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Geachte Ministers,
 
In reactie op de onlangs verschenen startnotitie "Wijziging Uitvoeringsbesluiten Schiphol" wil ik u in de eerste plaats laten weten dat ik de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit voornemen om de wet te wijzigen, betwist. De luchthaven verklaart in de inleiding van de startnotitie dat zij zonder wetswijziging in grote problemen komt en geen invulling kan geven aan de mainportdoelstelling. 
Ik wijs er op dat dit niet goed is onderzocht. In de startnotitie wordt er selectief geciteerd uit de door het NLR uitgevoerde contra-expertise. Het NLR geeft in haar rapport aan dat "hoeveel vluchten wel kunnen worden afgehandeld binnen de door het Luchthavenverkeersbesluit gestelde geluidsruimte door het NLR op basis van de door de sectorpartijen beschikbaar gestelde gegevens niet is vast te stellen... ." Hoe groot de terugval is en wat de gevolgen voor het luchtverkeer zijn, is dus nog onduidelijk.
 
Ik verzoek u om in de richtlijnen voor de MER een nuloptie op te nemen. Deze nuloptie moet een beeld schetsen van de huidige situatie en verwachte ontwikkeling van de feitelijke geluidsoverlast, (externe) onveiligheid, en luchtvervuiling, binnen de nu geldende, ongewijzigde besluiten. Deze milieuhinder moet zowel voor de gebieden rond en binnen de handhavingspunten, als voor het buitengebied berekend worden. Specifieke aandacht moet er zijn voor die gebieden waarvoor beloofd is dat de milieuhinder zou afnemen door de ingebruikname van de Polderbaan. Ik doel hier in ieder geval op Zwanenburg, Buitenveldert en Aalsmeer. 
 
Wat betreft het alternatief om de meetpunten bij de Polderbaan en Zwanenburgbaan aan te passen, pleit ik ervoor exact aan te geven welke gebieden werkelijk minder overlast krijgen en welke meer, ten opzichte van het nul-alternatief. Het gaat hierbij om geluidsoverlast, (externe) veiligheid en lokale luchtvervuiling. Ook in dit alternatief moet exact berekend worden wat de milieuhinder is voor de gebieden rond en binnen de handhavingspunten, alsmede in het buitengebied. Eveneens moet in dit alternatief specifiek een beeld worden gegeven van de milieuhinder in die gebieden waarvoor beloofd is dat deze zou afnemen door de ingebruikname van de Polderbaan. Ik doel hier in ieder geval op Zwanenburg, Buitenveldert en Aalsmeer.
 
Naast dit alternatief moet er een apart alternatief komen dat alle mogelijkheden onderzoekt om binnen de huidige besluiten te komen tot het afwikkelen van het vliegverkeer. Bijvoorbeeld door de grotere vliegtuigen af te wikkelen op de Polderbaan in plaats van de Zwanenburgbaan en door niet onder alle omstandigheden vast te houden aan het blokkensysteem. Ook voor dit alternatief moet er goed berekend worden hoe de milieuhinder in alle eerder benoemde gebieden verandert. Het bij voorbaat niet of niet volwaardig onderzoeken van dit alternatief zal het vertrouwen in de besluitvorming sterk ondermijnen.
 


Met de opname van een alternatief over het verleggen van de route ter ontlasting van Spaarndam wordt tegemoet gekomen aan een oude toezegging. Er zijn echter meer concrete toezeggingen. Ik wijs hier bijvoorbeeld op de toezegging om Aalsmeer niet nog meer extra te belasten, dan het zogenaamde punt K in de PKB toeliet. Maar ook de belofte om de hinder af te laten nemen in Buitenveldert, Zwanenburg en andere gebieden. Ik pleit ervoor de hinder in deze gebieden te onderzoeken en te bekijken welke aanpassing van het baangebruik de gewenste verbetering kan geven.
 
Gezien de beloftes die Minister Netelenbos en Staatssecretaris Schultz in de 1e en de 2e Kamer hebben gedaan, ga ik er van uit dat alle alternatieven in de MER worden getoetst aan de hand van de criteria uit de PKB, en niet alleen op basis van de artikelen X tot XIII uit de Wet Luchtvaart. Zoals u bekend, gaat het in de PKB niet alleen om de grens van 10.000 ernstig geluidgehinderde woningen.
 
Ik vertrouw er op dat u zult toezien op het uitvoeren van een volwaardige Milieueffectrapportage. Het kan immers niet zo zijn dat voor de officiële evaluatie van de kwaliteit van de milieugrenzen in deze nieuwe wet in 2005/6, de wet al wordt gewijzigd op basis van een onvolledige MER zonder nulalternatief en aan de hand van beperkte en nog ter discussie staande milieucriteria.
Ik vertrouw er tevens op dat de eventuele wijziging van het besluit pas in gang wordt gezet nadat de volledige m.e.r.-procedure doorlopen is, en niet reeds parallel gestart wordt.
 
 
Hoogachtend, ...
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