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Ingezonden brieven

Schiphol

C Allereerst willen we u felicite-
I ren en complimenteren met de
l geboorte van PM. Het blad ziet
l er veelbelovend uit! Ook is het

:, een compliment waard dat u
i aandacht schenkt aan het al

jaren voortslepende Dossier
j Schiphol. Het is voor de journa-
I list generalist zo langzamer-

hand niet meer te volgen wat
zich allemaal afspeelt onder de
formele kaders, van parlemen-
tair overleg, mooie folders van

i VenW en niet te vergeten de rol
van de luchtvaartlobby. Ook
merken we dat er voor onder-
zoeksjournalistiek minder tijd is.
Jammer. Het stuk had moeten
heten: "Schiphol en de wet: over
machtspelletjes, niet nageko-
men beloften en manipulaties."
Als Platforms van omwonen-
den, reageren wij graag op de
feiten in uw artikel. De heer
Gosse, projectdirecteur VenW
zegt hierin: 'Al snel bleek, dat
de PKB niet werkte. De normen
bleken niet goed uitvoerbaar en
slecht handhaafbaar.' Daarmee

: begint de eerste manipulatie.
Nee, als je natuurlijk hoe dan

l ook wilt dat Schiphol groeit (en
dat is steeds de bedoeling van

l VenW geweest), dan is elke
: norm knellend en 'slecht uit-

voerbaar'. Gosse: De LVNL is in
de eerste plaats verantwoorde-
lijk voor de veilige afhandeling
van de luchtvaart. Wat hij er

i niet bij vertelt, is dat de LVNL
instructies heeft en er een cul-

1 tuur heerst om een hoge capa-
citeit (aantal vliegbewegingen)

'••• te behalen. Zijn volgende zin is
i voor ons onbegrijpelijk: 'Indivi-

duele beslissingen van lucht-
verkeersleiders kunnen leiden
tot vertragingen of een ver-

| hoogde milieubelasting.' Dat
i spreekt voor zich. Wat zou hij

anders willen? Wij zijn overi-
| gens de mening toegedaan dat
l er een onafhankelijk Lucht-
I ruimschap moet komen, met in-
1 legere wetenschappers, dat
l toeziet op een evenwichtig ge-

: bruik van het luchtruim, vanuit
de gedachte dat dit van alle
Nederlanders is en niet alleen

: van de luchtvaart. De klachten-
i cijfers rijzen de pan uit. Het

aantal slaapverstoorden groeit
gestaag. Het RIVM berekende
dat het aantal 320.000 gaat

: worden. Prof. Van Ewijk deed
j met zijn collega Scholtes de

enige wetenschappelijke stu-
die, waaruit blijkt dat er ten
aanzien van de kosten van
Schiphol nog nooit een degelij-
ke kosten-batenanalyse werd

: gemaakt!
Echt bont maakt de heer Gosse

• het als hij zegt: 'In de Eerste
• Kamer was veel wantrouwen.

Het nieuwe beleid moest even-
veel bescherming bieden als
wat er in de PKB stond.' De
Eerste Kamer maakt geen be-
leid. Dat doet de minister van
VenW. Nog een citaat: 'Toen de
PKB werd opgesteld waren de

j grenzen van Schiphol nog lang
; niet bereikt.' Dat klopt, ook al

omdat mevrouw Jorritsma met
groeicijfers manipuleerde. In
2001 hadden we het groeisce-

; nario van 2015 al te pakken!

Drs J.H. Griese, prof. dr
O.Bijvoet, ir R van den Brink,

ir G Huiting, Aalsmeer.
Mede namens de gezamenlijke

achttien platforms van
omwonenden in de regio.

Ceteco-affaire

In nummer 2 van PM stond een
interview van het Kamerlid
Fenna Vergeer met de journalist
Joost Karhof. Ik wil het niet
hebben over de vraag of het
verstandig is dat een politicus
de suggestie wekt journalist te
kunnen zijn of andersom. Daar-
over heb ik wel mijn twijfels,
maar graag wil ik het een en
ander rechtzetten over wat er
wordt beweerd over de Ceteco-
affaire en over mij, althans mijn
aftreden als gedeputeerde.
Binnen het kader van het inter-
view laat Fenna Vergeer, thans
Tweede Kamerlid voor de SP en

toen lid van Provinciale Staten|
weten dat mijn aftreden het <
volg was van een motie van
wantrouwen van haar hand.
Misschien heeft ze wel gehoopt!
een dergelijke motie ooit in te
dienen, maar ik ben zelf afge-1
treden en niet op basis van eei
vertrouwensuitspraak van Pro-|
vinciale Staten. Joost Karhof
meent dat mijn aftreden werd l
bewerkstelligd, omdat ik hem
de schuld zou hebben gegeven
van de fouten die door de pro-
vincie zijn gemaakt. Met alle
respect, maar zulke flauwekul l
is natuurlijk nooit bij mij opge-
komen. De kwestie was, dat de
heer Karhof mij in een inter-
view voorhield dat ik als Sta-
tenlid de sporen van de lening-
portefeuille niet had gezien in j
de jaarstukken. Ik heb daarop
gereageerd met de opmerking |
dat dit inderdaad het geval
was, maar dat ook de journalis-
ten en de accountants het nooi
hadden opgemerkt. Daarmee
wilde ik duidelijk maken dat
helemaal niemand het had ge-I
zien, omdat het niet uit de jaar-
stukken viel op te maken. De l
heer Karhof heeft naar mijn in- l
druk de geluidsband selectief
gebruikt bij het uitzenden van l
het interview; het geluidsfrag-
ment zorgde weer voor com-
motie. Voor mij was die com-
motie de druppel die de emmer
deed overlopen; de discussie l
ging te vaak over personen
(mijzelf, de Commissaris) en
niet over de materie, daarom l
ben ik afgetreden.
De heer Karhof tracht zijn be- l
toog nog kracht bij te zetten
door te melden dat mijn voor- j
lichter naast me stond bij het l
interview. Curieus, want dat is
namelijk niet het geval. De
voorlichter kreeg namelijk een
standje, omdat hij me niet had l
vergezeld toen ik door de jour-J
nalisten werd besprongen na l
afloop van de Statenvergade-
ring.
Toevallig is alles ook met een l
camera opgenomen en later
heb ik de scène waar het om l
gaat kunnen terugzien. Wel- l
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