
(Van onze verslaggevers)
AMSTERDAM -De oppositiepar-
tijen Groenliliks en PvdA en rege-
ringspartij D66 zijn tegen het op-
rekken van de geluidsnormen
rond de Zwanenburgbaan op
Schiphol. Gisteren zei staatsse-
cretaris Melanie Schultz van Hae-
gen in een interview i1'l deze
krant dat ze geneigd was het
vliegtuiggeluid rand de banen
'opnieuwteverdelen', Ze deed de
recente cornmotie over Schiphol
af als 'een hetze' en verweet de
Kamer'slappeknieen'.

dak yan GroenIinks. "Dit beves.
tigt mijn tbeorie dat onder bet
mom van een rekenfout de capa.
citeit yan Scbipbol wordt uitge-
breid, want datzegt ze impliciet.
Ze gaat mee met de wens van
SchipbolomdeZwanenburgbaan
van een secundaire baan te veran.
deren in een volwaardige. Daar.
mee breekt ze de gedane beloftes
aan de omwonenden. De milieu.
normen ziin weer niet leidend,

maar wel de vraag van Schiphol.
Slappe knieen? Wie heeft hier nu
slappe knieen? De staatssecreta-
ris. De eerste keer dat de wet ge-
test wordt. gaat ze door de bocht."

Diederik Samson van de PvdA
vindt het niet kloppen. "Dan zak-
ken we aileen maar verder in het
moeras. Die rekenfout is niet
zomaar een verkeerd cijfertje dat
je corrigeert. Het raakt een funda-
menteel punt. De vijfde baan zou

Hetze? lk voel me
,proken," zegt Wijn.
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"er bet aantal mensen dat inb""
5iaap door nacbtvlucbten wO'
"estoord. "Scbultz beeft gel;;lr " 1

ze zel!:t dat binnen de geluid3£v..t:

de overlast elders doen afnemen, rondom Schiphol dat aantal dras-
dat is al die jaren ZO besproken. tisch is afgenomen. Maar daarbui-
Voor Zwanenburg geldt dat niet. ten is dat zeker niet ZO. Daarom
's Nachts wel. Maar de mensen zeg ik: herzie de wet. Dat is geen
dC!ar rekenen op meer dan dat. Er kwestie van slappe knieen. Il< doe
zijn verkeerdeverwachtingen ge- gewoon mij:n werk."
~, '~." BoriS van der Ham (D66) vindt

.in r ~~1~ -..00 1 het schuiven met normen rond
0\ ~.. de Zwanenburgbaan geen goede
i' ,..dt oplossingis."Datschietnietopen
6 .J~ ~.s bovendien is pet tegen de wet.

~~~~, Hier is de betrouwbaarheid van


