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Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
Zoals u weet heeft het Kabinet eind april haar standpunt over de toekomst van de nationale 
luchthaven Schiphol aan u aangeboden. Dit kabinetsstandpunt roept bij vele partijen de no-
dige reacties op. Zo ook bij het college van de gemeente Uithoorn. Onze gemeente ligt zeer 
dichtbij de luchthaven. De laatste jaren is de hoeveelheid vluchten over onze gemeente en 
de geluidsoverlast sterk gestegen. Hoewel enige hinder in onze gemeente onvermijdelijk is, 
is die nu zodanig toegenomen dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in onze gemeente. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal klachten dat door inwoners van Uithoorn bij het CROS 
wordt gedaan en uit de oprichting van een bewonersplatform, dat meteen meer dan 1700  
sympathisanten trok.   
Wij vragen u dan ook met klem kennis te nemen van onze eerste reactie op het kabinets-
standpunt. Hierin reageren wij op hoofdlijnen. Later zullen wij uitgebreider ingaan op het ka-
binetsstandpunt. Ook reageren wij dan op de verwerking van de door ons ingediende verbe-
tervoorstellen. 
 
De Bestuurlijke Regie Schiphol heeft u inmiddels hun middellange termijn visie gestuurd. Wij 
kunnen die grotendeels onderschrijven, met uitzondering van de standpunten over saldering, 
over handhavingspunten in het buitengebied en over voorwaarden aan concentratie van 
vliegbewegingen. Ook onderschatten zij naar onze mening de ernst van de toename van 
geluidbelasting in onze regio. Onze mening hierover is verder in deze reactie terug te vinden.   
 
 
Voor onze gemeente staan vooral drie punten centraal: 
 
1) Oplossing uitvliegroute Aalsmeerbaan : de Arnem/Andik route  
De huidige Arnem/Andik route veroorzaakt veel hinder in de gemeente Uithoorn. Omdat veel 
vliegtuigen “uit de bocht vliegen”, en nu juist de zware, lawaaiige vliegtuigen, is er vooral in 
de wijk ‘De Legmeer’, maar ook in de rest van de gemeente veel overlast van laag overvlie-
gende vliegtuigen. Al lange tijd geleden is toegezegd dat het ‘Knelpunt Uithoorn’ moet wor-
den opgelost. Wij vinden dat dit met zeer hoge prioriteit moet worden opgepakt. 
Oplossingen waar wij aan denken zijn: door de route minder of anders te gebruiken. Daarbij 
moet rekening gehouden worden met de gevolgen voor alle delen van onze gemeente (on-
der andere Meerwijk en De Kwakel). Bewoners en gemeente moeten bij de uiteindelijke op-
lossing worden betrokken. 
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2) Verbetering bescherming woonbebouwing  
Het huidige netwerk van handhavingspunten beschermt de woongebieden in de gehele Schip-
holregio onvoldoende. De gehanteerde methode is erop gericht een maximum te stellen aan 
de totale hoeveelheid geluidbelaste woningen binnen een bepaalde contour (de 58 Lden). De-
ze systematiek is niet gericht op het beschermen van woonbebouwing tegen overlast/ hinder. 
Nu toch met deze systematiek wordt gewerkt is uitbreiding gewenst van het netwerk van 
handhavingspunten, bínnen en buiten de 58 Lden-contour.  
Het Kabinet is van mening dat de huidige handhavingspunten voldoende bescherming bie-
den. Inmiddels is al aangetoond dat dit voor onder andere Amstelveen niet opgaat. Dat kan 
voor meer plaatsen gelden. Om de beloofde minimale bescherming te waarborgen, moeten 
handhavingspunten aan het netwerk worden toegevoegd. 
 
Wij blijven van mening dat het vervallen van het handhavingspunt “K” met een maximale 
belasting van 49 Ke uit de PKB ‘Schiphol en omgeving’ een aantasting is van de bescher-
ming van de inwoners van onze regio. Het punt is indertijd door de Kamer voorwaarde ge-
weest om in te stemmen met de aanleg van de Polderbaan, om te voorkomen dat deze regio 
teveel belast zou worden. Inmiddels gebeurt dat wel. 
Dit is in onze ogen niet gelijkwaardig en schaadt het vertrouwen in de rijksoverheid op dit 
dossier. 
 
Daarnaast kan van saldering geen sprake zijn als dat meer hinder veroorzaakt. Dat is im-
mers een nog verdere aantasting van de bescherming van de omwonenden. Daarmee zou 
het laatste beetje vertrouwen in de overheid over het Schipholbeleid teniet worden gedaan. 
 
Daarnaast moeten extra handhavingspunten in het buitengebied de woongebieden be-
schermen. Hiervoor gelden nu helemaal geen beperkingen. Daardoor is bijvoorbeeld het 
uitwaaieren over Uithoorn toegestaan.  
Volgens het Kabinet zijn deze handhavingspunten niet nodig om de hinder in het buitenge-
bied te beperken. De maatregelen uit het te sluiten convenant moeten een even goed effect 
hebben.  
Het is goed dat er afspraken met de sector worden gemaakt over hinderbeperking. Dit was 
ook één van onze verbetervoorstellen. De effecten van dat convenant zijn echter onzeker. 
Daarom houden wij vooralsnog vast aan de wens om handhavingspunten in het buitenge-
bied toe te voegen, ter bescherming van de woongebieden. 
Bovendien moet de regio partij zijn bij het convenant. Daar wordt de hinder immers gevoeld.  
Onderwerpen die naar onze mening in ieder geval in het convenant moeten worden opge-
nomen zijn:  

• Vermijden bebouwing door nauwkeurig vliegen van de routes. Voor Uithoorn is vooral 
de aan- en uitvliegroute die tussen De Kwakel en Kudelstaart is geprojecteerd van 
belang. Nu wordt vaak vanaf de Aalsmeerbaan boven Uithoorn of De Kwakel afgebo-
gen, recht over onze gemeente, terwijl daarachter een vrijwel lege polder ligt. De 
vliegtuigen vliegen nog erg laag en veroorzaken zo veel geluidoverlast. Onze ge-
meente ligt immers zéér dicht bij de luchthaven! 

• Nauwkeurig vliegen is vooral langs woonkernen cruciaal. Concentratie van uit- en 
aanvliegroutes die alle hinder naar bepaalde woonkernen verplaatst kan naar onze 
mening een onevenredig zware belasting voor die kernen opleveren. 

• Meer aandacht van LVNL om onnodige belasting te voorkomen. Het is onvermijdelijk 
dat vluchten van en naar de Aalsmeerbaan een bepaalde mate van hinder in onze 
gemeente veroorzaken. Voor verkeer van en naar andere banen gaat dat niet op. Dat 
zou dan ook in alle gevallen Uithoorn moeten mijden. Zeker omdat het daarbij 
meestal gaat om vluchten buiten de piektijden.  
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Zekerheid van een goed handhavingsstelsel én betrokkenheid van de regio bij het convenant 
over de hinderbeperkende maatregelen zijn nodig om het vertrouwen in de regelgeving, de 
handhaving en de naleving ervan te vergroten. Dat is een vereiste voor draagvlak voor de 
mainportontwikkeling.  
 
 
3) Verlenging nachtperiode van 6.00u naar 7.00u  
Hoewel verlenging van de nachtperiode tot een afname van het aantal slaapverstoorden zal 
leiden (reductie van circa 20%), handhaaft het Kabinet het eerder ingenomen standpunt dat 
openstelling van de banen vanaf 6.00u noodzakelijk is voor de uitvoering van de hub-
operatie. Vooral voor intercontinentaal verkeer is een vroege openstelling nodig. 
Dat het voor intercontinentaal verkeer nodig zal zijn om ‘s nachts , dan wel vroeg in de och-
tend te landen of soms ook te vertrekken, is duidelijk. De indruk bestaat echter dat ook voor 
continentaal verkeer gebruik wordt gemaakt van de vroege ochtenduren. Daar zouden we 
graag meer inzicht in willen hebben. 
De slaapverstoring ten gevolge van Schiphol is in de regio de laatste jaren sterk gestegen. 
Vanuit het perspectief van de volksgezondheid, alsmede vanuit het belang van een breder 
draagvlak voor de ontwikkeling van de mainport wordt geadviseerd  zwaar in te zetten op de 
beperking van de slaapverstoring. 
 
Wij willen vermindering slaapverstoring door : 

• Verlenging nachtperiode van 6.00u naar 7.00u 
• In het met de sector af te sluiten convenant een duidelijke norm te stellen ten aanzien 

van het aantal lawaaiige passages in de nacht. Tevens in dit convenant maatregelen 
opnemen ter beperking van de lawaaimakers in de nacht , zoals verhoging van de 
landingsrechten. 

• Door slimmer te  vliegen in de vroege uren bebouwing vermijden. De indruk bestaat 
dat er veel te winnen is door de vliegtuigen bewuster om bebouwing heen te sturen, 
of hoger te laten vliegen of andere banen te gebruiken als de wind het toelaat. 

• Aanscherping nachtnorm indien voorgaande maatregelen niet getroffen worden of te 
weinig effect hebben. 

 
Wij verzoeken u deze opmerkingen mee te nemen in het debat op hoofdlijnen over het Kabi-
netsstandpunt. Wij zijn graag bereid om bij vragen een nadere toelichting te verstrekken. U 
kunt daarvoor contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. 
  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, 
de secretaris,                   de burgemeester, 
l.s.,                                   l.b., 
 
 
(A.P.M. Hoogerwerf)         (drs. J.N.P. van Velzen) 
 
 
 
 
c.c.:   
Staatssecretaris mw. drs. M.H. Schultz van Haegen; 
Staatssecretaris van P.L.B.A. van Geel  


