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  Nieuwsbrief 2020  

Beste buurtgenoten en geïnteresseerden,   

Door Corona was het stukken rustiger met geluidhinder 
dit jaar. Maar die rust is tijdelijk. De Luchtvaartnota 
2020-2050 gaat uit van een jaarlijkse groei van 1,5%, 
met als startpunt de 500.000 vliegtuigbewegingen die al 
in 2019 werden gehaald. De nota moet nog worden 
vastgesteld in de Tweede Kamer begin 2021. Wij 
verwachten dat de groei vooral weer op de secundaire 
banen, zoals de Aalsmeerbaan, terechtkomt. Daarom 
gaan we het komende jaar onze stem nog luider laten 
horen. In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van 
onze activiteiten in 2020. En een vooruitblik naar 2021.  

We hopen dat we in 2021 in aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen weer een fysieke bijeenkomst 
mogen organiseren. Maar als het niet anders kan, dan 
organiseren we een digitale.  

Wil je komend jaar meehelpen, dan ben je van harte 
welkom. Heb je ervaring met websites? Wij zoeken extra 
hulp : www.pushuithoorn.nl.  

Goede kerstdagen en een gezond, gelukkig en 
geluidsarm 2021 gewenst!  

Namens de PUSH-ers van het eerste uur: Eddy de Leeuw, 
Mirella Visser, Robbert Wortel, Rik van Zantwijk 

PUSH bedankt speciaal  
Nico Heilig en Robin Slegers voor het maken van het 
uitgebreide “luidruchtige” YouTube-videoverslag van de 
informatieavond op 29 januari.  

De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter voor het gebruik van hun gezellige clubhuis op 29 
januari: https://www.mdr.nu  

 

 

PUSH informatieavond op 29 januari 2020 in 
Roeivereniging Michiel de Ruyter, o.l.v. Frederique 
de Jong, met als gasten Job Cohen en Lammert van 
Raan (Tweede Kamer). Kijk voor een uitgebreid 
videoverslag, de presentaties, de flipcharts met de 
wensen van de bewoners en ons persbericht op: 
https://www.pushuithoorn.nl/publicaties  

 

PUSH nodigde Schiphol directeur Dick Benschop uit 
voor een huiskamergesprek op 11 februari. Daar 
overhandigden wij de (opgerolde) flipcharts die de 
bewoners op 29 januari hadden gemaakt. Als gevolg 
van het gesprek werd bij de uitbraak van Corona de 
secundaire Aalsmeerbaan (en niet de primaire 
Polderbaan, zoals in het verleden gebeurde) als 
parkeerplaats voor vliegtuigen gebruikt. Dat hebben 
we gemerkt.   
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PUSH was vaak in de pers 
PUSH was dit jaar weer volop in de pers. We stonden met 
onze plannen in de UithoornZ (maart, december), de 
Nieuwe Meerbode, Witte Weekblad, NH Nieuws (31 
januari, 17 februari, 20 maart, 19 augustus, 17 september) 
en SchipholWatch (24 februari, 17 november). Ook waren 
we regelmatig te horen op RickFM (24 maart, 7 juni, 28 
juni, 14 juli, 22 september, 9 december).  

PUSH op infosessies Schiphol 
PUSH stelde kritische vragen op de Informatiesessies die 
Schiphol organiseerde over het programma 
Hinderbeperking (de Minderhinder website) op 28 
september in d’Oude Veiling in Aalsmeer.  

Persberichten  
PUSH publiceerde 7 persberichten dit jaar. Over de 
informatieavond op 29 januari, het bezoek van directeur 
Dick Benschop op 11 februari, de nieuwe Schipholwebsite 
Minderhinder op 19 maart, een oproep aan het kabinet tot 
herbezinning op de luchtvaart na Corona op 26 april, over 
de teleurstellende Luchtvaartnota op 22 mei en op 8 
december, en over het Eindadvies van ORS-voorzitter 
Pieter van Geel op 14 december. Na te lezen op: 
https://www.pushuithoorn.nl/publicaties 

 

 

 

 

Brief aan de Minister  
Op 9 juli diende PUSH een zienswijze op de ontwerp 
Luchtvaartnota in en stuurde deze als Open Brief aan de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van 
Nieuwenhuizen. Boodschap was dat de Aalsmeerbaan 
geen secundaire baan meer lijkt.  In 2019 gingen er zelfs 
meer starts van de Aalsmeerbaan dan van de primaire 
Polderbaan, terwijl dat niet de bedoeling is van het 
banenstelsel. De dichtstbevolkte gebieden in Aalsmeer en 
Uithoorn zouden juist beschermd moeten worden. Bij de 
aanleg van de Polderbaan werd indertijd zelfs gesproken 
van mogelijke sluiting van de Aalsmeerbaan. Het gaat dus 
echt fout in de Zuidoosthoek.  

  Persbericht   26/4/2020  
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Corona is de reset button voor de luchtvaart 
 
Nooit meer voor 34 euro als sardientjes in een doosje naar Barcelona vliegen. Vliegen 2.0 
wordt anders, en duurder. Maar is dat wel zo erg? 
 
Douceurtjes  

De roep om de luchtvaart te behandelen als een normale sector is al langer aan de gang. De 
douceurtjes van belastingvrije kerosine en btw-vrijstellingen hebben de prijzen van 
vliegtickets altijd kunstmatig gedrukt. Ook werd de aangerichte schade aan de omgeving 
(zoals gezondheidsschade door geluidhinder en fijnstof) nooit in de ticketprijzen 
verdisconteerd. Prijsvechters hadden vrij spel, waardoor duurzamere vormen van openbaar 
vervoer voor de korte afstand nooit konden concurreren met de luchtvaart.  
 
Omgevingssensitiviteit ontbreekt  

Bovendien bewees de sector regelmatig geen goede buur te zijn. Niet alleen werden de 
afspraken van het Alders-akkoord niet nagekomen, een structurele aanpak van hinder kwam 
nooit van de grond. De sector doet niet mee met het Klimaatakkoord van Parijs en levert 
nauwelijks een bijdrage aan de CO2 en stikstof reductiedoelstellingen ter bescherming van de 
biodiversiteit in ons land. Ook een moreel kompas en omgevingssensitiviteit ontbreken, 
getuige het onbeschaamde bonusplan van de twee topmannen van Air France en KLM. Terwijl 
zij op hetzelfde moment bij de verantwoordelijke ministers om miljarden aan overheidssteun 
vroegen. Dit tekent een sector die in het verleden te weinig grenzen opgelegd heeft gekregen 
en die niet vanuit eigen ethisch besef de noodzakelijke veranderingen heeft willen inzetten.  
 
Reset button  

Corona dwingt tot een fundamentele herbezinning op de rol van de luchtvaart in onze 
maatschappij. Voor vluchten voor de langere afstanden bewijst de crisis dat er voor zakelijk 
verkeer een redelijk alternatief voor handen is, te weten videobellen. Bedrijven zullen de 
komende periode meer op de kosten moeten letten; videobellen zal daarom naar 
verwachting een blijvend deel van deze vluchten overnemen. Nederland als handelsland 
heeft een kwalitatief goed netwerk nodig van internationale verbindingen voor zakelijke 
reizigers en toerisme. Onderzoek toont aan dat 350.000 – 400.000 vliegbewegingen per jaar 
meer dan voldoende zijn voor de instandhouding van ons vestigingsklimaat en 
werkgelegenheid in de toekomst. Dit plafond (de “HUB 2.0”) moet uitgangspunt zijn bij de 
steunverlening.  
 
Nieuw normaal  

PUSH is van mening dat de huidige periode van stilstand gebruikt moet worden om een 
SMART (meetbaar en afrekenbaar) plan te ontwikkelen voor de herstart van de operaties na 
Corona. PUSH vraagt het kabinet om deze herbezinning te organiseren. Participatie van zowel 
bewoners als de sector in dit overleg is essentieel, waarbij voorkomen moet worden dat we 
vervallen in oude gewoontes. Er moet een nieuw “normaal” overeengekomen worden. Een 
proces waaraan alle partijen zich moeten conformeren. Om het overleg vanuit de juiste 
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Aan:  

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  

Mw. Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag  

 

Uithoorn, 9 juli 2020 

 

 
Betreft: Zienswijze Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking op de Ontwerp-
Luchtvaartnota 2020-2050 
 

 

 

Excellentie,  

 

 

PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH)i heeft met belangstelling 

kennisgenomen van de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 

2050”. Wij bieden u hierbij onze aanbevelingen aan.  

 

 
1. Banenstelsel  
De woordcombinaties “secundaire baan” of “primaire baan” komen in het geheel niet voor 

in de ontwerp-nota. Terwijl het systeem van primaire en secundaire banen het hart vormt 

van de operationele afwikkeling van de aantallen geprognosticeerde vliegbewegingen. Om 

dichtbevolkte gebieden bij de secundaire banen te ontzien is een complex systeem van 

regels en uitzonderingen opgetuigd (NNHS). Maar in 2017 was het aantal vtb’s dat op de 

primaire Kaag- en secundaire Aalsmeerbaan werden afgehandeld nagenoeg gelijk rond de 

100K. Bovendien werden er op de Aalsmeerbaan in 2019 zelfs meer startende toestellen 

afgehandeld dan op de primaire Polderbaan. Ook werd 45% van het totaal aantal vtb’s op 

de secundaire en 55% op de primaire banen afgehandeld.  

 

De facto is de secundaire Aalsmeerbaan een primaire baan geworden.  
 

Dat is nooit de bedoeling geweest van het systeem. Het systeem dient aangepast te worden 

om de omwonenden rond de secundaire banen de bescherming te geven die zij verdienen. 

In de ontwerp-nota (pag.71 en 73) wordt slechts verwezen naar een “optimale benutting 

van het huidige banenstelsel”, zonder specificatie naar primaire en secundaire banen. De 

bescherming van de omgeving in de dichtstbevolkte gebieden zal verder onder druk komen 

te staan bij de in de nota geschetste aantallen vtb’s. In de ontwerp- LVN (p. 73) wordt 

gesteld dat de maximale capaciteit van het huidige banenstelsel op ca. 605.000 – 630.000 

vliegtuigbewegingen ligt. Dat is alleen mogelijk als ook de secundaire Aalsmeerbaan de hele 
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PUSH houdt bestuurders scherp  
PUSH heeft afgelopen jaar vaak ingesproken bij 
vergaderingen van de gemeenteraad Uithoorn 
(op 2 juli, 16 september, 26 november), de 
commissie Wonen en Werken (12 februari, 8 april, 
7 oktober) en bij Provinciale Staten Noord-
Holland (22 juni). Ook werd eenmaal overleg 
gevoerd met de raadswerkgroep Schiphol (16 
juni). Bij de speciale openbare raadsvergadering 
met Schiphol directeur Dick Benschop en LVNL-
directeur Michiel van Dorst (16 september) heeft 
PUSH het “groeiverdienmodel” aan de kaak 
gesteld als de grootste boosdoener voor de 
overlast in onze buurt (zie hiernaast).  

Alle inspraken zijn na te luisteren en te lezen op 
de gemeentelijke en provinciale websites; zo 
werkt de democratie. Maar tot onze grote 
verbazing is de speciale raadsvergadering over 
Schiphol van 16 september niet meer op de 
gemeentelijke website terug te vinden.  

De volledige teksten van de inspraken kun je ook 
bij ons opvragen.   

 

 

 

 

 

Noodklok bij Tweede Kamer 
Op 3 november luidde PUSH de noodklok bij de Tweede 
Kamer. Het nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel, dat de 
afgelopen jaren zogenaamd ‘anticiperend’ werd 
gehandhaafd, heeft tot een enorme toename van 
vliegverkeer in de Zuidoosthoek geleid. PUSH wil dat er 
eerst een grondige evaluatie wordt uitgevoerd voordat het 
NNHS in wet wordt vastgelegd. Dit heeft voormalig 
voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol Hans Alders bij 
zijn vertrek in 2019 ook geadviseerd. Het lijkt erop dat deze 
evaluatie er niet gaat komen. En dat is slecht nieuws voor 
ons.  
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Inspraak Mirella Visser (PUSH) tijdens raadsvergadering Uithoorn 16 september 2020  
 
Geachte burgemeester, wethouders, raadsleden, aanwezigen en toehoorders via de 
livestream, en geachte gasten: de heren Benschop en Van Dorst,  
 
Ik spreek hier namens de Stichting PUSH, Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking, een 
groeiende groep bezorgde buurtbewoners die zich hebben verenigd omdat onze buurten 
onleefbaar zijn worden door het explosief toegenomen vliegverkeer. www.pushuithoorn.nl.  
Voor diegenen die ons nog niet kennen: PUSH is niet tegen Schiphol, of tegen de luchtvaart. 
PUSH is tegen het feit dat de groei van het aantal vluchten sinds 2015 terecht is gekomen op 
de Aalsmeerbaan, die toch als secundaire baan bedoeld was.  
 
Het is winst dat de heren Benschop en Van Dorst live aanwezig zijn en dat de 
raadsvergadering openbaar is. Dat is wel eens anders geweest, bewoners waren de vorige 
keer niet welkom, en daar hebben wij toen scherpe kritiek op gehad. Wij zijn de raad 
erkentelijk dat er nu een openbare bijeenkomst is georganiseerd. Maar wij hadden deze 
bijeenkomst liever gehad in de tijd dat er nog volop gevlogen werd. Dan had de tribune 
stampvol gezeten, net als met de laatste raadsvergadering over Schiphol; dat was volle bak, 
en mensen werden zelfs naar huis gestuurd. Die lege tribunes vandaag geven een volstrekt 
onjuist beeld, en is te wijten aan de Corona-crisis.  
  
Na de geheime raadsvergadering heeft PUSH het initiatief genomen om dhr Benschop uit te 
nodigen in een huiskamer in De Legmeer, om met een tiental omwonenden te spreken. Dat 
was een indringend en persoonlijk, soms zelfs emotioneel gesprek. Over wat het met je 
doet, lichamelijk en geestelijk, als je continu wordt geconfronteerd met zoveel lawaai. En 
wat het met je doet als je als vader of moeder je kinderen eronder ziet lijden. Voorafgaand 
aan het huiskamergesprek hadden wij een informatiebijeenkomst georganiseerd, met dank 
aan de roeivereniging, en hadden daar vele boodschappen opgehaald van onze bewoners. 
Deze boodschappen hebben we tijdens het huiskamergesprek overhandigd en, zo werd ons 
verzekerd, de volgeschreven vellen zouden op Schiphol en bij de LVNL opgehangen worden.  
 
Ook al is de luchtvaart nagenoeg stilgevallen, wij ontvangen nog steeds vele reacties van 
mensen. Zij zeggen dat ze nu pas beseffen wat hen altijd is ontnomen. Dat ze nu weer 
kunnen ademhalen, geen zwarte aanslag meer op de tuinstoelen, weer goed kunnen slapen, 
zelfs uitslapen in het weekend, in plaats van om zaterdag en zondag om kwart voor 7 uit je 
bed gedenderd te worden om dat de Aalsmeerbaan weer volop wordt gebruikt.  
Maar wij realiseren ons ook dat deze situatie tijdelijk is. Het duurt niet lang meer voor de 
ellende weer begint. Wij maken ons geen illusies dat het straks anders zal zijn. Tenzij u, en 
dan kijk ik vooral naar de heren Benschop en Van Dorst, nu werk maken van de bescherming 
van de Zuidoosthoek. En tenzij u, en dan kijk ik naar de aanwezige raadsleden en 
wethouders, eensgezind optreedt richting Schiphol en LVNL.  
 
PUSH is voorzichtig optimistisch dat de problematiek van de Zuidoosthoek langzamerhand 
de aandacht gaat krijgen die het verdient. Feit is dat de Aalsmeerbaan haar secundaire 
status verloren heeft. Niet alleen is het aantal starts zo exponentieel toegenomen, ze zijn 
ook nog eens lager gaan vliegen, in het vakjargon NADP2 genoemd. Bovendien is het 
zogenaamde waypoint naar het zuiden verlegd waardoor startende toestellen boven het 
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Tweede Kamer 
Leden Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat 
Cie.iw@tweedekamer.nl  
s.kroger@tweedekamer.nl 
j.paternotte@tweedekamer.nl  
c.lacin@tweedekamer.nl  
lammert.vanraan@tweedekamer.nl  
 
        

Uithoorn/De Kwakel, 3 november 2020 
 
 
Betreft: Technische briefing NNHS op 9 november 2020: Codificatie gebrekkig NNHS in LVB1 
 
 
Geachte leden van de vaste Kamercommissie,   
 
 
In aanloop naar de technische briefing NNHS op maandag 9 november vragen wij uw 
dringende aandacht voor de ongewenste neveneffecten van de voorgenomen codificatie 
van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) in het nieuwe 
Luchthavenverkeersbesluit 1 (LVB1). Als bewonersvertegenwoordigers in de Zuidoosthoek 
ontvangen wij veel reacties van bewoners die zich grote zorgen maken over de dreigende 
bestendiging van de gebreken die nu in het NNHS zitten en die ervoor gezorgd hebben dat 
onze buurten de afgelopen jaren onleefbaar zijn geworden.   
 
Allereerst onderschrijven wij de noodzaak dat met het LVB1 het handhavingsinstrumentarium 
eindelijk gestalte zal krijgen waardoor de onaanvaardbare rechtsonzekerheid voor 
omwonenden zal worden opgeheven. Die rechtsonzekerheid heeft veel te lang geduurd.  
 
Maar het NNHS in zijn huidige vorm heeft niet aan zijn primaire doelstelling beantwoord, 
namelijk het beschermen van de leefomgeving van de dichtstbevolkte gebieden, zoals 
rondom de secundaire Aalsmeerbaan. Daarom verzoeken wij u dringend om het NNHS in de 
huidige vorm niet in het LVB1 op te nemen, maar eerst de noodzakelijke analyses uit te 
voeren en aanpassingen te verrichten, die ertoe moeten leiden dat de oorspronkelijke 
doelstelling wèl wordt gehaald.  
 
Wij geven u hierbij de volgende argumenten in overweging:   
 
1. In de brief van de minister van IeW betreffende de Adviesaanvraag ORS 

toekomstbestendig NNHS van 14 maart 20161 benadrukte de minister al dat “meer 

 
1 Uw kenmerk: IENM/BSK-2016/56382.01, pagina 5  
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Vooruitblik naar 2021   
2021 wordt een heel belangrijk luchtvaartjaar. De 
Luchtvaartnota moet nog door de Tweede Kamer worden 
vastgesteld. Als dat niet voor de Kamerverkiezingen lukt, 
wordt luchtvaart een nog belangrijker onderwerp in de 
onderhandelingen voor een nieuwe regering. Ook het 
zogenaamde LVB1, waarin het maximumaantal 
vliegbewegingen wordt vastgelegd, moet nog worden 
vastgesteld. PUSH gaat een Kieswijzer Luchtvaart op de 
website publiceren om de standpunten van de politieke 
partijen transparant te maken.   

 

 

 

 

Mogen omwonenden straks nog 
wel meepraten?  
Het afgelopen jaar heeft interim-voorzitter van de 
Omgevingsraad Schiphol Pieter van Geel een Eindadvies 
uitgebracht. De ORS zoals we die nu kennen houdt medio 
2021 op te bestaan. Maar wat komt ervoor in de plaats? 
Belangrijk onderdeel van zijn advies is op welke manier wij 
als omwonenden straks mogen meepraten over de 
geluidhinder in onze buurten. PUSH is kritisch op de 
voorgestelde nieuwe manier van ‘burgerparticipatie’ en 
heeft daarom op 14 december een persbericht 
uitgebracht, samen met de KCCA en bewonersorganisaties 
in Aalsmeer. Inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten 
een “rondetafel” met belanghebbenden te organiseren. 
Wij hebben ons al aangemeld. 

 
Feiten over PUSH 

  

PUSH is voortgekomen uit Buurtbeheer De Legmeer en bestaat uit vrijwilligers die in Uithoorn (De Legmeer, 
Zijdelwaard, De Kwakel e.o.) wonen. PUSH is als stichting zonder winstoogmerk in september ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nr. 80216846. Onze vrijwilligers kennen het luchtvaartdossier goed, en delen die kennis 
waar zij maar kunnen. Inmiddels hebben 138 mensen zich al aangesloten, waarmee PUSH een groot bereik heeft in 

Uithoorn, De Kwakel maar ook daarbuiten, zoals in Aalsmeer, De Ronde Venen en andere gemeenten in de 
Zuidoosthoek. Aanmelden, meedoen of meer weten over het vliegverkeer vanaf de Aalsmeerbaan? 

pushuithoorn@gmail.com 

   

 

 1 

 
PERSBERICHT 14/12/2020 

 

Eindadvies Van Geel maakt bewoners Aalsmeer en 
Uithoorn definitief vogelvrij 

 
Bewonersdelegatie stemt niet in met eindadvies  

 

Het eindadvies van Van Geel over de evaluatie van de ORS schiet op belangrijke punten 

ernstig tekort. Dat vinden de ORS-bewonersdelegatie Aalsmeerbaan (KCCA) en de 

bewonersorganisaties PUSH, BWA en de wijkoverleggen Aalsmeer. Daarom stemmen zij niet  

in met het advies. De instemming die de ORS-bewonersdelegatie op 11 december heeft 

gegeven is uitdrukkelijk niet namens de vertegenwoordigers van de Aalsmeerbaan gedaan. 

Sinds oktober vormen zij een zelfstandige delegatie binnen de ORS (KCCA) en verzorgen zij 

hun eigen woordvoering. 

 

 
De bezwaren van bewoners in Aalsmeer en Uithoorn  
 

1. De nieuwe Maatschappelijke Adviesraad Schiphol wordt zó verbreed en uitgebreid, dat 

de stem van de bewoners van de Zuidoosthoek verdwijnt. Dit is de Van Geel-doctrine: 
groei mogelijk maken door de stem van de meest getroffen bewoners te smoren. 
 

2. Het advies is een advies op hoofdlijnen. Maar de contouren leveren op alle punten een 

verslechtering van de positie van de bewonersorganisaties en dus van de stem van 

inwoners van Uithoorn en Aalsmeer.  

 

3. Het huidige wettelijke adviesrecht van bewoners in de Luchtvaartwet wordt vervangen 

door een zwak ad hoc participatierecht.  

 

4. De Zuidoosthoek wordt afgeschreven als een gebied waarvoor geen perspectief meer 

bestaat. Het geschetste beeld van sloopzones en isolatieprojecten is onaanvaardbaar voor 

bewoners. 

 

5. Het advies start met de conclusie dat polderen in de huidige ORS niet meer werkt ‘omdat 

de verhoudingen verhard zijn’. Maar deze conclusie haalt oorzaak en gevolg door elkaar. 

 

6. Het advies bevat een veelzeggende cruciale fout door uit te gaan van ‘2 + 2 baangebruiki’ 

terwijl de minister opdracht gaf uit te gaan van het huidige baangebruik van 2 + 1.  


