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AMSTERDAM -Maandag 22 september dient in Haarlem
de rechtszaak van de gemeente Amsterdam tegen ScWp-
hol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Wet-
houder Mark van der Horst (VVD) sleepte vorig jaar okto-
ber beide partijen voor de rechter omdat ScWphol zich
niet Weld aan de afspraak minder over de stad te vliegen.
De gemeente vreest een toename van de geluidsoverlast.

lnmiddels beeft ook lucbtvaart-
maatscbappij KLM zicb in bet ge-
$cbil gemengd. De KiM is bang
dat de afspraak die Scbipbol en de
Lucbtverkeersleiding met de ge-
ineente Amsterdam bebben ge-
hlaakt, gevolgen beeft voor bet
vlucbtscbema.

Volgens eenafspraakuit 1994-
~e zogebeten Letter ofIntent (LoI)
-zou niet meer dan een procent
van bet vliegverkeer van Scbip-
bol over Amsterdam mogen vlie-
gen. Bij extreme weersomstan-
digbeden ofbij onderboudswerk-
zaambeden aan de banen zou dat
percentage mogen worden ver-
dubbeld. Vander Horst sommeer-
de Scbipbol eerder de stad te ont-
zien.

Scbipbol en de LVNL bestrijden
de geldigbeid van de afspraak. Zij
beweren onder de nieuwe lucbt-
vaartwet aIleen verantwoording
scbuldig te zijnaan bet rijk en
niet direct aan de gemeenten. De
stad zou onder de nieuwe wet vol-
doende bescbermd worden. Pro-

fessor Guus Berkhout, oud-voor-
zitter van de commissie Deskun-
digen Vliegtuiggeluid, acht deze
beschenning onvoldoende. De
gemeente weest dat toenemend
vliegverkeer gecombineerd met
ongunstige weersomstandig-
heden de overlast van de nieuwe
Polderbaan ook in de stad merk-
baarzalmaken.

Amsterdam constateert uit me-
tingen dat 'het baangebruik bo-
ven de stad zeer fors is'. De lucht-
haven zo.u 'm~t een zekere re~el-
maat' vhegtulgen recht over de
stad laten naderen om zo haar ca-
paciteit te vergroten. De geme.en-
te baseert zichop een onderzoek
dat de Universiteit van Amster-
dam heeft uitgevoerd.

Ben extra ergerriis ~s dat, even-
eens teg~n de afspraak in, veel
boven Amsterdam gevlogen
wordt tussen negen uur 's avonds
en zeven uur ,in de ochtend. Voor-
al boven de binnenstad, Zuid en
Noord wordtmeer gevlogen dan
is afgesproken.


