
 

Verzonden: maandag 18 april 2022 22:38 
Aan: Raadsgriffiers regio Schiphol <hb2108@ziggo.nl> 
Onderwerp: Petitie vermindering luchtvaartschade in de regio Schiphol 
 
Geachte Raadsgriffiers, 
Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande e-mail door te sturen naar de raadsleden en leden van het 
college van B&W in uw gemeente? 
 
De Werkgroep Toekomst Schiphol (WTL) werkt sinds 2009 samen met bewonersorganisaties en ORS-
clustervertegenwoordigers aan de vermindering van negatieve effecten door luchtvaart. Informatie 
vindt u op onze website www.toekomstluchtvaart.nl 
 
Bij voorbaat mijn hartelijke dank, 
 
Vriendelijke groet, 
Hans Buurma, voorzitter Werkgroep Toekomst Schiphol (WTL) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Geachte gemeenteraadsleden en -bestuurders, 
 
IPCC luidt de alarmklok. We moeten veel sneller CO2-uitstoot verminderen en verbruik van fossiele 
olie afbouwen. De regering gaat ook boeren uitkopen om de stikstofuitstoot te verminderen. Het 
kabinet wil de luchtvaartemissies van CO2, stikstof en andere luchtvaartschade verminderen, maar 
laat in het midden of tegelijk de milieuwinst daarvan aan volumegroei wordt opgeofferd. De 
luchtvaart moet evenredig bijdragen aan reductie van CO2 en stikstof, terwijl de geplande 
maatregelen (zuiniger vliegen en biobrandstof) te kort schieten voor daadwerkelijke vermindering.  
 
Wij organiseren een petitie waarvan de ondertekenaars het kabinet verzoeken alle negatieve 
effecten van luchtvaart effectief te beperken met een passend, lager  plafond op het luchtverkeer op 
Schiphol. Naast stikstof en CO2 gaat het om kankerverwekkende emissies, geluidhinder met 
slaapverstoring en bedreiging van de noodzakelijke woningbouw. Waarschijnlijk doen deze effecten 
zich ook in uw gemeente voor.  
 
Deze petitie is afgestemd op raadsleden en bestuurders van gemeenten in en rond de regio Schiphol. 
Hij is niet direct voor het publiek toegankelijk, zodat derden niet zullen ondertekenen. Tegelijk is een 
gelijkluidende versie gestart die bestemd is voor alle belanghebbenden in de regio Schiphol. Beide 
versies worden in één document aangeboden aan minister Harbers, met kopie aan de Tweede 
Kamer. Daarin worden de twee groepen ondertekenaars afzonderlijk vermeld.  
 
Wij nodigen u graag uit de petitie te ondertekenen. Uw naam wordt in de aan te bieden petitie 
vermeld als u daar toestemming voor geeft. U vindt de petitie hier: 
https://petities.nl/petitions/de-luchtvaartschade-in-en-rond-de-regio-schiphol-moet-verminderen/ 
 
Vriendelijke groet, 
Hans Buurma, voorzitter Werkgroep Toekomst Schiphol (WTL) 
 
De Werkgroep Toekomst Schiphol (WTL) werkt sinds 2009 samen met bewonersorganisaties en ORS-
clustervertegenwoordigers aan de vermindering van negatieve effecten door luchtvaart. Informatie vindt u op onze website 
www.toekomstluchtvaart.nl 
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