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1. Luchtvaart staat in de belangstelling 

De capaciteit van Eindhoven en Schiphol, de opening van Lelystad Airport met de eventuele 
verplichte uitplaatsing van vakantievluchten, de spanningen tussen Air France en KLM, het 
opkopen van aandelen door de Nederlandse regering, stakingen, technische storingen, 
klimaatverandering, vliegschaamte en lange wachtrijen; op veel verschillende manieren stond de 
luchtvaart in Nederland recentelijk in de belangstelling. Niet eerder eiste de luchtvaart ook een 
dergelijke prominente rol op in het publieke en het politieke debat. Dat is misschien ook niet 
vreemd, want er wordt meer gevlogen dan ooit tevoren, terwijl we voor enkele grote 
maatschappelijke uitdagingen staan. 
In dit opinienummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap treft u vier stukken over  het 
luchtvaartbeleid in Nederland (Figuur 1). Directe aanleiding voor dit nummer is het verschijnen 
van een advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) aan de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, onder de pakkende titel ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ 
(2019). Op basis van het advies schreven Van Duinen en Swanenvleugel een opiniestuk voor TVW. 
 

 
Figuur 1: overzicht van de opiniestukken in dit nummer 
 
Wij nodigden vervolgens drie experts op het gebied van de luchtvaart uit om te reageren op het 
Rli-advies en het ingezonden opiniestuk. Alle drie geageerden ze positief. De desbetreffende 
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experts zijn: Eddy Van de voorde, Paul Peeters en Rogier Lieshout. Van de Voorde is professor 
transport economie aan de Universiteit Antwerpen en gespecialiseerd in de luchtvaart. Van de 
Voorde wordt frequent gevraagd door Vlaamse media om te reflecteren op ontwikkelingen in de 
luchtvaart en het luchtvaartbeleid. Paul Peeters is verbonden aan het Centre for Sustainability, 
Tourism and Transport van de Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV). Rogier 
Lieshout is hoofd van de afdeling luchtvaart bij SEO in Amsterdam en directeur van Airneth. 
Lieshout werkt als onderzoeker en consultant regelmatig voor de sector en de Nederlandse 
overheid. 

2. Overzicht van de opiniestukken 

In het hoofdartikel stellen de auteurs van het secretariaat van de Rli dat de luchtvaart in het 
Nederlandse rijksbeleid een uitzonderingspositie inneemt. Andere mobiliteitssectoren of 
bedrijfstakken worden meer dan de luchtvaart afgerekend op hun effect op de leefomgeving. De 
oplopende spanning tussen de groei van de luchtvaart aan de ene kant en de belangen van het 
klimaat en de leefomgeving aan de andere kant maken een heroverweging van deze 
uitzonderingspositie noodzakelijk. De luchtvaart sector zou meer behandeld moeten worden als 
iedere andere bedrijfstak.  
Het hoofdartikel geeft op keurig gestructureerde wijze een probleemanalyse, adviezen om de 
geconstateerde problemen aan te pakken en de publieke en politieke reacties op de voorstellen van 
de Raad en een reflectie daarop. Mede is vanwege de toevoegingen is het opiniestuk door van 
Duinen en Swanenvleugel ook meer dan een samenvatting van het eerder advies. De hoofdpunten 
worden ook nog een stevig in de verf gezet. 
Eddy van de Voorde is in zijn reactie kritisch ten aanzien van de stelling dat de luchtvaart een 
uitzonderingspositie inneemt. Ook spoor, de maritiem en andere sectoren nemen een 
uitzonderingspositie in. Het idee van sturing ten aanzien van het netwerk wordt door van de 
Voorde afgedaan als een non-discussie. Schiphol heeft hierin, net als andere havens, slechts een 
faciliterende rol. Het netwerk is afhankelijk van de bedrijfseconomische beslissingen door de 
home-carrier, in dit geval KLM. Dat er iets moet gebeuren aan de negatieve externe gevolgen van 
de luchtvaart, staat voor van de Voorde niet ter discussie. De wijze waarop er iets moet gebeuren 
wel. De hoogleraar neemt daarbij een duidelijk milieu-economisch standpunt in: de externaliteiten 
moeten geïnternaliseerd worden. Of zoals hij schrijft: ‘De enige correcte houding is dus de 
gebruiker in de brede zin van het woord, van individuele reiziger tot eigenaar van de luchtvracht, 
de correcte prijs aan te rekenen’ (p. 12). Suggesties van de Rli om reizigers beter te informeren over 
de negatieve gevolgen van het vliegen worden door van de Voorde afgedaan als betutteling.  
Paul Peeters kan zich in veel opzichten kan prima vinden in het Rli advies. Zijn reactie vormt vooral 
een aanvulling op het Rli-advies. Peeters benoemt enkele zaken die de Raad ‘heeft laten liggen’. Het 
advies van de Raad had naast de uitzonderingssituatie in het Nederlandse beleid, ook  de 
uitzonderingspositie in internationaal beleid moeten adresseren. Peeters staat uitgebreid stil bij het 
klimaatprobleem, in relatie tot de luchtvaart en behandelt oplossingsrichtingen. Ten slotte verkent 
Peeters in hoeverre de voorstellen van de Rli passen bij het bereiken van deze internationaal 
gefundeerde oplossingen en hij plaatst enkele kanttekeningen bij enkele de voorstellen door de 
Raad. Onder de streep concludeert Peeter dat het Rli een prima advies opstelde dat het waard is 
een substantiële rol te spelen in de discussie over de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050. 
‘Nieuwe aanvliegroute verdient doorstart’, met dit duidelijke titel trapt Rogier Lieshout zijn 
bijdrage voor dit nummer af. Lieshout stelt dat de Raad wel aandacht heeft voor het aanpakken 
van ‘de externe effecten’, maar niet voor de maximalisatie van de bredere maatschappelijke 
welvaart. De concurrentiepositie van Nederland wordt onvoldoende belicht. Ook vormen de 
aanbevelingen, voor hem, geen samenhangend geheel. Net als van de Voorde pleit Lieshout voor 
het ‘internaliseren’ van de externe kosten. Daarbij lijkt een accijns op kerosine de meest effectieve 
vorm. Het (te veel) stapelen van belastingen en maatregelen wordt voor Lieshout afgeraden. Het 
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sturen op grenswaarden, in plaats van het sturen op aantallen vliegbewegingen, is een verbetering. 
Echter, via volledige internalisatie wordt het sturen op grenswaarden of aantallen overbodig, zo 
stelt Lieshout. Net als van de Voorde is ook Lieshout kritisch ten aanzien van de nieuwe 
benadering van netwerkkwaliteit, zoals voorgesteld door de Rli. Waar van de Voorde wijst op de 
gebrekkige sturingsmogelijkheden hiervan, wijst Lieshout vooral op de praktische en theoretische 
bezwaren bij het voorstel van de Rli  
 

3. Tot besluit 
Het is goed om nogmaals te benadrukken dat alle artikelen is dit nummer van TVW opiniestukken 
zijn. Het betreft in alle gevallen de opinie van de desbetreffende auteurs, niet van de redactie van 
TVW. Opiniestukken voor TVW worden ook niet op dezelfde manier behandeld als 
onderzoeksartikelen. De laatste categorie wordt altijd voorgelegd aan twee referenten, met kennis 
van zaken op het behandelde domein in het onderzoek. Een opiniestuk wordt slechts nagelezen 
door een redactielid van TVW. Het stuk wordt voorzien van opmerkingen met het oog op het 
verbeteren van de leesbaarheid. Ondanks het gegeven dat het om opiniestukken gaat, zijn de 
auteurs niet terughoudend geweest met een onderbouwing van de argumenten die zij aandragen. 
De referentielijsten bij de bijdrages door Peeters en Lieshout zijn mogelijk ook langer dan bij 
sommige onderzoeksartikelen. 
De oplettende lezer ziet dat het hier om het ‘derde’ nummer van TVW in 2019 gaat. Vorig jaar 
hebben we vanuit de redactie besloten om alle opiniestukken zoveel mogelijk te bundelen in één 
nummer. Het eerste nummer is gereserveerd voor losse artikelen over onderzoek. Er zijn echter tot 
op heden geen losse artikelen aangeleverd in 2019. Nummer 1 blijft in 2019 dus helaas leeg. 
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