Transcript video Aanbieding Petitie Schiphol500
Verslaggever Renske van der Zalm van de Tweede Kelder
(jongerenprogramma): Het is weer dinsdag, dat betekent petitie-dag hier in de
Tweede Kamer, vandaag in onze petitie-rubriek: Schiphol
Geïnterviewde Matt Poelmans (bewonersvertegenwoordiger): Wij vinden dat
Schiphol een gewoon bedrijf is dat zich moet houden aan milieuregels: We
kijken dan naar klimaatdoelstellingen, geluidshinder, de uitstoot van schadelijke
stoffen.
Geïnterviewde Henk Leenders (PvdA-kamerlid): Schiphol moet de
vakantievluchten in de toekomst vooral via Lelystad en Eindhoven laten gaan.
Daar wordt al aan gewerkt om Schiphol juist meer ruimte te geven.
Voorzitter Ronald van der Linde van de kamercommissie Infrastructuur en
Milieu stelt de aanwezige kamerleden voor en geeft het woord aan Matt
Poelmans, samen met zeven andere bewonersvertegenwoordigers aanbieder van
deze petitie Schiphol500:
Dank voor de gelegenheid om deze petitie over de ontwikkeling van Schiphol
aan te bieden. Wij doen dat namens vele omwonenden van Schiphol die
overlast ondervinden. Wij maken ons zorgen over de naleving van het
Aldersakkoord. Dat hebben wij in 2008 afgesloten met de luchtvaartsector en
de bestuurders. De bedoeling van dat akkoord is Schiphol te laten ontwikkelen
in balans met de omgeving, d.w.z. Schiphol moet de groei verdienen met
hinderbeperking.
Helaas worden wij geconfronteerd met voldongen feiten. Terwijl van de
beloofde hinderbeperking bitter weinig is terecht gekomen, is Schiphol het
afgelopen jaar sterk gegroeid. Dat zijn vooral goedkope vakantievluchten
geweest: je kunt voor 30 euro naar Barcelona vliegen en zelfs de directeur van
Schiphol vindt dat onverantwoord. Al die pretvluchten gaan ten koste van de
ruimte voor het economisch belangrijke verkeer.
Het selectiviteitsbeleid – dat ervoor moet zorgen dat de schaarse groeiruimte
niet wordt verspild – schiet tekort. Vandaar dat wij de kamer en de
staatssecretaris verzoeken om de noodzakelijke wettelijke maatregelen te
treffen zodat het Aldersakkoord kan worden uitgevoerd zoals bedoeld. Zolang
niet is voldaan aan de voorwaarden, moet het plafond van 500.000 vluchten per
jaar in stand blijven. Onze wensen staan in deze petitie die ik u hierbij aanbied.

De commissievoorzitter neemt de petitie in ontvangst.

