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DOOR SJAAKSMAKMAN

HAARLEMMERMEER - De vermindering van geluidsoverlast
en vervuiling door stillere en schonere vliegtuigen moet
niet Iangeraileen aan Schiphol ten goede komen, maar eer
Iijk worden verdeeld russen de luchthaven en de omge
ving. Dat is een belangrijk voorstel momenteel aan de
Alderstafel, die eind volgende maand een advies moet uit
brengenoverde groeivan de luchthaven tot ongeveer2020.

Ofdar plan her ook gaathalen, is nog niet duidelijk.
De Haarleni.mermeerse werhou- woordvoerder.
Ier Michel Bezuijen, een van de PvdA-Kamerlid Paul Tang is
>nderhandelaars aan de Alder- een groot voorstander van dit
:tafeI, wilde gisterep. niet reage- compromisvoorstel, zei hij dins
'cn. "Wij geven geeil-inhoudelij- dag op een zogeheten raadsin
te reacrle op de geSprekkenlam formatievergadering in Lisse.
Ie AlderstafeI", aldus zijn ZiJn redenering is dar grore
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vliegtuigbouwers als Boeing en
Airbus onder druk van de markr
steeds stillere en schonere vlieg
tuigen bouwen, Daarvan profi
teen tot nu toe aileen Schiphol,
die door die lagere geluidspro
ducrie meer vluchten kan ver
werken zonder door de geluids
srenzen heen te gaan. "Maar
voor die extra vluchten hoeft
Schiphol niets te doen, die krijgt
de luchthaven helemaal gratis in
de schoot geworpen. Het is niet
meer dan redeliik dar ook de om
geving vanSchiphol een deel van
die winst krijgr", aldus Tang.
Ook de Lissese wethouder Bas
Brekelmans is die mening toege-

daan. Daarmee zou voorher eersr
de zogeheten dubbeldoelstelling
in praktijk kunnen worden ge
bracht: meer vluchten voor
Schiphol en minder overlast voor
de omgeving,

Tang toonde zich een groat
voorstander van het overleg am
de Alders rafel, dar volgens hem
al veel heeft opgeleverd omdat
daar partijen gedwongen met el
kaar aan tafel zitten die elkaar
onderling wantrouwen. Door
met elkaar te overleggen ebt dat
wantrouwen volgens hem lang
zaam maar zeker weg. Hij voelt
er ook weI voor om het overleg in
stand te houden en adviezen te

, f 'Iff' \

laten geven over de toekomst ~:tn bam in stand rnoer blijven, aldus
Schiphol op de lange terrrnjn. Tang. .
Daaronder valt ook de huidige De Bollenstreek en de Leidse
discussie over de tweede Kaag- regie ~un~!1volgens Brekelmans
baan Tang is het war dat betreft met sril blijven zrtten, Gez~men
eens ~ether besluit van hetkabi- lijk willen ze een deskundig bu
net am zo nodig via een zogehe- reau onderzoek laren doen naar
ten aanwijzing de rese.rv~i~g. " de ,g~v~lgen voor hun gemeen
voor deze baan 'in-stand te ,holl"" ;:'f:eIl .v~n. ee.n, ~~~~e Kaagqaan.
den. Eind. 2009 'moet'het kal>iJle~l : ~ "I1~t i.~' 1}eel . I~stlg voo;, ons 0t.l1
een keuze maken uitvier scenari- ·· ..daar ee·n'be~~.d v~ te krijgen, ~kle
a's over de ' roekomst . van ' de tweede bam kltnkt gevaarli] ,
luchthaven, die varierenvan flin- maar we ~~ten her ruet zeker

ike groei tot krimp, In een van de Het kal?- ZlJ~ dat we dan vee
modellen zit de tweede Kaag- meer vliegtuigen over ons heen
baan. Pasals er knopen zijn.door- ,krijgep, maar her zou oak ,kun
gehakt, kan duideIijk worden of, . ,(len" daShet er voor ons mlllde~

reservering voor de tweede Kaa'g- worden o,md;tt het grotere toraa
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over twee banen wordt verdeeld.
Dat moeten we weI weten voor
dar we hoog van de toren gaan
blazen",

VoIgens directeur corporate af
fairs Ruud Wever van de Iuchtha
yen Schiphol is er voorlopig nog
weinig te zeggen over de gevol
gen van een eventuele rweede

,Kaagbaan. Daarvoor zal .ee('st
,duidelijk moeten zijn of d ie
leen wordr gebruikt als
dingsbaan of oak als startb
SchiphoI srelt dat hij allee
landingsbaan nodig is, maar Ii
kabinet heeft al laren weten t
die baan daarvoor veel re du
wordt.


