Geachte Statencommissie Mobiliteit en Financiën,
Op 23 maart is de campagne Eerlijk over Vliegen van start gegaan en dat is niet onopgemerkt gebleven bij zowel
betrokkenen als de media.
We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen. Daar zijn wij heel dankbaar voor en dat geeft des te meer aan dat dit
onderwerp in de maatschappij enorm leeft. Sinds de start van de campagne hebben we veel stappen voorwaarts gezet.
Graag stellen we u op de hoogte van de diverse ontwikkelingen die in de afgelopen weken plaatsvonden en roepen we u op
om de petitie te tekenen waarmee we de luchtvaart op het goede spoor willen zetten.

Tweede Kamer
Op 18 april jl. presenteerde Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, in de Tweede Kamer
een position paper waarin hij politici aanbeveelt om de feiten omtrent vliegen te versterken en te verbreden voordat er wordt
geadviseerd. Het vertrouwen in deze feitenbasis wordt namelijk steeds minder:
- fouten in en uitstel van de Milieueffectrapportage (MER),
- het verschil tussen berekende en werkelijk ervaren geluidshinder
- de afwezigheid van de klimaatimpact in het overleg over de toekomst van Schiphol/de luchtvaart.
Veel belanghebbenden waren op deze dag aanwezig en uitten hun zorgen over de groei van de luchtvaart.
Oproep aan kabinet
In samenwerking met wetenschappers, andere milieu- en gezondheidsorganisaties, omwonenden en bezorgde
burgers hebben we een oproep gedaan aan het kabinet. Hierin is gevraagd om de volledige milieu-impact te laten
doorrekenen in de MER. Door diverse media, waaronder NOS, is deze oproep breed gedragen.

Teken de petitie!
Samen met Natuur&Milieu en Greenpeace is besproken hoe wij onze krachten zo effectief mogelijk
kunnen bundelen. Een landelijk manifest is hiervan het eerste resultaat. We slaan de handen ineen om
een stop op de luchtvaartgroei te eisen. U kunt helpen door in actie te komen en de petitie te
tekenen. Laat uw stem horen via www.luchtvaartmanifest.nl!
We gaan door
We blijven ons inzetten om ons geluid landelijk hoorbaar te maken. De komende periode staat in het teken van nog meer
activiteiten. Met als doel de politiek ervan te overtuigen dat verdere groei van de luchtvaart gewoonweg niet mogelijk is. En
tegelijkertijd de bewoners te ondersteunen. We houden u op de hoogte van de vorderingen.
Uw hulp
Verder willen we u er op attent maken dat we uw hulp en steun enorm waarderen. Mocht u ons verder willen steunen om
deze acties voort te kunnen blijven zetten dan is ook een donatie van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,

Eerlijk over Vliegen
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