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1. Inleiding 

Wereldwijd is de luchtvaart fors toegenomen, ook in Nederland. Door geluidsoverlast en de 
uitstoot van fijnstof en CO2 botst de groei van het vliegverkeer steeds sterker met het belang van 
een gezonde en prettige leefomgeving en met de opgaven rond het klimaatbeleid. De Raad voor 
de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een adviestraject gestart over de luchtvaart vanuit dit 
spanningsveld: enerzijds heeft de luchtvaart een belangrijke economische waarde en is er sprake 
van een aanhoudende groei, anderzijds zijn er de opgaven van leefomgeving en klimaat. 
Daarbinnen moet de luchtvaartsector opereren. Deze conflicterende belangen vragen om een 
nieuw perspectief in het luchtvaartbeleid. In het advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe 
aanvliegroute’ heeft de Rli dit nieuwe perspectief uitgewerkt. De kern daarvan is dat de luchtvaart 
in het rijksbeleid veel meer als een gewone bedrijfstak moet worden behandeld, die net als andere 
mobiliteitssectoren of bedrijfstakken wordt afgerekend op zijn effecten op de leefomgeving. De 
raad wil met het advies een bijdrage leveren aan de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050, die de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat momenteel voorbereidt. In dit artikel zullen we de 
belangrijkste aanbevelingen uit het advies op een rij zetten en de reacties daarop samenvatten, 
zowel in het maatschappelijke als het politieke debat. Afgesloten wordt met conclusies.  

2. Sectoren vergeleken 

Voor het advies heeft de raad vergelijkend onderzoek gedaan naar hoe het rijksbeleid omgaat met 
de luchtvaart en andere mobiliteits- en economische sectoren: het railverkeer, de zeevaart, de 
binnenlandse scheepvaart, het wegverkeer en de zware industrie. In deze vergelijkende studie, die 
beschikbaar is op www.rli.nl, is gekeken naar het geheel van wet- en regelgeving, 
beleidsmaatregelen en de bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling (KWINK groep, 2019). Uit 
deze vergelijkende analyse blijkt dat de beginselen en beleidsaanpak voor de luchtvaart op een 
aantal punten afwijken van de andere sectoren.  

 
1 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, E: lianne.vanduinen@rli.nl  
2 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; E: bart.swanenvleugel@rli.nl 

http://www.rli.nl/
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Zo wordt er in de internationale luchtvaart geen accijns geheven op brandstof, terwijl dat in andere 
sectoren heel gebruikelijk is. De internationale ontstaansgeschiedenis van de sector heeft hierbij 
een rol gespeeld: na het Verdrag van Chicago uit 1944 is in de daarop volgende resoluties en 
bilaterale verdragen besloten om geen accijns te heffen op brandstof. In de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog werd de verbondenheid tussen landen en volkeren als een zodanig groot goed 
beschouwd, dat het vliegverkeer tussen landen zo veel mogelijk vrijgesteld moest blijven van 
internationale belastingen. Luchtvaartmaatschappijen betalen wel voor het gebruik van de 
infrastructuur op luchthavens (havengelden). 

Een ander verschil is de sturingswijze op aantallen in het luchtvaartbeleid. Naast sturing op 
grenswaarden voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid is het begrenzen van het aantal 
vliegbewegingen op dit moment nog een belangrijk instrument in het nationale beleid om de 
milieueffecten op de leefomgeving rond luchthavens te beperken. Deze sturingswijze, op het aantal 
vliegbewegingen, strookt niet met hoe de overheid andere economische sectoren behandelt. Tegen 
een lampenfabriek wordt immers ook niet gezegd dat men een maximum aantal lampen mag 
maken.  

Ten derde worden bepaalde milieubeginselen uit Europese regelgeving en het omgevingsrecht 
nauwelijks toegepast in het luchtvaartbeleid. Een voorbeeld is het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, 
zoals hierboven geschetst. Een ander voorbeeld is het ALARA-beginsel, dat slechts in beperkte 
mate wordt toegepast in de luchtvaart. ALARA is een afkorting van as low as reasonably achievable: 
zo laag als redelijkerwijs mogelijk. Bij bedrijven wordt dit beginsel toegepast bij 
omgevingsvergunningen. De uitstoot van schadelijke stoffen moet bijvoorbeeld zo laag zijn als 
redelijkerwijs mogelijk en de ‘best beschikbare technieken’ (BBT) moeten worden toegepast. Bij de 
luchthavenverkeersbesluiten in de luchtvaart is het ALARA-beginsel en de actualisatieplicht 
daarbij niet per se leidend.3 De geluids- en externe veiligheidscontouren voor een luchthaven 
worden vastgesteld op basis van een ‘maximaal verkeersscenario’. Als er later stillere vliegtuigen 
komen, worden de geluidscontouren van een luchthaven in de praktijk niet verkleind, zoals het 
ALARA-beginsel zou voorschrijven.  

3. Luchtvaart meer als ‘gewone’ bedrijfstak behandelen 

Wil de luchtvaart op de lange termijn een belangrijke rol blijven spelen in de internationale 
bereikbaarheid van Nederland, dan moeten volgens de Rli de onderscheidende verschillen in 
beginselen en beleidsaanpak met andere sectoren kleiner worden. Dat is zowel wenselijk als 
onvermijdelijk, gegeven de steeds strengere eisen waar Nederland aan moet voldoen op het gebied 
van veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit en CO2-uitstoot. De luchtvaart zal zich net als andere 
economische sectoren moeten inspannen om de negatieve externe gevolgen zover als redelijkerwijs 
mogelijk terug te dringen en zal moeten passen in een duurzame economische ontwikkeling van 
Nederland. Dit geldt uiteraard met de kanttekening dat het niet mogelijk is de sector helemáál 
hetzelfde als andere economische sectoren te behandelen, gezien de specifieke kenmerken van de 
luchtvaart, zoals het internationale karakter. De raad heeft dit uitgewerkt in de volgende 
aanbevelingen:  

3.1  Stuur in het luchtvaartbeleid op grenswaarden voor de luchtvaart - niet op vliegbewegingen 
 

Het sturen op aantal vliegbewegingen heeft voordelen omdat het eenvoudig is, en het de 
handhaving werkzaam en transparant maakt. Nadeel is echter dat er geen prikkel van uit gaat voor 
luchtvaartmaatschappijen voor innovatie naar stillere en schonere toestellen. Er is immers sowieso 
een bepaald aantal vliegbewegingen toegestaan, of de toestellen in kwestie nu veel of weinig CO2 

 
3 In de huidige luchtvaartregelingen staan overigens wel elementen die zijn terug te voeren op het ALARA-beginsel (zie Rli, 2019). 
Bij veiligheid wordt in de luchtvaart sowieso uitgegaan van het ALARA-beginsel. 
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uitstoten.4  Daarom is het beter om te sturen door middel van grenswaarden voor veiligheid, 
milieu- en omgevingskwaliteit én klimaatambities. Aanvullend op de bestaande grenswaarden 
zou ook een nieuwe hindernorm moeten worden ontwikkeld voor de beleving van geluid. De 
luchtvaart zal zich net als andere economische sectoren moeten ontwikkelen binnen die grenzen.  

3.2  Pas het ALARA-beginsel toe en scherp periodiek de grenswaarden voor de luchtvaart aan  
 

Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen moeten zich meer inspannen om de milieuhinder door 
luchtvaart zo laag te laten zijn ‘als redelijkerwijs mogelijk’. Daarom moeten periodiek de 
grenswaarden voor de luchtvaart worden aangescherpt, het zogeheten ALARA-beginsel. Op korte 
termijn kan als eerste concrete toepassing van dit beginsel de hinder gedurende de nacht zoveel 
mogelijk worden teruggebracht. Het aantal vluchten in de nacht kan worden beperkt met behulp 
van een (extra) prijsprikkel en/of het verbieden van starts.  

3.3  Ontwikkel een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaart  
 

Voor de luchtvaart gelden – in tegenstelling tot andere bedrijfssectoren in Nederland – geen 
nationale reductiedoelen voor CO2-uitstoot, alleen internationale compensatiedoelen. Als alle nu 
gestelde CO2-reductiedoelen in andere sectoren worden behaald, en de uitstoot door de luchtvaart 
ongewijzigd blijft ten opzichte van 2017, zal de Nederlandse luchtvaart in 2050 volledig beslag 
leggen op de totale hoeveelheid broeikasgas die Nederland dan nog mag uitstoten. De Rli meent 
dat dat niet uitlegbaar en daarom niet houdbaar is. Een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaart 
kan niet uitblijven. Het opstellen van CO2-reductiedoelen voor de luchtvaart is echter complex: 
wordt de CO2 toegerekend aan toestellen of aan landen? Op korte termijn is het gebruik van 
duurzame brandstof voorlopig de meest kansrijke manier om de CO2-uitstoot van vliegen te 
beperken. De Rli bepleit een bijmengverplichting voor duurzame brandstof. Deze moet worden 
opgelegd aan brandstofleveranciers van Nederlandse luchthavens.  

3.4  Heroverweeg het concept ‘netwerkkwaliteit’ binnen de sturing op internationale bereikbaarheid  
 

Een goed luchtvaartnetwerk is van belang voor de internationale bereikbaarheid van Nederland. 
Maar de huidige interpretatie en meetmethode van de kwaliteit van dat netwerk schieten tekort. 
Bij het hanteren van het begrip netwerkkwaliteit ligt de nadruk namelijk op het vliegen naar veel 
bestemmingen met een hoge frequentie en ontbreekt de koppeling met “de bijdragen aan de 
regionale en nationale economie” die in de oorspronkelijke definitie uit de Luchtvaartnota 2009 
centraal stond.5 Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat niet wordt gekeken naar het soort passagiers: 
het aandeel OD-passagiers 6  in verhouding tot transferpassagiers is niet als indicator van de 
netwerkkwaliteit opgenomen. Uit recent onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (2019) blijkt 
dat juist op- en uitstappers op Schiphol verantwoordelijk zijn voor 90% van de welvaartsbijdrage, 
tegenover 10% van overstappende passagiers. Ook ontbreekt tot nu toe een goede analyse als het 
gaat om de vraag hoeveel en welke verbindingen er nodig zijn – door de lucht (via Schiphol en de 
regionale luchthavens samen), via het spoor, over de weg en over het water – om te spreken van 
een goede internationale bereikbaarheid van Nederland. 7  Welke verbindingen zijn het meest 
waardevol voor Nederland, welke hebben de grootste toegevoegde waarde voor onze welvaart? 
De raad pleit ervoor om een dergelijke analyse te maken, waarbij de te waarborgen internationale 
bereikbaarheid van Nederland integraal wordt bekeken. Het gaat niet om het aantal, maar om de 
kwaliteit van de bestemmingen. 

 
4 In zekere zin bevat de 50/50-regel uit het Aldersakkoord wel een prikkel voor luchthaven Schiphol voor stillere en schonere 
toestellen (immers, een deel van de na 2020 gerealiseerde hinderbeperking mag volgens deze regel worden gebruikt voor 
volumegroei op de luchthaven).  
5  Netwerkkwaliteit is daar gedefinieerd als de “directe beschikbaarheid van een omvangrijk, wereldwijd, frequent bediend 
lijnennet […] met verbindingen die bijdragen aan de regionale en nationale economie en aan de concurrentiekracht van Nederland” 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat & Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2009, p.4). 
6 OD-passagier: Origin-Destination passagier, passagier met de betreffende luchthaven als vertrek- of aankomstpunt.  
7 Dit is in lijn met een eerder Rli-advies over mainports (2016), waarin bepleit is te onderzoeken welke kritische massa van 
volumestromen nodig is, in de zin van optimaal en groot genoeg (p. 19). 
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3.5  Zorg dat de vervuiler betaalt 
 

De reiziger en luchtvaartmaatschappijen moeten net als andere bedrijfssectoren meer gaan betalen 
voor de negatieve externe effecten die het luchtverkeer veroorzaakt.8 Dat betekent allereerst dat de 
Nederlandse overheid zich in internationaal verband moet inzetten voor accijns op kerosine. 
Binnen eigen land kunnen luchthavens daarnaast hun luchthaventarieven differentiëren op basis 
van milieukarakteristieken van vliegtuigen. De raad adviseert bovendien om een vliegticketheffing 
te introduceren die verder gaat dan het bestaande wetsvoorstel. Uit onderzoek blijkt dat de door 
de regering voorgestelde vlakke tickettaks van €7 een beperkt effect zal hebben op het terugdringen 
van CO2-uitstoot (PBL, 2016; CE Delft, 2018). De ticketheffing moet volgens de raad recht doen aan 
het principe ‘de vervuiler betaalt’: het moet zodanig hoog zijn dat die invloed heeft op 
passagiersgedrag en dus door luchtvaartmaatschappijen doorberekend worden aan passagiers. 
Bovendien moet de opbrengst niet terugvloeien naar de algemene middelen, maar binnen de sector 
worden ingezet, bijvoorbeeld voor subsidie op duurzame brandstof. Dit kan de steun voor 
vliegbelasting bij de luchtvaartsector vergroten.  
 

3.6  Besteed meer aandacht aan (beïnvloeding van) reizigersgedrag 
 

In het luchtvaartbeleid wordt de consument – de reiziger – niet of nauwelijks aangesproken op zijn 
gedrag. Dat is relevant omdat de enorme vraag naar (goedkope) vliegtickets pas iets is van de 
laatste tien jaar. In andere sectoren is gedragsbeïnvloeding een gebruikelijk instrument als 
beleidsdoelen niet worden gehaald of als er sprake is van negatieve externe effecten. Denk aan 
thema’s als autorijden en voeding waarvoor regelmatig publiekscampagnes worden gevoerd. 
Naast de eerder genoemde ticketheffing die reizigersgedrag beïnvloedt, is een instrument het 
inzetten op alternatieven, zoals snelle treinverbindingen. Gedragsbeïnvloeding kan een vast 
onderdeel van het luchtvaartbeleid worden, bijvoorbeeld gericht op bewustwording van de 
gevolgen van vliegen.  

3.7  Investeer in herstel van vertrouwen bij burgers door strikte handhaving en sanctionering 
Het succes van het hier geschetste nieuwe perspectief in het luchtvaartbeleid staat of valt met het 
vertrouwen van burgers in de overheid en luchtvaartsector. Daarom zal het nieuwe 
luchtvaartbeleid gepaard moeten gaan met een strikte handhaving en met sanctionering als de 
grenswaarden en doelstellingen worden overschreden. Afspraken moet controleerbaar worden 
vastgelegd.  

4. Debat: Reacties op het advies 

Het advies van de Rli heeft veel aandacht gekregen in de landelijke media. In de diverse kranten- 
en tijdschriftartikelen en digitale media waren zowel kritische als steunende reacties te lezen. 
Kritiek kwam vooral van Barin (de organisatie die in Nederland opkomt voor de belangen van 
luchtvaartmaatschappijen) en de KLM. Volgens hen zou de sector de nek worden omgedraaid als 
het advies zou worden overgenomen (Barin in De Telegraaf, 2019) en gaat het advies voorbij aan 
het belang van de luchtvaart voor de Nederlandse economie (KLM in Algemeen Dagblad, 2019). 
Positievere reacties kwamen van easyJet en Schiphol Group. Zo schaarde easyJet zich achter het 
pleidooi van de Rli om te bekijken welke verbindingen de meeste toegevoegde waarde hebben 
voor de Nederlandse passagier en de Nederlandse economie (transport-online, 2019). Schiphol 
Group vond dat de meeste voorstellen van de Rli een plek in de nieuwe luchtvaartnota verdienen, 
en steunt het sturen van milieuprestaties via havengelden en het inzetten van de opbrengsten van 
vliegbelasting voor verdere verduurzaming van de sector, net als easyJet overigens. Schiphol 
Group had wel moeite met het beeld dat de luchtvaart geen ‘normale’ bedrijfstak zou zijn, dat 
volgens hen geen recht doet aan de werkelijkheid. Ook voor de luchtvaart gelden er wettelijke 

 
8 Er wordt op onderdelen al wel hiervoor betaald, zoals geluidsisolatie van woningen rond Schiphol door de sector. 
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kaders op het gebied van milieu en effecten op de leefomgeving  (Schiphol Group, 2019). Verdere 
steun voor het advies kwam van bewonersverenigingen en milieuorganisaties, met bijval voor de 
oproep tot een betere analyse van het luchtvaartnetwerk en het behandelen van de luchtvaart als 
normale sector (Werkgroep Bijlmermeer, 2019; Bewoners Omgeving Schiphol et al., 2019; Natuur- 
en Milieu et al., 2019).  Ook in het advies van de verkenner Proefcasus Eindhoven Airport, de heer 
Van Geel, werd de behoefte geconstateerd om de luchtvaartsector niet anders te behandelen dan 
iedere andere sector (Van Geel, 2019).  

In het politieke debat vond het advies veel weerklank (GroenLinks, D66), maar was er ook kritiek 
te horen (VVD) (Technische Briefing Tweede Kamer, 18 april 2019; FD 2019). De officiële 
kabinetsreactie is nog niet verschenen. Wel hebben verschillende politieke partijen inmiddels 
moties ingebracht, als input voor de nieuwe Luchtvaartnota. Moties over het sturen op 
grenswaarden en het beperken van nachtvluchten zijn aangenomen. Moties over de reductiedoelen 
CO2 en ‘de trein als alternatief’ zijn aangehouden. Een motie over een bijmengverplichting is 
verworpen. Al met al kwam een aantal inhoudelijke punten telkens terug in de reacties op het 
advies. De belangrijkste daarvan worden hieronder op een rij gezet met daarbij een toelichting 
vanuit het advies.  

4.1  Is het advies toepasbaar op actuele beleidsvragen (groei Schiphol, toekomst luchthaven Lelystad)? 
 

Het advies bevat inderdaad geen uitspraken over Schiphol en Lelystad voor de korte termijn, maar 
schetst wel een beoordelingskader. Dit zegt dat eerst moet worden voldaan aan de 
randvoorwaarden voor duurzaamheid, veiligheid en leefomgevingskwaliteit en voor 
handhaafbaarheid; pas daarna is er eventuele ontwikkelruimte. Dit nieuwe bouwwerk moet eerst 
staan voordat gepraat wordt over groei. Het betekent omgekeerd ook dat als er volledig aan de 
randvoorwaarden wordt voldaan en er bijvoorbeeld schone en stille vliegtuigen zijn, groei 
mogelijk is voor zover dat veilig kan. Het beoordelingskader geldt zowel voor luchthaven Schiphol 
als regionale luchthavens zoals Lelystad.  

4.2  Betekent het advies een verzwakking concurrentiepositie Nederlandse luchtvaart? 
 

De voorgestelde maatregelen uit het advies zijn inderdaad vergaand. Ze kunnen op de kortere 
termijn een verandering in de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaart betekenen, 
bijvoorbeeld bij een veel hogere ticketheffing en luchthavengelden. Maar op de langere termijn 
ontstaat door het pakket van maatregelen een duurzame luchtvaartsector. Dit kan internationaal 
juist een voordeel opleveren in de internationale concurrentie. Ten aanzien van vliegtickets 
constateert de Rli dat Nederland niet voor- maar áchterloopt op zijn buurlanden – waar inmiddels 
hogere heffingen gelden dan in het Nederlandse voorstel. Wel vindt de Rli het belangrijk oog te 
houden voor de concurrentiepositie van Nederland. Daarom moet het tempo van de invoering van 
maatregelen mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen buiten Nederland, bijvoorbeeld de totale 
kostenopbouw op andere luchthavens (met tickettaks en luchthavengelden). Ten tweede wordt 
gepleit voor een overgangsperiode met geleidelijke aanpassing. Op deze manier krijgen partijen 
de tijd zich aan te passen aan veranderingen. Het vraagt  immers creativiteit en ondernemerschap 
van de sector om zich binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid en leefomgevingskwaliteit 
te blijven ontwikkelen. Ten derde is gepleit voor compensatie, bijvoorbeeld het subsidiëren (uit 
tickettaks) van het prijsverschil tussen duurzame brandstof en gewone kerosine. 

4.3  Verlies van de hubfunctie? 
 

Als er minder belang wordt gehecht aan overstappende passagiers in het beoordelen van de 
netwerkkwaliteit, vrezen sommige partijen voor een verlies van de hubfunctie van luchthaven 
Schiphol en daarmee het economisch belang voor Nederland. Een groot aandeel transferpassagiers 
zou belangrijk zijn om de knooppuntfunctie (‘hubfunctie’) van de luchthaven Schiphol te 
behouden. De connectiviteit en netwerkkwaliteit van Schiphol leunt nu – mede door de werkwijze 
van KLM – zwaar op transferpassagiers. De Rli ziet ook dat transferpassagiers belangrijk zijn voor 
het vullen van vliegtuigen en het in stand houden van bepaalde bestemmingen, en dat veel 
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vluchten bestaan uit een mix van type passagiers. Daar staat tegenover dat er in de luchtvaartmarkt 
verschillende ontwikkelingen gaande zijn die dit belang voor de toekomst nuanceren. Wereldwijd 
groeit het gebruik van directe verbindingen veel sterker dan het gebruik van hubverbindingen 
(Airports Council International, 2016). Daar komt bij dat nieuwe vliegtuigtechnologie point to point-
vliegen mogelijk maakt over lange afstanden met kleinere toestellen. Het advies relativeert 
enigszins de betekenis van transferpassagiers voor de netwerkkwaliteit op de langere termijn en 
roept de vraag op hoe deze zich bij aanhoudende schaarste verhoudt tot de betekenis van OD 
passagiers, om de beschikbare capaciteit te benutten. Dit punt onderstreept nogmaals het belang 
van een betere interpretatie en analyse van de  ‘netwerkkwaliteit’. 

4.4  Bijmengverplichting en grote vraag naar biomassa 
 

Het is de vraag hoe de voorgestelde bijmengverplichting van duurzame brandstof gezien moet 
worden in relatie tot de toch al grote vraag naar biomassa. Inmiddels wordt het gebruik van 
biobrandstof immers al door vele andere sectoren geclaimd. Bovendien is het aanbod van 
duurzame brandstof op dit moment nog zeer beperkt. De Rli ziet dat ook. Daarom heeft de Rli een 
voorkeur voor synthetische brandstof in plaats van bijmenging met biobrandstof. Bovendien denkt 
de raad dat een oplopende bijmengverplichting, in combinatie met een prijssubsidie, een impuls 
kan geven aan het ontwikkelen van productiecapaciteit in Nederland. Hoewel een motie over een 
bijmenging van duurzame brandstof is verworpen, lijkt de markt wel in de richting te bewegen. 
KLM vliegt op dit moment al met een bijmenging van duurzame (bio)brandstof, als een van de 
weinige luchtvaartmaatschappijen in de wereld. Ook zijn er recentelijk initiatieven gestart voor de 
productie van duurzame brandstof. Schiphol en luchthaven Rotterdam The Hague zijn een studie 
gestart naar de productie van synthetische kerosine, met als doel te komen tot een testfabriek. Ook 
kondigde de luchtvaartsector de komst aan van een fabriek voor biobrandstof (Trouw, 2019). 

5. Ter afsluiting 

In dit artikel is een nieuw perspectief op de luchtvaart gepresenteerd, zoals naar voren gebracht 
door de Rli. Gezien de vele reacties op het advies is de raad er in geslaagd het maatschappelijke en 
politieke debat hierover te voeden. De raad dringt er in het advies op aan om de bijzondere positie 
van de luchtvaart in het nationale beleid af te bouwen. De luchtvaart zal zich net als andere 
economische sectoren moeten ontwikkelen binnen grenzen van veiligheid, milieu- en 
omgevingskwaliteit, hinder en CO2. Luchtvaartondernemingen zullen zich moeten inspannen om 
de negatieve externe gevolgen, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, terug te dringen.  

Omdat de Nederlandse luchtvaart opereert in een internationaal speelveld, zal Nederland zich bij 
voorkeur in EU- en internationaal verband moeten inzetten voor veranderingen op 
bovengenoemde aspecten. De realiteit is echter dat wereldwijd eensgezindheid hierover nog lang 
op zich zal laten wachten. Daarom vindt de raad dat Nederland waar mogelijk eigen beleid zou 
moeten voeren om de knelpunten in de luchtvaart aan te pakken.  

Nadrukkelijk moeten de voorstellen worden gezien als een langetermijnperspectief. Dat heeft twee 
redenen. Allereerst kost de invoering van de voorgestelde maatregelen tijd. Ten tweede bepaalt de 
internationale context van de luchtvaart mede het tempo van de invoering: invoering zal moeten 
gebeuren naar gelang de ontwikkeling van de concurrentiepositie van andere luchthavens dat 
mogelijk maakt.  

Om het nieuwe perspectief mogelijk te maken, pleit de raad voor een overgangsperiode, zodat 
betrokken partijen de tijd krijgen zich op de veranderingen voor te bereiden. Voor Schiphol geldt 
nu nog een plafond voor aantal vliegbewegingen. Dat plafond kan niet zomaar losgelaten worden 
als er nog geen nieuwe grenswaarden zijn opgesteld. De minister van IenW moet in die 
overgangsperiode dus snel aan de slag met het opstellen van bijgestelde en nieuwe grenswaarden 
voor het luchtverkeer en deze vastleggen in de luchthavenbesluiten.  
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