
Het tweede advies
De bewonersgroepen proberen
nu de komende weken am zov eel
mogelijk invloed u it te oef~nen .
op de inhoud van he t tweeds ad
vies. Zij heb ben een (concept) 16
Gemeenschappelij k S tandpunt en
geforrnuleerd dat ein d vandeze
maand ann Alders zal worden
overhandigd. Omdat Alders 31
maart van dit jaar zijn advies
moet uitbrengen is er n ag wein ig
tijd voor overleg en iedereen die
nog een standpun t naar voren wil
brengen m oct dat nu snel , voor
het eind van dez e maand doen,
Wat voor de inwoners van Nieuw
West, Oud Osdorp en Sloten van
belang is is niet alleen dat Schip
hoI het totaal aantal vluchten
wil opvoeren, maar vooral het
gegcven da t om dat t e realisere n
de uitvliegroutes an ders worden .
Dat b egint al op 13 m aart 2008 in
het Ita del' van een vie rtal expe
rimenten . Voora l de cps tijgende
vlieg tu igen richti ng het zu id en ,
da t zijn er vee l, me t name in de
zomer , gaan in dit gebied voor
meer overlast zorgen, Bij het op 
st ijgen via de Zwan enburgb aan
maakten ze nu een r uime bocht
via h et. Wes telijk Havengeb ied
om verv olgens hun bocht te ma
ken richting het Osten en zuiden .
Dan zitten ze a1zo hoag dat de
ge]uidsoverlast binnen de pm'ken
blijft. In de nieuwe plannen wI
len Z(~ echter de bocht drastisch
inkorten en daarmee Amsterdam
West aaJlzienlijk meer belasten
dan nu het geval is . Andre Sch el
leman, bewoner van de Noordern 
kerweg en acti d in verscpillcnde
platforms, heeft dit opgernerkt in
de pl annen. vandaar zi jn waar
sChuwing. Het begint al 0]) 13
maart, dan worden 10.000 vluch
ten van de Poldcrbaan overgeh e
ve.ld naar de Zwanenburgbaan
(zil~ aankondiging in de E cho van
6 fehruari). Men kan nog t ot 6
maart in spr ek en op de experi
men tenrcgeling.
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adviezen besl aan verschillende
periodes. Het eers t e advies ging
over de p eriode va na f nu tot olcto
bel' 2010 en het tweed e over 2010
tot 2020. In het eers te ndvies staat
dat e1' in 2010 maxi ma 'l l 480 .000
(wa~ 438 .000, red .) vliegtuigbe
we gm gen op Sch iphol mogen
zijn. En in twee 'convena n~t en '

hebben de luch1.vaartpa r t ij{en en
de overheden afspraken gemaakt
over maatregelen am de hinder te
beperken en de kwaJi tei t van de
leefomgeving te verbeteren . De
uitvoering van de maa tnegelen uit
dez e convenante n (Hinder beper
kende Maatregelen + .Leefbaar 
hei d) is inm iddels gestart.

De Alders Tafel
De Tafel van Alder s is een over
legp latform onder voorzitterschap
van de voormalige Comrn issari s
van de Koningin van Gronin-
gen, de heel' Hans Alders. De
overlegta fel is in decem ber 2006
opgericht. Bet do el is om het ka
binet t c adviseren over de balans

_-. t ussen de groei va n de lu chtvaart
"" : op Sch iphol, de hinderbeperking

en de kwaliteit van de omgeving
voor de korto (to t en met go
bruiksjaar 20 30) en de rniddellan
ge termijn (2018/2020). Aan ta fel
bij Alders zi t.te n alle bctrokken
partijen, waaronder talloze bewo
nersorganisaties uit de wijde om
gevingvan Schiphol. Alders heef't
al een eer st e advies uitgebracht in
[uni 2007 (MEH korte termijn) en
zal op 31 maart 2008 zijn tweede
advies (ME R-midde llang e t crrnijn
2018 /20) uitbrengen. De advie
zen moeten de politiek he lp en
bij besluit en en afspraken over
de balans tusscn groei, hinder
en ruimte r ondom Sch iphoI. De

'"=? In 1987 m ocht ik als kersuers
lid van de Provinciale Staten
van Noord-Holland, een korte
speech ho uden over het onder
we rp 'S til t, egebieden in Noord
Holla nd'. Omtlat ook toen al de
qeluidsouerlast van Schiphoi een
heet hangijzer was, wilde ik de
tegen ,strijdig lwi d van het beleid
van de Provincie aq,n de k aak
stellen . Het gegooe hel m et eiiters,
al dan niet uerk reqeti me t behu lp
van m etingen of berekeningen, zat
m ij duiars en ik: gebruikte toen de
term. 'gesjoem el met cijjers '. Dat
had ik:n'iet mo eten doen. De toen
mal ige Gedcputeerde V 0 9 T Milieu,
Geert de Boer (PvdA) retujeertl e
als door een adder qebeten, eisre
dat ik: 17t'i.jn woordcTl teruq zou
nemen en maakte het mij in fei te
omnoqeiijk oin. mijn verha(L I af te
'ronden.

Intussen zijn we ruim twintig
ja ar ver der en wat leesik op 5
feb rua ri 2008 in de Volkskrant?
Volgens P vdA k arnerlid Tang is
' liet stelse i van m eiinq en en be
-rek en'ingen [ai ll iet' . GroenLinks
kamer lirl Duyvendak doet er nag
een schepj e hovenop en stelt dat
het afgelopen nmet zijn met 'rom 
melen aan de gel-u·idsno rm en '. En
ook luchtvaarthoogleraar Jaap
de wit vindt het huidige systecm
'ziek '. In de commissievergadc 
r~ng van Verkeer en Waterstaat
van 6 februari beaamden Chris-

C: ten un ie en SP dit met opmer- .
ki ng 'Het is niet te verf;rou.wen
en niet meer nit te leggen' (de
berekeningen). Een van de uit
komsten van dit overl eg is dat
men wil gaan onderzoeken of er
cen volledig nieuw stelsel van
maatregelen kan worden opge
zet, bij voorkeur nog gedurende
deze kabinetsperiode. Want,
allepartijen hebben mo eite , met
het huidig"e gegooche l. Volg ens
de Lucht.vaar twet dient cen
wi jziging al ti jd een verbete r ing
of ge lijkwaaJ."di g te zijn aan het
vorige besluit. En da t is nu m et
het geva1.

De bew on ersallianties die zich
in ons wo ongebied met de ge
luidsoverlast van Schiphol be-
zig houden zullen elit van hart e
ondersc hrijven. Dit mede nal1r
aanleiding van een onnavolgbnre
bereken ing van minist er EUl'lin gs
va n Verkeer die Schiphol in st aat
stelde de nOIm opnieuw op te rek
ken met zo 'n 35 duizend vlucht en
per jnar. En ais het. aan Schiphol
en de minister ligt. komen daar .
de komende jaren nog heel vee]

, vluchten bij.



Arie van Gc>nderen

steentje mo et bijdragen aan het
oplossen van de problemen en dat
de overlast naar evenr edigheid
verdee1d wcrdt over de omgeving
van Schiphol , maar dit gaat 'laor
Amsterdam-West te vel'.
Schelleman heeft daarvoor een
concept aanvulling geschreven op
de IG standpuntenbriof, gericht
op de situatie in West .

U kunt uw mening ook ken
baar maken aan de locale poli
ti ck, de wijkcentra, de Dorps
raad of rechtstreeks aan het
eROS (Comrnissic Regionaal
Overleg luchthaven Schip-
h01; hJ;J.p://\.Y.~~:A~Lwm-"lt.Dli),

Bet e-rnailadres van CROS is
.cJiQ.S.@!l.'i.e.rl.\,g5.~bJ)21li),Ln i. U
kunt ook een react.ie sturen naar
aanlciding van de adverten-
tie in de Echo'van 6 februari.
Dat kan via een Iormulier op
}.,Y..W.W .iD~m:H;}kllm!LD) of telefo
nisch op nummer 070-351 ll6 04 ,
Maar u kunt ook een beriehtje
aan de redactie van dezc pagina
sturen , dan zorgen wij dat fIe
react ie op de juiste plaats terecht
komt.

Inspraak:
.Uw mening tclt
Als u dat met hem cons bent en
oak d e andere 16 punten van de
brief van het VGP onderschrijft
kunt u dat laten weten op het
volgende e-mailadres:
.12[)J <U)JJ)s.1,t:I:d.<Lm@gma1l& Qill

Knart met eukele qeluuisconiouren: De dikke zuiarie U]n is de nieuwe
route met de zogenaam de 'korte bocht',

vastgesteld e helderc normen,
waaronder een duidclijk plafond
t .a, v. de 500.000 vliegbewegingen
en rnisschien w el het meest be
langrijke: handhaving van deze
normen en keiharde sancties, Dit
laatste punt werd door de meeste
politieke partijen in de Commis
sie van Verkeer en Waterstaat
uitdrukkclijk genoemd. u kunt
de volledige tekst van de brief
vinden op: ~Y»~'LYliJ:!gJ11Us.!.~Lnl

(zie Bewonersstandpunt eROS en
VGP).

Gevolgen voor
Amsterdam-West
Een onderwerp dat nie t in de
] 6-puntenbrief aan de orrle komt
is het hiervoor genoemde punt
van de 'korte bocht Vaal' de
vliegtuigen die vanaf de Zwanen
burgerbaan richting het nc ord
oosten opstijgen . Zij zul len een
aanzienlijk kortere bo cht gaan
maken als zij richting hct oosten

. en zuiden gaan. De heel' Schel
lernan is al enig tijd bezig OlD aile
instanties en bewoncrsorganisa
ties in Nieuw-West tc benaderen
met de waarschuwing voor de
'k or te bocht. Hij is van mening
dat de politiek de plicht heef't de
burger hierover te informeren,
maar deze laat het atweten. I-lij
roept iecler cen op am hier t egen
te pl'otestercn. Bet is vol gens hem
voor ons gcbied van groat be
lang dat 'd e huidige uitvliegroutc
(riehting Raasdorper klaverblad)
gehandhaafd blijft. Er is weI de
gelijlt het besef dat iedereen zijn

16 Gezamenlijke
stand.punten (VGP)
In de bnef van de Vereniging van
Gezamenlijk Platforms (VGP) ge
rJ?hi aan de Alders-tafel worden
16 punten aan de orrie gesteld .
Teveel am h ier allernaai weer te
geven. Kort samengevat komt
het neeI' op de volgende punten.
Vcorop staat de erkenning dat
S~hlphol een belangrijke econo.,
rnische waarrlo vertegen\voordigt.
Daar w II men niet aan tomen.
En door het treffen van en hele
sene maatregelen zou Schiphol
~elfs nog kunnen groeior, (tot
JOO ,OOO v]wgbewegingen), zondor
dat de hinder voor omwonenden
al te zeer toeneemt. Die hinder
betreft niet aileen het lawaai
(vlieglawaai en grondJawaai), '
ma~r 00.1' de luehtkwaliteit en de
velhgheld. Belangrijk bij dit all es
IS het opzetten van een betrouw
baar meetsysteem , met wettelijke


