
Minister Cramer doof voor 40.000 klokkenluiders

Er is veel gebeurd in rechtszalenmaÍr helaas nog bitterweinig op de basis sinds de klagers uit
deze regio volledig in het gelijk werden gesteld door het vonnis van de Raad van State.
De Nimby-procedure had niet toegepast mogen worden en de kap van zes hectare was ten
onrechte. Die kaalslag zou gecompenseerd moeten worden en het leek erop dat de overige 14
hectare, die bedreigd waren, definitief gered zouden z1jn. Minister Cramer kondigde
bovendien arm niet dezelfde botte werkwijze te willen volgen als haar voorgangster Dekker.

De regering zou alles in het werk stellen om de overlast te verminderen en als drukmiddel
ging de Tweede Kamer ertoe over een binnenvliegverbod af te kondigen als eind maart van
dit jaar de Nato niet besloten zou hebben de oude motoren te vervangen door stillere
exemplaren. Voor alle duidelijkheid: stiller betekent altijd nog 96 dB (in plaats van de huidige
106  dB) .
De Nato deed wat verw'acht werd: lak hebben aan de lokale bevolking. De huidige sterk
verouderde motoren worden niet vervangen en als klapstuk: ze zullen blijven vliegen tot
2033.

Minister Cramer haalde de dreiging met een nieuu'e \vmby niet van tafei, gaf aan al het
mogelijke gedaan te hebben (zonder resuitaat) en deed ven'olgens de gemeente Onderbanken
een bod dat, zacht gezegd. hoogst onfatsoenhjk genoemd mag worden: de gemeente helpt mee
aan het kappen binnen die 14 hectare en daan'oor zal de minister proberen te zorgen voor een
reductie van het aantal vluchten met 600. Onderbanken weigert resoluut en GroenFront gaat
tot bezetting over als de botte bijlen \,veer door dit kabinet geslepen gaÍIn worden.

Schriftelijk heeft de minister niet gereageerd op de uitspraak van de Raad van State en op 29
april jl. hebben klagers uit de regio wederom gelijk gekregen bij de hoogste bestuursrechter in
ons land: de minister moet binnen zes weken reageren en duidelijkheid scheppen over het
inzetten van de Nymby-procedure

Na het mei-reces zal de Kamer wederom discussiëren over de Awacs-problematiek en in het
bijzonder over de aangenomen motie van Jan de Wit: als de Nato niet meewerkl gaat het
Nederlandse luchtruim dicht. Houden partijen de rug nu recht? Het ergste valt te vrezen als
iemand als Diederik Samson de keutel al bij voorbaat ltjkÍ in te trekken en wijst op de
vermindering met 600 vluchten. Dezelfde Diederik die aanwezigwas bij de ontruiming en
prominente milieudeskundige binnen de PVDA.Deze partlj heeft tijdens een forum-discussie
in FaSiLa verklaard voorstander te zijn van uittreding uit de Nato als men de lokale bevolking
zou blijven terroriseren!! En dat is geen overdrijving als we kijken naar de resultaten van het
belevingsonderzoek van het R[VM: meer dan 40.000 slachtoffiers in deze regio.

Er valt genoeg te bediscussiëren en Uw mening en inzet is onmisbaar!! !! Op maandag 26 met
organiseert de vereniging Stop Awacs een openbare bijeenkomst in het FaSiLa gebouw
ter hallen 10 in schinveld
Peter Polder van GroenFront, "wereld-beroemd" sinds zijn spectaculaire bezettingsactie zal
een inleiding verzorgen. Aanvang: 20.00 uur
Voorafgaand is er vanaf 19.00 urr een jaarvergadering van de vereniging Stop Awacs. Deze
vergadering. \À/aaÍop de "huishoudelijke zaken" besproken zullen worden,is alleen
toegankelijk voor leden.


