
f

Cerfontain.e

Cerfontaine.. die ontkendedat de
fout bewust was gemaakt. gaftoe
di1t hij enorm .baalt' vande in-
middels zo veelbesproken Teken-
fout.

Als Schiphol volgend jaar niet
meer vluchten mag uitvoeren op
de Zwanenburgbaan; heeft dit de-
sastreuze gevolgen voor de Ne-
derlandse economie, de luchtha.,

.

ernede heffie fond de
Wie kan het nog

volgen? Een paar,

logische, vragen over

Schiphol.

Waarop is de nieuwe commotie terug
tevoeren?

Injuni meldde Schiphol een
.rekenfout' te hebben gemaakt
waardoor minder gevlogen kan
worden dan voorzien. Sinds be-
ginjuliwordtde nieuwe vijfde
baan, dePolderbaan, volop be-
ntit. Indejarenlange discu:ssie
over de aanlegis steeds gezegd
datde Polderbaan de geluidsover-
lastelders sterk zal doeh afne-
men, metname rond de Zwanen-
burgbaan.

Doorde .rekenfout' komt
Schipholhierop terug.De lucht-
havendacht met 18 starts oflan-
dingen peruurvanafde Zwanen-
burgbaan te kunnen konien aan
395.000 vluchten in 2003. Nu
blijkt dat dat aIleen kan als elk
uur het dubbele aantal toestellen
wordtverwerkt.

ven zelf en luchtvaartmaatschap-
pijKLM.zeihij.

Hij verwacht dat het vliegveld
in de loop van 2004 'vastloopt.
omdat het niet alle geplande
vluchten kan afhandelen. Schip-
holdenkt415.000vluchten tever-
werken. maar zonder aanpassing
van de geluidsnormenkunnen er
slechts 340.00~tot 350.00 toeste}

len vertrekken en landen. Hier-
door zullen passagiers en lucht-
vaartmaatschappijen wegblijven.

KiM moet volgens de directeur
opdraaien voor.de-~enfout. De
onderneming zou' duizenden
starts moeten inleveren.
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WatVindtde politiek?
De staatssecretaris,Melanie

; S.~hu1.t~vap Hilegen, ;JS-VVDI~r.en
st"aatdus parachterS&iphold.
Van haar mag de Zwanenburg-
baan meer worden gebruikt.
Voor deomwonenden is datjam-
mer. Ze belooft ook dat de Polder-
baan mindergebruikt wordt. Cas-
tricum en omstrekenkrijgen
minderlawaai. Daarvoor moet de
wetworden aangepast en dat
duurt even. Schiphol zalhet aan-
tal voorzienevluchten voor 20()4
(415.000) dan ookniethalen.
Schu1.tz kan problemen krijgen
met de ThreedeKamer. Regerings-
partij D66 steunt deoppositie en
de staatssecretaris kan aileen nog
rekenen op WD,..CDAen LPF. De
Lijst Fortuyn is onvoorspelbaar,
maar nodig voor een meerder-
heid.

Maar voorlopig krijgt Schiphol weer
zijnzin?

De nieuwe Luchtvaartwet
biedt Schiphol ookde ruimteom
verdertegroeien..Dewetbevat
geengrens aan het aantal start~
enlandingen perjaar..waarvoor

weJis,gepleit door tegenstanders.
Om hen tegemoet te komen is
een grens gesteld aan h'et aantal
woningen dat buitenSporige hin-
dermag onderVinden.

Toch is de oppositie ontevreden.
De PvdA heeft spi j t van haar

steun aande Luchtvaartwet. De
partij heeft eronder meermoeite
meedat dewetalleen geluidsbe-
palingen bevat voor de directe
zone rond Schiphol en niet daar-
buiten. Terwijljuistdaardeover-
last in de nacht zal toenemen.
Maar Schultz zegt: Door hetge-
luid in de zone rondSchiphol aan
maximate binden, is ook de rest
van Nederland beschermd.

Hoe nu verder?
Schiphollijdt hoe dan ook

schade. Buitenlandse maatschap-
pijenkunnen huiverigworden
door deaanhoudende discussie .
Het kahde onderhandelingen
tusse~ Air France en deKLM over
samenwerking bemoeilijken. En
wie de zaak op de voet probeert te
volgen zal ook in de toekomst ho-
rendolworden..

AMSTERDAM -President-directeur Gerlacb Cerfontaine
van Scbipbol noemt bet gedoe rond de rekenfout bij bet
ge bruik van de Polderbaan dramatiscb voor bet imago van
de lucbtbaven. 'Het was een domme en b~sale fout te wij-
ten aan de bectiek rond de invoer,' aldus de president van-
morgen. Hij sprak vanmorgen voor bet eerst over de zaak.


