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Oproep 0-meting luchthavens

Rotterdam, 21 maart 2020

Excellentie, mevrouw van Nieuwenhuizen

Elk nadeel heeft zijn voordeel, dat weten we van de legendarische voetballer uit Amsterdam.

De coronachsis is een ramp voor het land. Veel mensen vrezen voor hun baan. Wij allen proberen, via 
de belastinggelden, bedrijven te redden van de ondergang. Dat is terecht. Maar deze benarde situatie 
het biedt ook kansen.

Er is al vele jaren gesteggel over de vervuiling en lawaai dat de luchtvaart veroorzaakt. De 
Schipholgroup zegt A, de milieukundigen zeggen B, de actievoerders zeggen C, de KLM zegt dan weer 
D en uw ministerie E. Waarbij de actievoerders vooral naar deskundigen luisteren en niet naar de 
bureaus die geen metingen doen voor de luchtvaartsector, maar berekeningen. Dat laatste geldt ook 
vooral voor uw ministerie. Dat levert een enorm gedoe op en veroorzaakt een groot wantrouwen bij de 
omwonenden van de luchthavens. Zo erg zelfs dat de actievoerders met een eigen lawaaiapp zijn 
gekomen (Explaneapp) en systematisch de berekeningen van de luchtvaartindustrie betwisten en zelfs 
onderuithalen. U kent de voorbeelden.

Het is nu het moment om die ruzie te beslechten. Nu de luchtvaart vrijwel geheel uitvalt, kunnen er 
metingen worden gedaan. Die metingen kunnen nu laten zien hoe het is als er geen luchtvaart is. Daar 
hoeft u weinig extra's voor te doen. U kunt van een enorme nood een geweldige deugd maken. Noem 
het een 0-meting. Als alles weer wordt opgestart kunnen eerlijke vergelijkingen worden gemaakt tussen 
de situatie nu en straks. Wie kan daar nu tegen zijn? Ik neem aan dat de voorstanders van de 
luchtvaart ook graag eerlijke cijfers krijgt. Want op basis van eerlijke cijfers kun je een correcte 
afweging maken over wat je acceptabel vindt en wat niet. En we beseffen het ook allemaal: meten is 
weten.

Dus. minister: laat direct metingen verrichten door onafhankelijke deskundigen. Het is nO de kans om 
een einde te maken aan jarenlang getouwtrek over de vervuiling- en overlastcijfers. Haal nog iets 
goeds uit deze ramp die over ons to'ekt. Later kan dan de overheid dan nooit verweten worden dat ze 
nalatig is geweest. Doe dus nu de nulmeting op en rond de luchthavens

Met de meeste hoogachting,

Alfred Blokhuizen 
Voorzitter
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