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luchtvaa..,.,.., --"'-: v-;;-p HIUP Hofmeijer, van het

Platfoffi1 Nederlandse
LuchtVaart. gaat steeds

meer op een muziekdoosje lijken.
Het klepje gaat open en daar
komt weer dat oude vertrouwde
wijsje uit.Zo bleek ook zaterdag
uitzijnstukje .LuchtVaart fluctu-
eert' inHetParool.

Net zoals de meeste wijsjesuit
muziekdoosjes isde kwaliteitvan
het geluid niet zo best enin het
geval van Hofmeijer is het ook
nog eens onjuist.

Zo stelt hij dat er veel minder
klagers over geluidsoverlast zijn.
Protestanten zou een beterwoord
zijn. Zo is het aantal mensen dat
protesteerttegen de gang van za-
kenin Noord-Holland dramatisch
ge~tegen sinds de Polderbaan is
geopend.

Datvanuitandere gebieden wat
minder protesten worden ge-
hoord, heeft a1les te maken met
het feit dathet nu wel duidelijk i~
dat klagen bij de Commissie Re-
gionaal Overleg luchthaven
Schiphol (Cros) geen enkele zin
heeft.

AIthans, Schiphol trekt zich er
niets van aan.

Het is onjuist dat er .precies zo
veelgevlogen (wordt) als wij als
sam~nleving willen'. Gewoon on-
zin. AIleen de KLM en Schiphol
vinden het fantastisch dat er zo
veel transferreizigers zijn:45 pro-cent van a1le passagiers. ~

En dat de luchtVaart fluctueert,
zoals Hofmeijer beweert, is ook
grote onzin. Sinds 1990 is het
vliegverkeer bijna verdubbeld,
van bijna tweehonderdduizend
naar meer dan vierhonderddui-
zend vliegbewegingen per jaar
(de gegevenszijn van de Schiphol
Group). AIleen in 2002.en waar-
schijnlijk ook in2003. za1 ~r een
dipje zijn van ongeveer vijftien.
duizend vluchten. maar er zijn in-
J:niddels alweeralweer aanwijzin-
gei1 dat de groei gewoon door-
gaat.

En wat bedoelt Hofmeijer toch
met .dat er meer aandatht moet
worden besteed aan een individu-
ele bestrijding van hinder'? Dat
ieder individu oordoppen inzijn
ol;en moet stoppen zodat'Schip-
hol in goe4e, harmonie metde
orogeving op verantWoorde wijze
kan groeien '?
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vaA belang is te weten dat het
Platform Nederlandse Lucht-
v~art. namens hetwelk Hofmeijer
schrijft, grotendeels wordt geti-
nancierd door de luchtvaartsec-
tor. Lees: door Schiphol en de
KLM.

Maar gelukkig eindigt hij m6t
de woorden: .Helis tijd voor een
anderbeleid.'

Dat. zijn we dan met elkaar
eens. Schipholmoet stoppen met
groeien en beginnen met krirri-
pen. omdat dat de enige manier
zalzijn om te voorkomen dat de
leefbaarheid van de hele randsta0
naar de filisti jnen gaat.

KEES WEIJER. Amsterdam
voorzitter Platform Vliegoverlast
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Dat mijn partijgenote Tineke Ne-
telenbos (PvdA} haar luchtvaart.
beleid niet als eenfiasco wil zieIl
(Het Parool van 16 augustus) kan
ik me levendig voqrstellen, maar
mijns inziens heeft ze helaas on-
gelijk.

Onder haar regie is in de discus-
sie over de positie van Schiphol
geen evenwicht tussen partijen
tot stand gekomen. Waar binnen
de bestaande overlegst.ructuren
dat evenwicht begon t.e ontstaan,
heeft zij toegestaan dat diestruc-
turen volledig werden openge-
broken.

En waar Diederik Samsom
spreekt over een .kulnorm' is dit
wel degelijk terecht, als hij het
heeft over een geluidsnorm die
voornamelijk met het oog op het
belang van de Nederlandse lucht.-
vaart is vormgegeven. Deze ge-
luidsnorm is destijds zonder een-
duidige Europese steun in Nede1'"
land al gepresenteerd als De Toe-
komstige Europese Norm, en de
invulling heeft voor Nederland
plaats op basis van de oude
geluidsnormen.

Vooralsnog is onzeker hoe deze
nieuwe norm per land zal worden
ingevuld en gehandh~d. Het is
uitermatejammer dat iemand als
Tineke Netelenbos er ook na af.
~oop van h~ar minist.er~chap niet .
m slaagt zlch aan de kaasst.olp t.~ !
ontwo~t~len. ",
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