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Verzetraad
tegen extra
Kaagbaan
DOOR SJAAK SMAKMAN

HAARLEMMERMEER - Hoewel de raad er pas begin maart of
ficieel over gaat praten, is al duidelijk dat in elk geval een
grote meerderheid van de Haarlemm eerse raad helemaal
niets ziet in het scenario van VVD-gedepu teerde Ton Hooi
jmaijers om een tweede Kaagbaan aan te leggen in ruil voor
sluiting van de Aalsmeerbaan. Hooijm aijers wil daarvoor
na de officiele afloop 1 april de zogeh eten ruimtereserve
ring voor deze baan in het streekplan gewoon handhaven.

I 'In elk geval voor COA,PvdA, SP, volgens hem nooit overleg ge-
066 en GroenLinks is dat een weest met de'gedeputeerde. Oaar
brug te ver, bl eek afgelopen don- voelt hij vanwege de hoge kosre n
derdag toen het kersverse COA- ook vooralsnog weinig voor.
raadslid Arie Noomen -de zaak Overigens zou de aanleg van een
aankaartte. In de eerste plaats rweede Kaagbaan op zijn na 2020

kan zo'n reservering wetreliik aan orde ku nnen zijn :
gezien maar voor een bepaalde Vanu it de Leidse regie en de
tiid. Door hem steeds te verlen- Bollens treek is furieus gerea
gen licht je eigenlijk het handje geerd. "Dat regel je niet even op

- . met die tijdelijkheid en dus met een achternamiddag. Zo ga je
de wet, vond hi]. Maar het gaat niet met elkaar om", aldus de
vooralom de inhoud: een tweede Leidse wethouder John Steegh
Kaagbaan betekent behalve die in de Commissie Regiohaal
(veel) meer geluidsoverlast voor Overleg Schiphol (Cros) opkorn r
her zuiden van de polder ook fei- voor de belangen van Leiden en
telijk het einde VOOI' Rijsenhout. de Bollenstreek. Hij ziet in het
"Het wordt tijd dat we onze par- plan . een 'onevenwichtigever
tiigenoten bij de provincie en de sch uiving van hinder van de ene
Tweedc Kamer laten weten dat plek naar de andere. Je moer el
wij ons hier ernstige zorgen over lende nler verplaatsen',
maken", aldus Noomen. Oat nat Schiphol banen zou afsto
bleek niet tegen dovenmansoren ten, kan Steeghzich maar moei
gezegd. De PvdA, zei Anne de Iijk voorstellen, Her is volgens
Rooij, is.daar al mee bezig. Maar hem niet ondenkbaar dat Schip
ook de SP, 066 en Groenl.inks hoI het aantal banen uitbreidt
gaan nu richting Haarlern en 'onder het motto van vervan
Den Haag. ging', Onlangs heeft Steegh een

Het college rnaakt zich ook oproep gedaan aan Hans Alders,
'zorgen', liet wethouder Herman de voorzitter van een overleg
Tuning weten, en buigt zich de- groep over schiphol, om erop toe
ze week over een officiele ziens- te' zien dat de Zuid -Hollandse
wijze op her plan van Hooijmai- belangen nier ondergesneeuwd
jers. Her indienen daarvan ge- raken. "Her mag wel eens wat
beurt pas nadat er met de raad du idelijker worden dat wij ook
over is gesproken, waarvoor op 6 belangen hebben. Er wordt heel
maart een overleg wordr ge- veel uit de kast getrokken voor
pland. de onrwikkelingvan Schiphol en

Schiphol zelf is op zich tevre- ik zie niets concreets gebeuren
den over de voortzetting van de om de hinder te verrninderen,
ruimrereservering, liet topman Alsblijkt dar er geen oplossing is
Gerlach Cerfontaine vorige week voor de herrie moet je niet gaan
weten , omdat daarmee alle mo- praren over extra banen ," Vol
gelijkheden voor de toekomst gens Steegh zullen de Leidse re
open blijven. Overeen koppeling gio en de Bollenstreek ook geza
van een tweede Kaagbaan aan menlijk bezwaar maken regen
sluiting van de Aalsmeerbaan is het plan.
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