UITSLAG PUSH ONDERZOEK 2022:
Bewoners horen aan tafel in MRS!
Beste PUSH-leden, buurtgenoten en geïnteresseerden,
Zo’n 50 reacties ontvingen wij op ons onderzoek in de
april Nieuwsbrief over de toekomstige inspraak van
bewoners in de nieuwe Maatschappelijke Raad
Schiphol (MRS). Een prachtige score, want niet alleen
ontvingen we veel JA/NEE antwoorden, ook werden er
allerlei opmerkingen en suggesties bijgevoegd. Die
nemen we allemaal mee. Een aantal quotes kun je
hiernaast terugvinden.

Welke conclusies kunnen we
trekken?
UNANIEM vinden wij dat bewoners uit de buurt zelf
aan tafel moeten zitten in de MRS. Zelf, dus niet
vertegenwoordigd door anderen, zoals door
deskundigen. Wij willen zelf kunnen meepraten en
adviseren over wat er in onze buurt gebeurt op het
gebied van geluidoverlast en uitstoot van schadelijke
stoffen door het vliegverkeer van Schiphol (en dan
vooral van de Aalsmeerbaan).
Bijna UNANIEM vinden wij dat de MRS een formele
adviesbevoegdheid moet hebben, net als de huidige
ORS. En dat we ook ongevraagd advies moeten kunnen
geven over zaken die ons storen. Zoals toen in het begin
van de Coronacrisis vele vliegtuigen leeg heen en weer
vlogen naar Schiphol omdat maatschappijen anders
hun slots kwijtraakten. Die geluidoverlast en
schadelijke uitstoot was toch volkomen onnodig! Het
belang van bewoners en het milieu werden totaal niet
beschermd, want de economische belangen stonden
voorop. De MRS moet in zo’n geval direct een
ongevraagd advies aan de minister en Tweede Kamer
kunnen sturen met een dringende oproep om in te
grijpen. De minister zou verplicht moeten zijn om te

Quotes van bewoners
“Onzin dat alleen "deskundigen" advies mogen geven.
We weten allemaal dat er onder bewoners ondertussen
ook heel veel deskundigen zijn!”
“Ik ben van mening dat bewoners altijd aan tafel horen
(via afvaardiging) waar sprake is van Schiphol en hinder.”
“Het formele adviesrecht wat bewoners hadden in de
ORS moet in de MRS gehandhaafd worden.”
“De overheid moet meer vertrouwen tonen in
omwonenden en hen serieus nemen. Bewoners horen
aan tafel en moeten gevraagd en ongevraagd kunnen
adviseren.”
“Het moet geen vrijblijvende praatclub worden.”
“Niet alleen overleg, ook formele bevoegdheid.”
“Vanuit iedere gemeente behorende bij een bepaalde
baan moet er gelegenheid zijn in ieder geval een
kiesman af te vaardigen, omdat de belangen van
gemeenten onder dezelfde baan niet altijd dezelfde zijn.”
“Bewoners en Schiphol zijn tot elkaar veroordeeld en
alleen gezamenlijk kun je oplossingen vinden in de MRS”.
“De MRS moet een ongevraagd advies afgeven over de
invloed van Schiphol op de gezondheid van onze
kinderen die buitenspelen op het schoolplein in De
Legmeer.”
“Veel dank via deze weg voor jullie geweldige inzet, ik
voel mij uitstekend vertegenwoordigd door alle mensen
die betrokken zijn bij PUSH.” (namens PUSH: DANK!!)
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reageren. Deze reactieverplichting moet ook geregeld
worden in de statuten van de nieuwe MRS.
Kiesmannen- en vrouwen moeten per baan
gezamenlijk hun vertegenwoordigers in de MRS
kiezen, vindt 75%. Omdat de belangen per gemeente
kunnen verschillen biedt de getrapte verkiezing per
baan de beste garantie dat iedere buurt (via hun
bewonersorganisatie, zoals buurtbeheer) een stem in
de MRS heeft. Als je het systeem per baan zou loslaten,
kan het gebeuren dat Uithoornse bewoners geen eigen
vertegenwoordiger meer in de MRS hebben. Dan moet
je er maar op vertrouwen dat vertegenwoordigers uit
andere gemeenten of onbekende deskundigen die hier
niet eens wonen onze lokale belangen steeds goed
meenemen. PUSH is van mening dat de Zuidoosthoek al
te vaak kind van de rekening is geweest (70% groei op
Aalsmeerbaan tegen gemiddeld 1,6% op andere banen)
en dat wij daarom altijd zelf aan tafel moeten zitten.

UNANIEM vinden wij dat de bewoners die voor ons in
de MRS zitten voldoende ondersteund moeten worden
om hun rol waar te maken en ons goed te
vertegenwoordigen. Daarvoor is hun werk veel te
belangrijk!

Hoe nu verder?
Bewonersvertegenwoordigers hebben de afgelopen
maanden onder leiding van het ministerie vele adviezen
afgegeven over de toekomstige inrichting en taken van
de nieuwe MRS. Uiteindelijk wordt de beslissing
genomen door de minister. Dat zal naar verwachting
rond de zomer zijn. Tot die tijd moeten we van ons laten
horen, waar en wanneer we maar kunnen. Dit
democratische recht dat wij nu hebben mogen we ons
niet laten afpakken. Doe daarom mee en laat je horen.

RESULTATEN ONDERZOEK

WN = Weet Niet, niet ingevuld of ?
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