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Achtergrondinformatie LVNL
Starts op niet vrijgegeven startbaan

Verzenddatum

1 9 JULI 2012

Geachte heer, mevrouw,
Op donderdag 21 juni jl. heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OW) bekend gemaakt
een onderzoek te doen naar het gebruik van de Aalsmeerbaan op 16 juni jl., terwijl deze
baan nog niet officieel was vrijgegeven door de luchthaven Schiphol.
De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft de betrokken portefeuillehouders van de
gemeente Haarlemmermeer en omliggende gemeenten achtergrondinformatie verstrekt over
dit incident. Deze informatie treft u hierbij ter kennisname aan.
Zodra nadere informatie bekend is en de bevindingen van de O W openbaar zijn zal uw raad
daarover geïnformeerd worden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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Toelichtmg op incident gebrulk niet
vrijgegeven startbaan

Toelichting op starts van niet vrijgegeven baan

Op donderdag 21 juni heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid ( O W ) bekend gemaakt een kort
onderzoek te doen naar een incident op zaterdag 16 juni jl. Dit heeft de nodige publiciteit en vragen
opgeleverd. Om die reden geven wij u graag meer achtergrondinformatie over dit incident.
Op zaterdagavond 16 juni zijn binnen clrca 20 minuten negen vliegtulgen vanaf baan 18L136R
(Aalsmeerbaan) opgestegen, nadat hiervoor door LVNL toestemming was gegeven De startbaan
was echter nog niet officieel vrijgegeven door de luchthaven
Zoals gebruikelijk had LVNL deze baan al wel eerder aangevraagd, de baan was ook al geinspecteerd
door de luchthaven In principe zou het echter mogelrjk zljn geweest dat de luchthaven de startbaan
ook gebruikt had voor het laten krulsen van verkeer DI^ was echter niet het geval Er IS geen sprake
van gevaar geweest, niet op of rond de startbaan Het zicht was goed en er was geen kruisend
verkeer De vluchten van de betrokken toestellen zijn zonder bljzonderheden voortgezet
Na het ontdekken van het incident is de startbaan officieel vrijgegeven en aan LVNL overgedragen,
waarna de starts van deze baan zljn voortgezet
Volgens de afgesproken procedure heeft LVNL de partijen geinformeerd die over een dergelijk
incident geïnformeerd horen te worden.
LVNL heeft vanaf 19 juni al een procedurele maatregel ~ngesteld,door in een eerder stadium in ons
operationele proces vast te stellen dat een baan beschikbaar IS
Naast OVV doet LVNL zelf ook onderzoek naar het incident.

