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Waar zetten we op in
•

•
•

•

"Genoeg is Genoeg”. Een verdere toename van de geluidshinder,
als gevolg van het vliegverkeer vanaf Schiphol, is voor de inwoners
en gemeenteraad van Uithoorn en De Kwakel onacceptabel.
De geluidsoverlast die we van Schiphol ondervinden moet zelfs
substantieel minder worden.
Met de gemeente valt nu niet te praten over groei van het aantal
vliegbewegingen. De in 2008 beloofde hinderbeperking moet eerst
gerealiseerd zijn.
Uithoorn moet een gezonde en prettige plek blijven om te leven en
onze kinderen te laten opgroeien.

Dit is samengevat het standpunt van de gemeente Uithoorn over
Schiphol. Een uitgebreide toelichting staat in dit document.
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1. Wat is de stand van zaken? (1/2)
•

•

•
•

Uithoorn vraagt (samen met andere gemeenten, provincies en
inwoners) al geruime tijd om wettelijke handhaafbaarheid van
afspraken en maatregelen voor minder hinder.
In januari 2019 liep het overleg van de Omgevingsraad Schiphol
(ORS) over de toekomst van Schiphol onder leiding van Hans
Alders definitief vast.
Uithoorn riep de minister van IenW en de Tweede Kamer per brief
op (7 maart 2019) om in overleg te blijven met de omgeving.
De minister van IenW heeft de regie genomen met een
beleidsvoornemen (brief 5 juli 2019): Schiphol mag onder
voorwaarden, waaronder hinderbeperking, groeien tot 540.000
vluchten. Eerst de groei verdienen en in overleg met de omgeving.

Wat is de stand van zaken? (2/2)
•

•

•
•
•
•
•

De minister is in augustus 2019 op bezoek geweest in De Kwakel om
de mening van inwoners van de gemeente Uithoorn te horen over de
voorgestelde plannen.
De raad van Uithoorn heeft in september 2019 in een consultatie de
mening van inwoners en ondernemers gevraagd over het voornemen
van de minister om Schiphol onder voorwaarden te laten groeien.
De raad heeft in een drukbezochte raadsvergadering op 17 oktober
besloten wat haar standpunt is over het voornemen van de minister.
Wij hebben de minister en Tweede Kamerleden een brief gestuurd over
de resultaten van de raadsvergadering.
Nu zijn wij in afwachting van beleidsregels van het ministerie.
Tegelijkertijd loopt een evaluatie van de overlegstructuren, waaronder de
ORS.
Daarnaast is Schiphol bezig met een plan voor vermindering van hinder
waarover wij met Schiphol in gesprek zijn.

2. Wat vinden wij?
•
•

•
•

•

Uithoorn moet een gezonde en prettige plek blijven om te leven en
onze kinderen te laten opgroeien.
De geluidsoverlast die we van Schiphol ondervinden moet
substantieel minder worden. Voor veel van onze inwoners is de
grens nu al ruimschoots overschreden.
Er zijn zorgen over de uitstoot van ultrafijnstof, stikstof en CO2, ook
daar is aandacht voor nodig.
We willen ook in de toekomst woningen kunnen bouwen in al
bestaande woongebieden om de leefbaarheid, evenwichtige
bevolkingsopbouw en belangrijke voorzieningen te behouden.
De lasten van Schiphol treffen onze gemeente onevenredig zwaar.

Consultatie (1/2)
•
•
•

•
•

De gemeenteraad van Uithoorn heeft in september 2019 een
consultatie onder inwoners en ondernemers laten uitvoeren.
1397 respondenten vulden de vragenlijst in.
86% van de respondenten geeft negatieve componenten aan zoals
geluidsoverlast, verslechtering van het woongenot en toenemende
zorgen over gezondheid.
31% van de respondenten noemt ook positieve componenten, zoals
de werkgelegenheid.
78% van de respondenten vindt dat Schiphol niet mag groeien, of
moet krimpen.

Consultatie (2/2)
Maatregelen waar inwoners voor kiezen: uitsluiten van groei van het
aantal vluchten op de Aalsmeerbaan, geen bochten boven Uithoorn,
sneller stijgende vliegtuigen (opheffen NADP2 startprocedure), minder
uitstoot van schadelijke stoffen, stillere vliegtuigen en meer
rustmomenten.

Standpunt Raad (1/2)
•
•
•

Raadsvergadering op 17 oktober 2019.
Drukbezocht en stevig debat: hinderbeperking voor Uithoorn en De
Kwakel vormde hierbij de belangrijkste gemeenschappelijke deler.
De uitkomsten van de consultatie konden bij de gemeenteraad niet
anders leiden dan tot het credo ‘genoeg is genoeg!’ Een verdere
toename van geluidshinder als gevolg van het vliegverkeer vanaf
Schiphol is voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel
onacceptabel. Daarbij moeten eerst eerdere afspraken over
hinderbeperking worden nagekomen.
Top 5 antwoorden op de vraag:
Waar heeft u het meeste last van?

Standpunt Raad (2/2)
Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad een motie aangenomen
waarin de vermindering van hinder, en de gezondheid en het welzijn
van alle inwoners voorop staat. De belangrijkste punten uit de motie
zijn:
• Met ons valt nu niet te praten over groei van het aantal
vliegbewegingen. De beloofde hinderbeperking uit 2008 dient
eerst gerealiseerd te zijn.
• Voor het aflopen van de Alders periode (tot 1 november 2020)
moet er eerst overeenstemming zijn over een concrete definitie
van hinderbeperking.
• De startprocedure NADP2 wordt zo snel mogelijk opgeheven.

Wat moet er gebeuren? (1/2)
De gemeente Uithoorn heeft de n.a.v. de consultatie en het raadsbesluit
een brief naar de minister gestuurd met de volgende punten:
•

•

Hinderbeperking die als gevolg van het Aldersakkoord uit 2008 is
gerealiseerd of nog gerealiseerd moet worden, telt niet mee in
maatregelen voor hinderbeperking bij eventuele toekomstige groei.
Kom, samen met de partijen in de ORS, tot een definitie van
hinderbeperking die te controleren en handhaven is. Het vooral
gebruiken van de norm ‘ernstig gehinderden’ doet geen recht aan de
overlast die onze inwoners (die daar formeel niet onder vallen)
ervaren.

Wat moet er gebeuren? (2/2)
•

•

•

•

Nadere onderzoeken op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieuaspecten moeten afgerond zijn voordat een besluit wordt
genomen over de eventuele groei van het aantal vliegbewegingen.
Voorwaarde is dat er een “pas op de plaats” wordt gemaakt als de
resultaten van deze onderzoeken aantonen dat de kwaliteit van de
leefomgeving verslechtert bij de groei van het aantal
vliegbewegingen.
Kom tot een transparante overlegstructuur voor de luchtvaart waarbij
gemeenten als Uithoorn (die relatief veel overlast hebben) aan de
tafels zitten waar afspraken gemaakt worden.
Een verdere toename van geluidshinder, als gevolg van het
vliegverkeer vanaf Schiphol is voor de inwoners van Uithoorn en De
Kwakel onacceptabel: genoeg is genoeg!

3. Wat doen wij en hebben we gedaan?
•

•

•
•
•
•
•

We zijn op bestuurlijk en ambtelijk niveau in gesprek met het Rijk,
de provincie en omliggende gemeenten om de belangen van
Uithoorn en De Kwakel te behartigen.
Lobby; we hebben continue contact met politieke partijen in de
Tweede Kamer om de positie van Uithoorn en de onevenredige
belasting van Uithoorn onder de aandacht te brengen.
We zetten ons in om ook via de media aandacht voor de
geluidsoverlast in onze gemeente te vragen.
Zienswijzen indienen.
Plan van aanpak hinderbeperkende maatregelen met Schiphol.
Eigen onderzoek routewijziging (zie verderop).
Consultatie n.a.v. voornemen de minister.

Inzet BRS en Uithoorn
Vanuit de BRS (Bestuurlijk Regie Schiphol) ligt de focus op vijf
programma’s:
1.
2.

3.
4.

Luchthavenverkeersbesluit Schiphol korte termijn, vastleggen NHHS (Nieuwe
normen en handhavingsstelsel) tot 500.000 (LVB1).
Luchthavenverkeersbesluit Schiphol middellange termijn, ontwikkeling
Schiphol voor de komende jaren mits aantoonbare hinderreductie tot
maximaal 540.000 (LVB2).
Luchtvaartnota (LVN), ontwikkeling van de luchtvaart tot 2050 in balans met
andere belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
Luchtruimherziening (LRH). Het programma Luchtruimherziening zorgt voor
een integrale, toekomstbestendige inrichting en beheer van het luchtruim:
• meer capaciteit voor burgerluchtvaart en militaire luchtvaart
• beperken van de impact van vliegroutes op de omgeving (geluidshinder, CO2 en
(ultra)fijnstof)
• efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim voor alle luchtruimgebruikers

5.

Openstelling Lelystad Airport (LA).

Eigen onderzoek
Uithoorn heeft eind 2018 op eigen initiatief, onderzoek laten doen naar
een mogelijke routeverlegging om de hinder te verminderen omdat we
de onderzoeken van de ORS te beperkt vonden.
Huidige situatie

Variant 2012

Variant 2a

Variant 1
Variant 2b

Onderzoeksresultaten eigen onderzoek
Resultaten
• Toename aantal woningen binnen de 58dB(A) Lden contour
• Per saldo afname van de geluidsbelasting en hinder in de gemeente
Uithoorn; toename geluidsbelasting en hinder in de gemeente Aalsmeer
• Afname van hinder in delen van Uithoorn (De Legmeer en Zijdelwaard)
• Toename hinder in delen van Uithoorn (Meerwijk/de Kwakel)
• Afname totale hinder binnen de 48dB(A) Lden contour

Uitgaande van onderzoeksresultaten, totale afname geluidshinder maar:
•
•
•

Verschuiving en/of verergering geluidshinder binnen Uithoorn van de ene
wijk naar de andere
Vergroting van ernstige hinder in buurgemeenten
Toename milieubelasting

Op basis van deze resultaten hebben het college, de raadwerkgroep
Schiphol en de gemeenteraad van Uithoorn unaniem besloten niet
verder in te zetten op de onderzochte routewijzigingen.

4. Achtergrond
Afspraken uit het verleden: 2008 - 2020
Het Aldersakkoord uit 2008 is een door alle betrokkenen
(luchtvaartsector, overheden, bewonersorganisaties) onderschreven
pakket van maatregelen om ongebreidelde (winst gedreven) groei van
Schiphol om te buigen naar een 'ontwikkeling in balans met de
omgeving’.
Aldersakkoord gold voor periode 2008 – 2020: groei van Schiphol naar
500.000 vliegbewegingen, met als belangrijke voorwaarde dat er
hinderbeperking gerealiseerd zou worden.
Uithoorn onderschreef het Aldersakkoord in de overtuiging dat er goede
afspraken waren gemaakt die nagekomen zouden worden.

Het Aldersakkoord
In het Aldersakkoord staat dat Schiphol mag groeien naar 500.000
vliegtuigbewegingen per jaar tot 2020 op voorwaarde dat de hinder
wordt beperkt. Hiervoor zijn destijds verschillende afspraken gemaakt:
•
•
•
•

Selectieve groei Schiphol voor mainportgebonden verkeer.
Uitplaatsing van 70.000 niet-mainportgebonden vluchten (vooral
vakantievluchten) naar Eindhoven en Lelystad.
Twee jaar durend experiment met een nieuw geluidstelsel, het
nieuwe normen en handhavingstelsel (NNHS): preferent vliegen.
Onderzoek naar hinderbeperking voor de zuidoosthoek waaronder
Uithoorn valt.

Onderzoek naar minder hinder
Er is in de periode 2008 – 2016 slechts drie maal serieus gekeken naar
hinderbeperking in de Zuidoosthoek.
Poging 1: het ‘microklimaat’ Zuidoosthoek (2008 - 2009)
Ø Een experiment werd uitgevoerd, maar bleek al snel tot weinig resultaat te
leiden.

Poging 2: hinderbeperking startend verkeer Aalsmeerbaan (2012)
Ø Vanwege de gelijkwaardigheid (aantal woningen binnen een geluidscontour)
en een verslechtering voor verder gelegen gebieden, heeft dit onderzoek
niets opgeleverd.

Poging 3: Het Zuidoosthoekrapport (2015)
Ø 13 maatregelen voorgesteld: allemaal onwenselijk of uitvoerbaar verklaard
door luchtvaartsector, behalve het verleggen van het routepunt in het
noorden van Uithoorn.

De balans verstoord
De balans tussen Schiphol en de omgeving is naar de mening van
gemeente Uithoorn verstoord. Schiphol is gegroeid, maar van minder
hinder is nog steeds geen sprake.
Uithoorn wil dat gemaakte afspraken in het Aldersakkoord worden
nagekomen om de balans weer te herstellen.
Wij hebben ons daarom de afgelopen jaren op het standpunt gesteld
dat zonder merkbare, meetbare en handhaafbare afname van hinder
wij niet willen praten over de toekomst van Schiphol.

5. Feiten en cijfers
•
•
•
•

•
•
•
•

Steeds meer mensen in Uithoorn en De Kwakel hebben last van
vliegtuiglawaai.
Berekeningen van geluidsoverlast laten andere cijfers zien dan
metingen.
Berekeningen zeggen niets over de beleving van geluidhinder.
De overlast door de groei van Schiphol komt vooral terecht ten
zuidoosten van Schiphol: in Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en
Kudelstaart.
In de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer wonen zo’n 60.000 mensen.
Mensen hebben niet alleen last van vliegtuiglawaai, ze maken zich
ook zorgen om de luchtkwaliteit en fijnstof.
De afspraken uit het Aldersakkoord van 2008 zijn niet nagekomen
De afspraken uit 2008 golden tot 2020. In juli 2019 heeft de minister
een voorstel gepubliceerd voor de periode daarna: onder
voorwaarden van hinderbeperking groei tot 540.000: eerst zien dan
geloven.

Starts vanaf Aalsmeerbaan
De geluidsoverlast in Uithoorn en de Kwakel wordt vooral
veroorzaakt door starts vanaf de Aalsmeerbaan.
Jaar

Prognose

Werkelijk

2019

60.200

62.575

2018

56.600

53.104

2017

55.200

69.732

2016

53.000

56.863

2015

47.000

46.038

2014

41.000

51.856

2013

43.000

36.709

2012

41.000

39.492

2011*

-

43.613

2010

-

29.052

2009

-

31.799

2008

-

38.239

* Voor 2012 zijn er geen (openbare) gebruiksprognoses bekend.

Lager vliegen (1/3)
Vliegtuigen komen lager over door een nieuwe startprocedure. Dit leidt
tot hogere geluidspieken boven onze gemeente. Bovendien maken ze
een draai boven de Legmeer waardoor nog meer geluidsoverlast
ontstaat.

Lager vliegen (2/3)
Het aantal vliegtuigen dat veel lager vliegt (2000 voet in plaats van
3000 voet) is sterk toegenomen. (bron: NOMOS, meetpunt op Alkwin
college).
Vliegbewegingen 2019
Vliegbewegingen 2013
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Lager vliegen (3/3)
Het aantal vliegbewegingen over Uithoorn met een geluid tussen de 60
en 90 db is sterk toegenomen de afgelopen jaren (bron: NOMOS,
meetpunt Alkwin college).
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Langere perioden per dag
Ook buiten de pieken is aantal vliegbewegingen sterk toegenomen
(bron: NOMOS). De nachtperiode duurt officieel van 23.00 uur tot 06.00
uur, maar Schiphol streeft naar vanaf 07.00 uur starten op
Aalsmeerbaan.
• Tot 2014: starts op Aalsmeerbaan v.a. 09.30 uur
• Vanaf 2014: starts op Aalsmeerbaan v.a. 07.00 uur.
• In 2019: vaker starts Aalsmeerbaan vanaf 06.30 uur
Het gevolg is dat er
nauwelijks meer momenten
van rust zijn.

Gemiddeld aantal geluidsmetingen per uur in 2019

Preferent baangebruik
De Polderbaan en de Kaagbaan hebben voorkeur boven gebruik van
de Aalsmeerbaan, omdat er veel minder mensen wonen. Hoewel er in
het voorgestelde NNHS afspraken zijn gemaakt voor dit preferent
baangebruik, heeft de groei van het aantal starts vooral
plaatsgevonden op de Aalsmeerbaan.

Preferent baangebruik
Bij zuidelijke wind wordt er gestart van de Kaagbaan en de
Aalsmeerbaan.
Sinds 2008 groeide het aantal starts van de Aalsmeerbaan sterk, het
gebruik van de Kaagbaan (preferente baan) bleef vrijwel gelijk. Verdere
groei van het vliegverkeer betekent onvermijdelijk nog meer gebruik
van de Aalsmeerbaan.
De "vierde baanregel" bepaalt dat Schiphol maximaal 80 x per dag
gelijktijdig een 4e baan mag gebruiken. Deze regel wordt regelmatig
overschreden en Schiphol wil graag dat hij wordt aangepast. Alders
heeft hier in januari 2019 voorstel voor gedaan. Aanpassing van de
regel mag er niet toe leiden, dat secundaire banen (nog) meer ingezet
worden.

Handhavingspunten
Volgens het stelsel van
handhavingspunten
worden de normen jaar na
jaar overschreden. Dit
wordt niet gehandhaafd
omdat het binnen de
nieuwe (nog vast te
stellen) normen blijft.
Uithoorn = meetpunt 25

6. Hoe kunt u ons bereiken?
Als u vragen heeft aan het college van burgemeester en wethouders of
technische vragen, dan kunt u contact opnemen met het Schipholteam
via Schiphol@uithoorn.nl
Voor vragen aan de raadswerkgroep Schiphol kunt u terecht bij
Schiphol@Uithoorn.nl
U kunt uiteraard de raadsleden ook rechtstreeks benaderen. De namen
en e-mailadressen vindt u op www.uithoorn.nl/bestuur/publicatie/fractie

