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Nieuwsbrief oktober 2022 
 

Beste PUSH-leden, buurtgenoten en geïnteresseerden,   

Eindelijk is de kogel door de kerk! De nieuwe 

Maatschappelijke Raad Schiphol, de opvolger van de 

ORS vanaf 1 januari 2023, komt eraan. Op 17 oktober 

zijn de stukken door de minister naar de Tweede Kamer 

gestuurd. Hier kun je alle documenten vinden.  

Wat gaat de MRS doen?  

De officiële tekst luidt: “De MRS richt zich op beleid met 

betrekking tot leefomgevingskwaliteit, maar ook op het 

leveren van maatschappelijke inbreng in concrete 

hindermitigatie projecten.”  

Dat betekent dat de MRS gevraagd en ongevraagd mag 

adviseren over het beleid ten aanzien van Schiphol. En 

het is geen vrijblijvend advies want de minister heeft 

een zogenaamde appreciatieverplichting: de minister is 

verplicht om een formele reactie te geven. Dat geeft de 

MRS een semi-officiële status als adviesorgaan, want 

andere adviesorganen (zoals de AIV) hebben ook zo’n 

appreciatieverplichting.  

Wie zitten er in de MRS?  

In de MRS zitten 10 bewonersvertegenwoordigers (2 per 

baan), een aantal experts/wetenschappers en een 

aantal maatschappelijke organisaties. In totaal zijn er 

20-21 zetels, afhankelijk van het onderwerp dat 

behandeld wordt.  

Voor PUSH is het cruciaal dat de bewoners zelf aan tafel 

zitten. Daar hebben wij via onze vertegenwoordigers 

stevig op ingezet. Dat was hard nodig want er zijn ook 

bewonersvertegenwoordigers (waaronder oud-

wethouders) die liever niet willen dat de bewoners zelf 

aan tafel zitten maar dat zij door een centrale federatie 

van alle bewonersorganisaties rondom Schiphol 

gekozen worden; en dan hoeven de gekozenen geen 

  

Meld je aan!  

PUSH bijeenkomst woensdag 

14 december 19:30 u 

Op onze 3e bijeenkomst komen de volgende 

onderwerpen in ieder geval aan bod:  

- Welke onderwerpen gaat de MRS behandelen?  

- Hoe kan ik actief meedoen aan de MRS?  

- Ik wil me aansluiten bij een 

bewonersorganisatie, waar kan ik ze vinden?  

- Wat betekent het krimpbesluit (van 500.000 

naar 440.000 vluchten p.j.) voor onze omgeving?  

- Hoe staat het met de plannen van de overheid 

om zo’n 2500 woningen in Uithoorn van 

geluidisolatie te voorzien? 

- Wat betekenen de uitkomsten van het RIVM UFS 

onderzoek voor onze omgeving?  

Vanuit de gemeente zullen raadsleden aanwezig zijn om 

in gesprek te gaan. Natuurlijk nodigen wij ook het 

ministerie van I en W, Schiphol en LVNL weer uit. Heb je 

specifieke vragen, laat het ons alvast weten: 

pushuithoorn.nl@gmail.com.  

Locatie, programma en 

aanmelden 

We zijn opnieuw te gast bij De Legmeervogels aan de 

Randhoornweg 100 in Uithoorn. Vanaf 19:30 u staan de 

koffie en thee klaar en het programma begint om 20:00 

u. tot uiterlijk 22:00 u.  

Meld je snel aan want de zitplaatsen zijn gemaximeerd. 

Wil je meehelpen organiseren, dan horen we ook heel 

graag van je op   pushuithoorn@gmail.com.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/17/opvolging-advies-van-geel-omgevingsraad-schiphol
https://open.overheid.nl/repository/ronl-3c91a679433d8a1cfc0c82298d8d28b711f0a55d/1/pdf/programmatische-aanpak-geluid-schiphol-isolatieprogramma.pdf
https://www.rivm.nl/nieuws/mogelijke-langetermijneffecten-op-gezondheid-door-ultrafijn-stof-van-vliegtuigen
mailto:pushuithoorn.nl@gmail.com
https://www.legmeervogels.nl/
mailto:pushuithoorn@gmail.com
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omwonenden te zijn. Maar dan weet je niet goed waar 

je het over hebt, vinden wij. De Zuidoosthoek heeft 

slechte ervaringen met dat systeem, getuige de 

explosieve groei (> 60%) van het aantal vliegbewegingen 

dat sinds 2014 op de Aalsmeerbaan terecht is gekomen. 

En dat terwijl tientallen miljoenen euro’s voor 

noodzakelijke, wettelijke geluidisolatie wel rondom de 

andere banen maar niet bij ons terecht zijn gekomen. 

Het beschermen van het dichtbevolkte kwetsbare 

gebied in de Zuidoosthoek is onze eerste prioriteit. Dat 

kunnen we alleen maar doen als we als bewoners zelf 

aan tafel zitten, want wij zijn de ervaringsdeskundigen.  

MRS zonder de bestuurders  

In de oude ORS zaten ook de bestuurders (gemeenten, 

provincies) maar dat verandert. De bestuurders hebben 

hun eigen overeenkomst met de overheid gesloten over 

Schiphol. Hoe de samenwerking tussen bestuurders en 

de nieuwe MRS (“2 pijlers”) straks gaat verlopen is nog 

niet duidelijk.  

Iedereen is welkom in de MRS 

PUSH is blij met de invoering van de zogenaamde open 

schil in de MRS. Iedereen die wil participeren is welkom 

om zijn of haar standpunt met de MRS te delen. Dat 

houdt de 10 gekozen bewonersvertegenwoordigers 

scherp! De open schil versterkt het democratische 

gehalte van de MRS en komt tegemoet aan de kritiek dat 

het huidige systeem vrij gesloten is. Wie zijn onze 

vertegenwoordigers eigenlijk en hoe kom ik met ze in 

contact, was een veelgehoorde vraag. De nieuwe MRS 

staat nog dichterbij omwonenden dan de oude ORS. 

Voorzitter MRS gezocht!  

De MRS heeft een onafhankelijke voorzitter nodig. Tot en 

met 6 november staat deze vacature open. Het is een 

belangrijke functie voor alle omwonenden rond Schiphol. 

De nieuwe voorzitter moet niet alleen oog hebben voor 

de economische belangen maar vooral - wat ons betreft- 

voor de belangen van omwonenden. Dan gaat het om 

geluidhinder, uitstoot van schadelijke stoffen en 

aantasting van de natuur. Bewonersvertegenwoordigers 

hebben meegeholpen met het opstellen van het profiel. 

Ook nemen er twee deel aan de selectiegesprekken met 

de sollicitanten. Zo wordt de MRS echt “van ons”!  

Waar kun je de huidige  

bewonersorganisaties vinden?  

PUSH werkt in de huidige ORS nauw samen met de ca. 20 

bewonersorganisaties in de KCCA (Kies College Cluster 

Aalsmeerbaan). Er wordt vergaderd en teruggekoppeld 

voor en na ieder ORS – overleg (Regioforum). Nieuwe 

bewonersorganisaties kunnen gewoon toetreden tot de 

KCCA, en dat is onlangs nog gebeurd met Vlieghinder 

Nieuwkoop (met honderden leden). Ook treden er nog 

steeds nieuwe leden toe tot onze bewonersorganisaties. 

Op de website vind je alle kiesmensen van de KCCA.  

Waar staan de meetposten?  

Er staan 41 geluidmeetposten rondom Schiphol.  Zie hier. 

Ook vind je daar gegevens over het baangebruik.   

 

 

PUSH is een stichting zonder winstoogmerk (KvK nr. 80216846) met uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. Wij zijn niet tegen de luchtvaart of tegen 

Schiphol, maar wel tegen de explosieve groei van het aantal vluchten dat de afgelopen jaren die in onze buurt terecht is gekomen. Als 

ervaringsdeskundigen weten wij als geen ander welke invloed Schiphol heeft op ons dagelijkse leven. Wij organiseren bijeenkomsten, dienen 

zienswijzen in op ontwerp-besluiten, spreken in bij raadsvergaderingen en in de Tweede Kamer en nemen deel aan webinars, inloopavonden en 

andere bijeenkomsten die georganiseerd worden. Zo laten wij de stem van bewoners van Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en andere gemeenten in de 

Zuidoosthoek beter horen.   

Bezoek onze website www.pushuithoorn.nl, volg ons op Twitter @Puithoorn of mail naar pushuithoorn@gmail.com. Donaties welkom op NL90 ABNA 

0890 6298 54 t.n.v. Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking. 

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/luchthavens/schiphol/documenten-schiphol/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2321874
https://omgevingsraadschiphol.nl/vacature-onafhankelijk-voorzitter-maatschappelijke-raad-schiphol-mrs/
https://omgevingsraadschiphol.nl/organisaties/
https://noiselab.casper.aero/ams/#page=actual
http://www.pushuithoorn.nl/
mailto:pushuithoorn@gmail.com
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