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Beste PUSH-leden, buurtgenoten en geïnteresseerden,
Geen groei maar KRIMP! Het kabinet heeft vandaag
aangekondigd dat Schiphol moet gaan krimpen naar
440.000 vliegtuigbewegingen vanaf 2023. Dit is echt een
historisch besluit! Voor een periode van 5 jaar geldt dit
nieuwe maximum van 440.000. Dat is een krimp van
60.000 ten opzichte van het huidige plafond van
500.000. Bovendien wordt er een verdere krimp
verwacht naar een aantal ergens tussen de 400.000 en
440.000, op basis van onderzoek dat is uitgevoerd. Ook
is het afgelopen met het zogenaamde “anticiperend
handhaven“ en het jarenlange gedoogbeleid bij het
overtreden van de geluidsnormen. Gelukkig worden de
regels voor het strikt preferent vliegen (gebruikmaken
van de baan die de minste geluidhinder voor de
omwonenden oplevert) niet verlaten, want dat is voor
onze omgeving van groot belang. Hoe de krimp precies
verdeeld zal worden is nog niet duidelijk, maar omdat
vooral de Aalsmeerbaan de groei (70%) heeft
opgevangen, terwijl de omgeving er niet op was
ingericht (3500 ten onrechte niet geïsoleerde huizen; zie
hiernaast), verwachten wij een forse reductie hier.

Krimpbrief en persconferentie
De persconferentie is op YouTube na te kijken. De brief
waarin de minister de krimp aankondigt kun je hier
vinden. Ook staat daar een lijst met vragen en
antwoorden. Eindelijk krijgt de omgeving prioriteit,
boven de economie, getuige dit citaat van de minister:
“In de afweging van de publieke belangen rondom
Schiphol heeft het kabinet ervoor gekozen om met
voorrang de geluidsoverlast aan te pakken en tegelijk
een keuze te maken waarmee de economische functie
van Schiphol wordt behouden”.

Pagina 32 uit het advies Van Geel; lees hier het hele
advies.

“Geweldig, dramatisch, in
shock, grote onzekerheid…..”
NH Nieuws publiceerde een artikel met de reacties van
verschillende partijen. Deze reacties variëren van
‘geweldig‘ (PUSH), ‘dramatisch’ (KLM) tot ‘in shock’ (IATA)
en ‘grote onzekerheid’ (Schiphol). Goede reactie van
gemeenten en provincies: “de kwaliteit van de
leefomgeving wordt centraal gesteld”. Bewoners en
gemeenten staan hier duidelijk aan dezelfde kant

Succes heeft vele vaders
Dit succes is totstandgekomen door de inspanningen van
ontelbare omwonenden, organisaties, actiegroepen en
bestuurders. Natuurlijk moet alles nog netjes geregeld
worden, juridisch en organisatorisch, en dat zal PUSH met
niet-aflatende energie nauwgezet blijven volgen de
komende periode. Daarvoor is en blijft jullie steun hard
nodig!
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