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Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Leden van de Vaste Kamercommissie I en W 
T.a.v. voorzitter Mw A.H. Mulder  
cie.iw@tweedekamer.nl  
 
 
 
Betreft: Luchtvaartdebat 24 juni 2021  
 
 
Geachte commissieleden, en in het bijzonder de nieuwe leden,  
 
De Stichting Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH), met een achterban van 
honderden bewoners in de Zuidoosthoek rond Schiphol, brengt graag het volgende onder 
uw aandacht ten behoeve van het geplande Luchtvaartdebat in uw commissie op 24 juni a.s.  
 
Algemene opmerkingen  
 

• Op 31 mei heeft PUSH aan informateur mw. drs. Mariëtte Hamer een aantal 
dringende aanbevelingen gestuurd voor het (in)formatieproces. Wij roepen daarin 
o.a. op tot de aanstelling van een speciale staatssecretaris Luchtvaart & Leefklimaat 
om de vertrouwenscrisis rondom Schiphol (en het vliegverkeer in zijn 
algemeenheid) aan te pakken en daarbij het belang van een gezond leefklimaat voor 
burgers beter af te wegen tegen de economische belangen. De hele brief is 
bijgevoegd.   

 
• PUSH heeft in het verleden een aantal leden van uw commissie mogen ontvangen op 

bijeenkomsten, zoals mw. Suzanne Kröger (GroenLinks) en dhr. Lammert van Raan 
(PvdD). Een verslag van de laatste bijeenkomst is op YouTube te vinden: 
https://www.youtube.com/watch?v=c4eabIkeFKM . Wij stellen het op prijs ook de 
nieuwe leden van de commissie te mogen ontmoeten en nodigen u daarvoor van 
harte uit om, zodra dat weer kan, een werkbezoek te brengen aan Uithoorn.  

 
Ten aanzien van een aantal van de gepubliceerde Agendapunten (d.d. 17 juni):  
 
Agendapunt 1: Nachtvluchten  
PUSH onderschrijft de noodzaak om het aantal nachtvluchten in een hoger tempo af te 
bouwen, maar benadrukt dat de volgende zaken onderbelicht zijn:  

• Een groot deel van de verboden nachtvluchten verschuift naar de randen van 
de dag. Dit leidt tot meer inzet van de secundaire banen, die in nóg dichter 
bevolkt gebied liggen. Deze hinderverplaatsing moet voorkomen worden.  
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• Met name in de Zuidoosthoek zijn duizenden woningen niet of zeer slecht 
geïsoleerd (Advies Van Geel pag. 32; document bij agendapunt 16). Deze 
woningen zijn niet meegenomen in de isolatieprogramma’s (GIS). Dit in 
tegenstelling tot woningen rond de banen waar nu de nachtvluchten worden 
afgehandeld.  

• In het huidige systeem van berekenen van vliegtuiggeluid (Lden) levert het 
afschaffen van één nachtvlucht in principe ruimte op voor 10 extra 
dagvluchten. Dit mechanisme zal leiden tot verdere druk op de al overbelaste 
Zuidoosthoek.  

• Zie hiervoor verder ons persbericht: https://fc35d1b8-167d-416d-988a-
b71ece28b409.filesusr.com/ugd/1844fa_25275785858b4fbb9dac37a1ed6fe4
08.pdf  

 
Agendapunt 4, 19 en 23: Luchtruimherziening  

• PUSH waarschuwt voor het nemen van onomkeerbare beslissingen in deze fase en 
voor onjuiste inzichten door de gebreken die in het VKA en mer zijn gesignaleerd. 
Onze zienswijze is hier te vinden: https://fc35d1b8-167d-416d-988a-
b71ece28b409.filesusr.com/ugd/1844fa_77a3ab5ae0594e41b76bba0dab108e76.pdf  

 
Agendapunt 16: Advies Van Geel over de toekomstgerichte organisatie van het overleg met 
de omgeving van Schiphol  

• PUSH heeft in samenwerking met de bewonersorganisaties in de ORS (Kies College 
Cluster Aalsmeerbaan) met uw commissie gesproken tijdens de rondetafel luchtvaart 
op 4 februari jl. Onze position paper is te vinden in de kamerstukken: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z01325&did=2021D030
88  

• Van Geel signaleert in zijn Advies (pagina 32) dat duizenden woningen in de 
Zuidoosthoek op dit moment bij het huidige aantal vliegtuigbewegingen van 500.000 
per jaar onvoldoende beschermd zijn tegen geluidhinder. Er zijn op dit moment geen 
rijks, provinciale of gemeentelijke programma’s die voor deze gebieden gelden. Deze 
omissie moet zo snel mogelijk worden opgelost.  

 
Uiteraard lichten wij onze opmerkingen graag toe.   
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Bestuur Stichting PUSH 
Mirella Visser (0620127511)  
Eddy de Leeuw 
Robbert Wortel 
www.pushuithoorn.nl 
pushuithoorn@gmail.com   


