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HOOFDDORP - De ge~eenteHaarlemmermeer is er niet.ge
rust op dat de ~oel van Schiphol beperkt blijft tot maxi
maaI 480.000 vhegbewegingen in het iaar 2010.

Dar aanral is als plafond afge- passeaom te voorkomen dar.de
sprok~n tussen bewoners, be- groei van de luchthaven voorti]
sruuo e~s en Iuchtvaartsector dig vasrloopr, worden de maxi
aan. de taf~1 v~n Alders'. Maar ' rna van een aanraI handhavin _
her IS ondutdellJk of deze boven- punren voor geluid verhoo~
fe~~sI-~Ok fOI~meeI, wordt vastge- Bewonersvertegenwoordigers .

. er ~o ege .van B en W uit en regionale bestuurders -onder
deze zorg In ~en mspraakreactic wie de Haarlemmermeerse wet
op het kabinetsplan om her houder Bezuijen- hebben daar
Luchthavenverkeerbesluit aan te mee ingestemd onder de voor-
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waarde dar Schiphol maximaal
mag.groeien tot 480.000 vliegbe
wegmgen 1Il 2010. In 2006 ver
werkre Schiphol 423.000 vlieg
bewegingen.

Maar volgens de gemeenre bie
d,,:n de hogere maxima van de ge
luidspunren in theorie ruimre
voor rneer dan 480.000 vluchten.
Het college vraagt minister Eur
lings (verkeer) om dit aanral als
bovengrens op te nernen in het
Luchthavenverkeerbesluit.

De bewoners reageerden al
eerder ontstemd toen bleek dar

vengrens Schiphol
cr meer bandhavingspunren
worden versoepelddan gedacht,
Dc bewonersvertegcnwoordi
gers hebbcn daarom bedongen
dar in de tweede ronde aan de 'ta
fel van Alders' kritisch wordt be
keken of dat grote aanral weI no
dig is.

In deze rweede ronde praren
bewoners, bestuurders en sector
overde groeiruirnte van de lucht
haven voor de 'rniddellange ter
mijn', Bewoners hopen daar een
absoluut maximum uit te slepen
van 500.000 vliegbewegingen in

her jaar 2020, terwiji Schiphol
streeft naar 600.000 vliegbewe
gingen.

Op tafel Jiggen diverse groei
scenario's, waaronder modellen
waarbij Schiphol permanent vier
banen ill gebruik heeft: twee
voor starts en twee voor landin
gen. Op,Schiphol zijn nu over het
algemeen slechts drie banen te
geliik in gebruik.

Haarlemmermeer maakt zich
grote zorgen als het plan door
gaat om standaard vier banen te
gebruiken. Het beoogde voor-

deel is dat de hinder in woonge
bieden op grotere afsrand vall de
luchthaven wordt verminderd,
maar de gemcente waarschuwt
dat de overlast in woonkernen
dichtbij Schiphol zal toenemen,
Het gaar dan om kernen als Bad
hoevedorp, Lijnden, Zwanen
burg en Rjjsenhout, Ook moet er
een oplossing komen om de ex
tra hinder in Badhoevedorp en
Lijnden door.de problemen met
parallelle starts te vermindercn.

Hetcollege pleit er verder voor
om normen voor grondgeluid op

te nemen in de regelgeving, Dati
is nu nier het geval, Vooral in her
noorden van Hoofddorp klagen
bewoners over grondgeluid van~ '
at de Polderbaan, Er wordt ge
werkt aan een plan voor een ge- '
luidswal met piramides, maar de l
gemeente wil dar er ook een wet
telijke normering komt.

De gemeenre wijst er verder
opnieuw op dat de geplande wo
ningbouw ill Hoofddorp-west
nier mag worden tegengehou
den vanwege een veranderde ge
luidsconrour rond schiphol,
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