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Beste collega’s in Apeldoorn, 
 
Veel dank voor jullie brief van 15 december vorig jaar over Lelystad Airport en de ontwikkeling van 
de luchtvaart in Nederland. Allereerst veel dank voor jullie steun voor het pleidooi een luchthaven in 
zee te realiseren. Wij delen sterk dat de luchtvaart moet vergroenen als zij in Nederland nog wil 
groeien. Juist omdat we staan voor misschien wel de belangrijkste opgave uit onze geschiedenis: het 
tegengaan van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. De luchtvaart levert momenteel 
zo’n 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot, en dat is fors. Daarnaast spelen vraagstukken ten aanzien 
van geluidsoverlast en fijnstof. 
 
Onze inzet in Den Haag is helder. We hebben al veel bereikt. Ga maar na: geen land in Europa heeft 
momenteel zo weinig luchtvaartgroei als Nederland. Dit is het eerste kabinet dat – heel bewust – 
Schiphol bijna 4 jaar lang niet laat groeien. Rotterdam en Eindhoven Airport groeien ook niet. 
 
Daarnaast zijn we uiteraard goed voor onze handtekening, ook ten aanzien van mogelijke toekomstige 
groei op Schiphol en opening van Lelystad Airport. Daarom sturen we scherp op de randvoorwaarden 
die moeten gelden, zoals veiligheid en geluidshinder. Bovendien probeer ik continu stappen te zetten 
om de luchtvaart te vergroenen en veiliger te maken. Een paar voorbeelden van maatregelen die 
momenteel eraan komen: 
 

- Invoering van een milieuheffing voor passagiersvluchten én een speciale belasting voor 
vrachtvluchten gebaseerd op hun uitstoot. 

- Hogere luchthavengelden op Schiphol voor de meest vervuilende vliegtuigen, minder 
verhoging voor de relatief schoonste vliegtuigtypes;  

- Herindeling van het luchtruim met grote spoed, en halfjaarlijks gecontroleerd door de Tweede 
Kamer; 

- Een onderzoek naar de mogelijkheid Schiphol naar de Noordzee te verplaatsen; 
- Het voorwaardelijk stellen van voldoen aan de aanbevelingen van het OVV-rapport over 

veiligheid op Schiphol voor een besluit over groei kan worden genomen; 
- Inzet om Nederlandse luchthavens als eerste klaar te hebben voor het faciliteren van elektrisch 

vliegen. 
 
Jullie boodschap is helder, waarvoor veel dank. 
We zien uit naar verdere samenwerking! 
 
Namens de D66-fractie in de Tweede Kamer, 
 
 
Jan Paternotte 
 


