


























































 

 
Kun jij dit nu met  oppakken? Ik zit de hele ochtend in overleg, maar ga er straks wel uit
voor overleg met FIN.
 
Groet,
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Groeten, 
KLM Royal Dutch Airlines

 | 

+ 31 (0)  | @klm.com
Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Google+ | Blog

********************************************************
For information, services and offers, please visit our web site: http://www.klm.com. This e-
mail and any attachment may contain confidential and privileged material intended for the
addressee only. If you are not the addressee, you are notified that no part of the e-mail or
any attachment may be disclosed, copied or distributed, and that any other action related
to this e-mail or attachment is strictly prohibited, and may be unlawful. If you have
received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and
delete this message.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), its subsidiaries and/or its employees shall
not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any
attachments, nor responsible for any delay in receipt.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (also known as KLM Royal Dutch Airlines) is
registered in Amstelveen, The Netherlands, with registered number 33014286 
********************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
********************************************************
For information, services and offers, please visit our web site: http://www.klm.com. This
e-mail and any attachment may contain confidential and privileged material intended for
the addressee only. If you are not the addressee, you are notified that no part of the e-mail
or any attachment may be disclosed, copied or distributed, and that any other action related
to this e-mail or attachment is strictly prohibited, and may be unlawful. If you have
received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and
delete this message.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), its subsidiaries and/or its employees
shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any
attachments, nor responsible for any delay in receipt.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (also known as KLM Royal Dutch Airlines) is
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Ik zou graag de volgende tekst willen voorstellen, waarbij zoals eerder aangegeven wel nog moet
worden vastgesteld of we dit vanuit juridisch oogpunt zo wel kunnen doen met elkaar:
 

10.1.c en 10.2.g

10.1.c en 10.2.g
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Met vriendelijke groet,

10.2.e
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Aan:  - DGLM < @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Nachtvluchten
Beste 
Heb jij voor ons overleg morgen iets van een notitie/memo of iets dergelijks wat we kunnen
lezen ter voorbereiding?
Gr,

Van:  - HBJZ < @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 30 april 2020 10:42
Aan: Bergenhenegouwen, J. van (Jeroen) - BSK < @minienw.nl>;

 - DBO < @minienw.nl>;  -
DGLM < @minienw.nl>
CC:  - DGLM < @minienw.nl>;  -
HBJZ < @minienw.nl>;  - HBJZ < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Nachtvluchten
Hoi Jeroen,
Ik heb vandaag nauwelijks ruimte. Zou het ook vrijdagochtend kunnen? Ergens tussen 9.00 en
11.00 uur?
Groet,

Van: Bergenhenegouwen, J. van (Jeroen) - BSK < @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 30 april 2020 10:37
Aan:  - DBO < @minienw.nl>; 
- DGLM < @minienw.nl>;  - HBJZ
< @minienw.nl>
CC:  - DGLM < @minienw.nl>
Onderwerp: Nachtvluchten

 
Ik sprak gisteren even met  over zijn werk rond de nachtvluchten en
de discussie met klm daarover. Ik wil voorstellen om vandaag een half
uurtje met elkaar te praten zodat we  nog wat verder kunnen helpen
in de redenering die hij moet maken, zodat we achteraf ook zo sterk
mogelijk staan.

 wil jij dit plannen?
Groet,
Jeroen

Jeroen van Bergenhenegouwen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Luchtvaart | Project Schiphol | Directeur
.............................................................................
M 06 

@minienw.nl
.............................................................................

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e10.2.e10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e10.2.e10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e















 
·        

 
·        Kunnen jullie nader specifiëren wat een reductie betekent voor het leisure netwerk

(bestemming en frequentie) en aantal slagen dat daarop wordt gemaakt?

 
·        Voor welke vluchten is verplaatsing complex door onmogelijkheden bij de

bestemmingsluchthaven, bij welke kan dat wel?

 
·        

 
·        

10.2.g en 10.1.c

10.2.g
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·        Welke en hoeveel (EUR)-feeder vluchten zijn noodzakelijk in de nacht voor de operatie?

 
·        In hoeverre kan een Air-rail aanbod daar in voorzien?

 
·        

 

        

 

 

 

        

         

        

 

        

 
Mijn tekstvoorstel is daarmee:

10.2.g en 10.1.c
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10.2.g en 10.1.c



 

 

 
Ik krijg echter graag een antwoord op voorgaande vragen om het beeld nog scherper te krijgen.
 
Met vriendelijke groet,
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For information, services and offers, please visit our web site: http://www.klm.com. This
e-mail and any attachment may contain confidential and privileged material intended for
the addressee only. If you are not the addressee, you are notified that no part of the e-mail
or any attachment may be disclosed, copied or distributed, and that any other action related
to this e-mail or attachment is strictly prohibited, and may be unlawful. If you have
received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and
delete this message.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), its subsidiaries and/or its employees
shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any
attachments, nor responsible for any delay in receipt.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (also known as KLM Royal Dutch Airlines) is
registered in Amstelveen, The Netherlands, with registered number 33014286 
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Van:  - DGB
Aan:  - DGLM
Cc:  - DBO
Onderwerp: RE: Nachtvluchten op Frankfurt
Datum: woensdag 6 mei 2020 22:28:47
Bijlagen: Werkbezoek Fraport DEF.pptx

image001.png

Hi  ik zie deze email nu pas. Wil je dat ik deze vraag nog beantwoord? Bijgaand de
presentatie die we destijds in ons werkoverleg hebben gehouden om de lessons learned te
delen. Dit is op basis van enkele gesprekken, dus zou ik zeker niet als volledige waarheid
aannemen.
In essentie kwam het er op neer dat de nachtsluiting gepaard ging met veel extra ruimte aan de
randen van de dag. Verder neem ik aan dat Dtsl veel meer alternatieve luchthavens heeft om
uit te kiezen (en die ook ’s nachts open zijn).
Groet, 
Senior beleidsmedewerker
Directie Luchtvaart
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T: 070 
M: 06 
@: @minienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw

Van:  - DGLM 
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 14:18
Aan:  - DBO ;  - DGB 
Onderwerp: Nachtvluchten op Frankfurt
Urgentie: Hoog
Ha  
Mag ik jullie vragen of jullie opmerkingen of aanvullingen hebben op de onderstaande bullets?
Het gaat om een spoedje voor M.
Hoe verhoudt dit zich bijvoorbeeld tot het businessmodel van Lufthansa op Frankfurt? Daar zijn
immers alle ‘echte’ nachtvluchten weggesaneerd.

· Op Frankfurt is sprake van een vorm van nachtsluiting. Op Frankfurt geldt nachtperiode
van 23:00 tot 05:00 (in praktijk 04:45), waarbinnen geen nachtvluchten zijn
toegestaan.

· Belangrijk is daarbij op te merken dat de sluiting in 2012 is ingevoerd, bij de opening van
een nieuwe vierde baan. Hierdoor nam de baan- en piekuurcapaciteit op andere
tijdstippen aanzienlijk toe, waardoor er minder bezwaar was bij airlines. Verplaatsing
van vluchten was immers eenvoudiger dan nu op Schiphol het geval is.

· Tegelijkertijd is er sprake van een relatief groot aanbod van slots in de randen van de
nacht.

· Bij het gelijktrekken van de nachtperiode zijn de verschillen tussen Frankfurt en Schiphol
aanzienlijk minder groot.

· De kortere nachtperiode en het grotere aanbod in de randen in de nacht maakt het
netwerkmaatschappijen (Lufthansa) mogelijk een vergelijkbare operatie te voeren zoals
KLM op Schiphol doet.

Beleidsmedewerker Schiphol
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Van: Bergenhenegouwen, J. van (Jeroen) - BSK
Aan: " @klm.com"
Cc: Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO;  - DGB; Stremler, J.A. (Jaco) - BSK
Bcc:  - DGLM
Onderwerp: Finale versie termsheet
Datum: vrijdag 8 mei 2020 20:10:00
Bijlagen: Bijlage nachtvluchten.docx

Term-sheet I&W-onderdelen 080520.pdf

Beste 

Dank voor de open manier waarop we de afgelopen dagen van gedachten hebben kunnen
wisselen.
Bijgaand tref je de aangepaste termsheet met een bijlage waarin we de afspraken over de
nacht hebben uitgewerkt. Ik hoop dat dit voor jullie ook een herkenbare weerslag van ons
gesprek is.

Wat ons betreft kunnen deze stukken worden gelezen als een eindbod. We willen jullie vragen
om uiterlijk morgen in de loop van de middag een reactie te geven zodat we tot een afronding
kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Bergenhenegouwen

Jeroen van Bergenhenegouwen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Luchtvaart | Project Schiphol | Directeur
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omzetten van nachtslots in dagslots te bevorderen.
- toevoegen van bullit na de tekst over 25. 

(zoals ook mijn suggestie was in mijn vorige mail, en, het speelt al bij totstandkoming van LVB2).

Volgens mij heb ik zo alles, toch?

Jeroen

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

BRW











Aan:  - HBJZ < @minienw.nl>
CC:  - DGLM < @minienw.nl>;  - HBJZ
< @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Bijlage nachtvluchten

Ik probeerde je vandaag te bellen over de stroomversnelling in het traject
rond nachtvluchten. Bijgaand de afspraken zoals ik die nu voor ogen heb en
die - na een check - naar klm gaan voor reactie. Dit weekend wordt
afgerond. Zie jij/zien jullie nog specifieke aandachtspunten in deze tekst?
Licht graag toe.
Jeroen
Jeroen van Bergenhenegouwen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Luchtvaart | Project Schiphol | Directeur
.............................................................................
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Van: Bergenhenegouwen, J. van (Jeroen) - BSK < @minienw.nl>
Datum: vrijdag 08 mei 2020 5:03 PM
Aan:  - DGLM < @minienw.nl>, Stremler, J.A. (Jaco) - BSK

@minienw.nl>,  - DGB < @minienw.nl>
Onderwerp: Bijlage nachtvluchten
Graag met spoed jullie reflecties op de bijlage over nachtvluchten. Graag vooral goed meekijken
op hoe we lelystad nu hebben verwerkt en de tekst over trein. Zat ook nog te puzzelen op de
laatste bullit.
Groet,
JEroen
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Hey , held! Dank! Wat is de bron van het grafiekje? We hebben gister een informeel stuk/memo van Schiphol gehad waar ze het hadden over een ca
25500 nachtvluchten in 2003, omdat in dat jaar het uurtje 6-7 bij de nachtperiode werd getrokken. Zou dat het verschil kunnen verklaren?

Van:  - DGB < @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 09:04
Aan: Bergenhenegouwen, J. van (Jeroen) - BSK < @minienw.nl>;  - DGLM
< @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Overzicht nachtvluchten Schiphol 2006 - 2019
Ter info

Van:  (To70) < @to70.nl> 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 08:59
Aan:  - DGB < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht nachtvluchten Schiphol 2006 - 2019
Hi 
Ik heb nog wel data kunnen vinden voor 2001, 2003 en 2005. Een nieuw plaatje met deze getallen erin:

Groet,

To70 | Aviation Consultant
Mobile: +31 6 
E-mail: @to70.nl
Post Adres: P.O. Box 85818, 2508 CM The Hague, The Netherlands
Tel: +31 70 392 23 22

 
To70 20 jaar logo

From:  - DGB < @minienw.nl> 
Sent: Tuesday, June 30, 2020 08:32 AM
To:  (To70) < @to70.nl>
Subject: RE: Overzicht nachtvluchten Schiphol 2006 - 2019
Hi, top dit!
Denk dat dit voldoende is (laat die slots maar ziten).
Heb je nog zicht op de periode voor 2006?
grt

Van:  (To70) < @to70.nl> 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 08:29
Aan:  - DGB < @minienw.nl>
CC:  (To70) < @to70.nl>
Onderwerp: Overzicht nachtvluchten Schiphol 2006 - 2019
Hi 
Ik heb in ieder geval een overzicht bijgesloten van de ontwikkeling van het nachtverkeer vanaf 2006 t/m 2019. Dit zijn het
totaal aantal gerealiseerde bewegingen.
Ik ga nog even navragen of wij de informatie over het aantal slots ook beschikbaar hebben. Heeft  geen toegang tot
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deze informatie?
Groet,

To70 | Aviation Consultant
Mobile: +31 6 
E-mail: @to70.nl
Post Adres: P.O. Box 85818, 2508 CM The Hague, The Netherlands
Tel: +31 70 392 23 22

 
To70 20 jaar logo

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd  Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen  De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you  If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message  The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Schiphol Dusseldorf Dusseldorf Schiphol
650 740 620 720

1100 1150 815 910
1310 1400 1225 1325
1650 1740 1435 1530
2135 2225 1815 1905

Schiphol Brussel Brussel Schiphol
645 730 610 705
855 940 800 900

1345 1435 1025 1125
2130 2215 1505 1600

Schiphol Frankfurt Frankfurt Schiphol
825 935 700 810
950 1100 1015 1135

1225 1335 1145 1300
1605 1715 1415 1535
1730 1840 1755 1910
2035 2145 1920 2030

Schiphol Parijs Parijs Schiphol
640 755 710 835
715 840 820 945
800 925 840 1000
930 1050 930 1100

1035 1155 1015 1135
1225 1340 1140 1305
1355 1520 1220 1345
1430 1550 1430 1545
1630 1745 1640 1755
1750 1905 1750 1915
1840 2000 1835 2000
2035 2205 2015 2125

Schiphol Berlijn Berlijn Schiphol
700 820 600 720
845 1005 905 1040

1015 1130 1045 1210
1230 1345 1215 1335
1520 1640 1430 1555
1645 1800 1730 1810
1840 1955 1850 2020
2045 2200 2030 2155

Schiphol Londen Londen Schiphol
705 715 630 855

VERTREK- EN AANKOMSTTIJDEN MET KLM

55-1



720 740 745 1000
800 810 840 1100
835 900 840 1100
845 850 925 1130
925 930 955 1225

1015 1045 1000 1210
1320 1350 1145 1405
1440 1500 1445 1700
1555 1615 1605 1820
1635 1640 1710 1935
1655 1710 1710 1920
1715 1720 1750 2005
1715 1735 1835 2050
1735 1750 1905 2115
1825 1835 1915 2125
1905 1925 2010 2220
1930 1940 2025 2240
2030 2055 2055 2305



Van:  - DGB
Aan:  - DGLM
Datum: vrijdag 3 juli 2020 13:06:41
Bijlagen: format vragen tbv AO en debatten (003) (002).docx

format vragen tbv AO en debatten (003) (002).docx
format vragen tbv AO en debatten (003) (002).docx
format vragen tbv AO en debatten (003).docx
format vragen tbv AO en debatten (003).docx
format vragen tbv AO en debatten (003).docx

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DG Luchtvaart en Maritiem
Project Schiphol
T. 06

@minienw.nl

56

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10 2 e
10.2.e









_chat .txt
[29/06/2020, 09:31:21]  Zijn er nu zaken wel/niet herschreven 
waar wij naar moeten kijken?
[29/06/2020, 09:33:30]    Ik bel je zo - ff snel wat dingen 
terugkoppelen
[29/06/2020, 09:33:45]     

. Denk dat  dat goed kan?
[29/06/2020, 09:33:50]    
[29/06/2020, 09:34:06]  Top, ik ga 1015 een call in
[29/06/2020, 09:34:48]   

 

[01/07/2020, 20:12:36]    Graag even actuele vroegste en 
laatste trein naar Brussel en Düsseldorf opzoeken!
[01/07/2020, 20:12:36]    En reistijd vergelijking?
[01/07/2020, 20:28:34]  Waar zit je
[01/07/2020, 20:33:05]    Graag Thalys zoeken,
[01/07/2020, 20:33:11]    Minister zegt 21:15 als laatste
[01/07/2020, 20:33:21]    En 6:30 vanuit Amsterdam
[01/07/2020, 20:33:43]    Laatste tijdstippen van vertrek en
weer terug
[03/07/2020, 16:34:50]  Jaco....

🙄[03/07/2020, 16:36:17]    Ik zie t 
[03/07/2020, 16:36:30]  Heb m geappt en gemaild
[03/07/2020, 16:41:59]  En dooortrr

Pagina 2
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_chat JvB

[23/06/2020, 14:59:20]  In hprm
[23/06/2020, 15:00:35]  Jaco niet er in gezet, fyi
[23/06/2020, 15:00:47] Jeroen Bergenhenegouwen: Maar wel?
[23/06/2020, 15:01:08]  Nee, maar vanochtend nog een mail gehad
met  voor akkoord
[23/06/2020, 15:01:13]  Moet ze er dan nog tussen?
[23/06/2020, 15:01:31] Jeroen Bergenhenegouwen:

[23/06/2020, 18:19:22] Jeroen Bergenhenegouwen: Mooie brief zo,  Goed 
werk. Ik doe ‘m zsm af.
[23/06/2020, 18:22:21]  Dank!
[24/06/2020, 08:30:54] Jeroen Bergenhenegouwen:  

[24/06/2020, 08:35:10]  Ga ik doen :) thnx
[24/06/2020, 18:58:08] Jeroen Bergenhenegouwen: Werd gebeld door dbo/  over 
die q en a’s
[24/06/2020, 19:43:55] Jeroen Bergenhenegouwen:  

[24/06/2020, 19:44:10]  
[24/06/2020, 19:44:20]  
[24/06/2020, 19:44:27]   

[24/06/2020, 19:44:41] Jeroen Bergenhenegouwen: 
[24/06/2020, 19:44:54] Jeroen Bergenhenegouwen: En die SEO tabel is ook 
vliegbewegingen
[24/06/2020, 19:44:56] Jeroen Bergenhenegouwen: ?
[24/06/2020, 19:45:08]  Ja
[24/06/2020, 19:45:15]  Geen rechten, bedoel je?
[24/06/2020, 19:45:17] Jeroen Bergenhenegouwen: Check
[24/06/2020, 19:45:27]  Dat zijn de enige smaakjes die we 
hebben
[24/06/2020, 19:45:40] Jeroen Bergenhenegouwen: 
[24/06/2020, 19:45:44] Jeroen Bergenhenegouwen: Nu aangepast
[24/06/2020, 19:56:42] Jeroen Bergenhenegouwen: Nog 1 check: de versie die bij 
mij staat is de finale versie, toch? Dus ik zit er nu geen typo’s uit te halen 

🙄😁die jij mss al hebt gezien? 
[24/06/2020, 19:57:37]  Ja, tenzij jij er een vind waar ik 
overeen heb gelezen maar heb aandachtig de tekst doorgelopen
[24/06/2020, 19:58:10] Jeroen Bergenhenegouwen: Oké, dan is het goed. Vier ogen 
altijd handig
[24/06/2020, 19:58:33]  Top
[24/06/2020, 19:58:35]  
[24/06/2020, 19:58:38]  Dan QenA
[24/06/2020, 19:58:47]  Ben jij later beschikbaar voor check?
[24/06/2020, 19:58:53] Jeroen Bergenhenegouwen: 
[24/06/2020, 19:58:57] Jeroen Bergenhenegouwen: Uiteraard
[24/06/2020, 19:59:01] Jeroen Bergenhenegouwen: Bel me
[24/06/2020, 19:59:05]  Top
[24/06/2020, 21:16:12]  In je inbox
[24/06/2020, 21:16:35]  Ik maak die verplaats redeneer in de 
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tussentijd even, bel maar als je het hebt kunnen doornemen
[25/06/2020, 14:42:14]  

[25/06/2020, 21:34:10]  Goed nieuws; minister akkoord met 
nachtvluchten. Ik mail m zo
[25/06/2020, 21:34:18]  Het is toch echt morgen 0800

[26/06/2020, 08:50:21]  Wat vond je?
[26/06/2020, 08:51:16] Jeroen Bergenhenegouwen:  

 

[26/06/2020, 08:51:43]  Ter check
[26/06/2020, 08:51:48]  
[26/06/2020, 08:51:54]  
[26/06/2020, 08:51:57]  Toch?
[26/06/2020, 08:52:11] Jeroen Bergenhenegouwen: 06-07?
[26/06/2020, 08:52:16]  Ochtend
[26/06/2020, 08:52:23]  Tussen*
[26/06/2020, 08:52:25]  De uren
[26/06/2020, 08:53:20] Jeroen Bergenhenegouwen: Ik zou dat algemener houden.
[26/06/2020, 08:54:25]  Ja heb gezegd vroege ochtend
[26/06/2020, 08:54:28]  Volgens mij niet avond
[26/06/2020, 08:54:35] Jeroen Bergenhenegouwen: Ja
[26/06/2020, 08:54:46]  Top

[26/06/2020, 22:15:29] Jeroen Bergenhenegouwen: Ik heb de vraag net uitgezet bij
Schiphol. We moeten wat beter gaan terugduwen. Wat ik nu weet is dat 25k wsl uit
de 20e eeuw is. Dat bekt lekker.
[29/06/2020, 11:14:03] Zo met lunch bellen?
[29/06/2020, 11:49:46] Jeroen Bergenhenegouwen: Ja, met  erbij. Plan 
jij?
[29/06/2020, 14:54:09] Jeroen Bergenhenegouwen: , probeer voor dat gesprek 
van vier uur iig de vraag over nacht & Lelystad in een q en a te vangen.
[29/06/2020, 15:10:05]  Zie mail

[30/06/2020, 09:26:30]   

[30/06/2020, 09:26:38]  
[30/06/2020, 09:35:40] Jeroen Bergenhenegouwen: 
[30/06/2020, 09:36:14] Jeroen Bergenhenegouwen: 
[30/06/2020, 09:36:35]   

[30/06/2020, 09:36:38]   
[30/06/2020, 09:37:04] Jeroen Bergenhenegouwen:  

[30/06/2020, 09:37:16] Jeroen Bergenhenegouwen: 
[30/06/2020, 09:37:26]   

 

[30/06/2020, 09:38:13]  Is geen sprake van nog
[30/06/2020, 09:38:34] Jeroen Bergenhenegouwen: Hm, jammer. Moeten we het wel 
even met elkaar over hebben.
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[01/07/2020, 23:06:31] Jeroen Bergenhenegouwen: De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, 
overwegende dat het aantal nachtvluchten reduceren een belangrijk instrument is 
in het verminderen van overlast voor omwonenden;  
constaterende dat bestaande historische rechten op dit moment een juridisch 
obstakel vormen bij het reduceren van het aantal nachtvluchten; 
overwegende dat bij het faillissement van een luchtvaartmaatschappij, of als een
reeks slots niet voor ten minste 80% is benut in het voorgaande seizoen, slots 
worden teruggegeven aan de slotpool, omdat de historische rechten vervallen;  
verzoekt de regering te onderzoeken of een ‘uitsterfbeleid’ voor de slots van 
nachtvluchten kan worden gehanteerd, waarbij slots die worden teruggegeven aan 
de slotpool niet opnieuw worden toebedeeld aan de nacht; 
verzoekt de regering tevens de resultaten van dit onderzoek voor 1 september 
2020 met de Kamer te delen voor behandeling; 
en gaat over tot de orde van de dag.
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