grondgebied van Huizen.
Naar aanleiding van deze signalen hebben wij een aantal vragen:
1. Is het college bekend met het toenemende luchtverkeer en de daarmee gemoeide overlast boven Huizen?
2. Zijn er meldingen en signalen bij de gemeente binnen gekomen van verontruste inwoners? Zo ja, wat was de
reactie van het college op deze meldingen?
3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in oktober 2018 een rapport aangeboden aan de Europese Unie
waarin is aangetoond dat geluidhinder van vliegtuigen serieuze
gezondheidseffecten tot gevolg heeft, waaronder hart- en vaatziekten, leerproblemen en
slaapverstoring. Is het college bekend met dit rapport? Zo ja, wat heeft het college ondernomen om de gevolgen
van de geluidsoverlast van vliegtuigen te voorkomen?
4. Is het college het met GroenLinks eens dat ook de recente toename van vliegbewegingen boven Huizen een
ongewenste, ongezonde en milieuvervuilende ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet
5. Op welke wijze spant het college zich in om de overlast van luchtverkeer, nu en in de toekomst, (qua geluid en
luchtkwaliteit) zoveel mogelijk te beperken?
6. Kan het college, eventueel in samenwerking met omliggende gemeenten met Schiphol in overleg treden om naar
een oplossing te zoeken voor deze vliegtuigoverlast?
7. Is het college bereid om het dossier Schiphol een vast punt op de agenda van het regionaaloverleg te laten zijn en
dat overleg hierover elk kwartaal plaatsvindt?
8. 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 Huizen en de stappen die het college zet om de overlast hiervan te
beperken?
Graag schriftelijke beantwoording van de vragen tijdig voor de raad van 27 oktober a.s.. Mocht dat onverhoopt
niet lukken, dan wil ik mondelinge beantwoording van mijn vragen in dezelfde raadsvergadering.
Bijlagen:
- Op de website van het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) www.bezoekbas.nl is alle informatie over
vliegverkeer van en naar Schiphol te vinden.
- Meldingeninzicht per postcode https://bezoekbas.nl/meldingeninzicht/
- Nederland is vol: Seizoen 1 Aflevering 1 van zondag 11 sep 2022 stond in het teken van “vliegtuigen”.
https://www.npostart.nl/nederland-is-vol/11-09-2022/BV_101408865

Met vriendelijke groet,
Mohamed Amessas
Namens fractie GroenLinks Huizen

