


 Nov 2018 verkiezingen ORS 

 Vertegenwoordiger kan Peter /of vervanger 
zijn (specialist DR 2.0) 

 Waar sturen we onze vertegenwoordiger mee 
op pad? 

 Wat vinden wij als DR op belangrijke thema’s? 

 



  

 Moeten we als bewoners vasthouden aan de 
afspraak (Alders akkoord) van niet meer VTB 
(vliegtuigbewegingen) dan 500.000 tot 2021? 

 

  0  Ja                                      0 Nee 



 Selectiviteitsbeleid= vliegen voor netwerk 

 

 Van de recente toename met 30.000 extra 
vluchten is slechts 5.000 netwerk-gebonden 

 Rest (25.000) betrof budgetvluchten 
◦ low-cost vluchten groei  

(Heathrow 2%, Frankfurt 4%,Charles de Gaulle 12%)  
Schiphol 21%. 

 
 Cijfers 2016 



 

 In getal 500.000 zit verwerkt; 25.000 VTB 
door stillere / zuiniger vliegtuigen 

 Sector “vergeet” deze getallen en wil die 
25.000 bovenop de 500.000 

 Addertje:  MHG/TVG (komen we ook nog op terug) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=NfpZp5w
WVm0  uitleg over het nieuwe geluidstelsel: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfpZp5wWVm0
https://www.youtube.com/watch?v=NfpZp5wWVm0


 

 

 



 Veiligheid in beeld  https://www.youtube.com/watch?v=LlftH3Y9wZQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LlftH3Y9wZQ


  

 Moeten we als bewoners vasthouden aan de 
afspraak (Alders akkoord) van niet meer VTB 
(vliegtuigbewegingen) dan 500.000 tot 2021? 

 

  0  Ja                                      0 Nee 



 

 Economie is belangrijker dan milieu 

 

 

  0  Ja                           O Nee 







 Rapport SEO (mei 2018) 

 
◦ Schiphol zelf moet groeien, ook al worden vakantievluchten naar Lelystad 

verplaatst. Dit is van belang om de positie als internationale hub niet te 
verliezen, Als Schiphol niet groeit en zijn positie verliest doordat er minder 
vluchten vertrekken, dan kunnen 55000 banen verdwijnen in de gebieden 
rondom het vliegveld, stelt Joost Zuidberg van SEO.  

◦ Remco Dijkstra, VVD-Tweede Kamerlid, is blij met het rapport, omdat het 
de economische waarde van Schiphol aantoont: “Het lijkt wel of de 
discussie afgelopen tijd alleen nog gaat over milieu en klimaat,” aldus 
Dijkstra in het interview.” 

◦ Ook wethouder Adam Elzakalai is blij met de uitkomst van het rapport. 



 De omvang van de (directe en indirecte) van 
de haven van Rotterdam in 2014 is 3% van het 

bruto binnenlands product (bbp)  

 Schiphol levert ruim 1% (Decisio, 2015). 

 
 Nederland realiseert jaarlijks een toegevoegde waarde van 15 

miljard euro door een totale waarde van 192 miljard euro aan 
geïmporteerde producten direct weer te exporteren (heruitvoer). 



 

 Volgens de Europese Commissie hebben 
lidstaten in de afgelopen 10 jaar 4,7 miljard 
subsidie uitgekeerd aan vliegvelden. 

 



 Co2 

 Fijnstof 

 Ultra fijnstof ((IenW) heeft aan het RIVM gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijn stof 

rond de luchthaven Schiphol.  Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.  

 Lawaai 

 Leefbaarheid 

 Nacht vluchten (2000 meer dan afgesproken) 

 



 

 Economie is belangrijker dan milieu 

 

 

  0  Ja                           O Nee 



 Op kerosine wordt geen BTW geheven, dat 
mag veranderen in wel BTW heffingen. 

   

 O  Ja            O Nee 

 



 Voor kerosine hoeft geen accijns en BTW 
betaald te worden.  

 Belastingvrije kerosine levert de sector 
jaarlijks wereldwijd een geschat voordeel op 
van 60 miljard dollar.  

 Per passagier op een transatlantische vlucht 
een belastingbonus van $108   





 Op kerosine wordt geen BTW geheven, dat 
mag veranderen in wel BTW heffingen. 

   

 O  Ja            O Nee 

 



 Het wordt tijd dat de luchtvaart wel onder 
milieu regels gaat vallen. 

 De scheep- en luchtvaart vallen buiten de milieuregels, bijvoorbeeld zoals 
vastgelegd in het Energieakkoord. Volgens de berekeningen is de transportsector 
nu al goed voor 27 procent van alle Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Men 
denkt er aan om luchtvaartmaatschappijen vanaf 2020 emissierechten te laten 
gaan betalen voor een deel van de CO2 die hun vliegtuigen uitstoten 

 

 O Ja                                              O Nee 



 De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat: zo 
gaan we 'Parijs' zeker niet halen 
De meest draconische maatregelen blijken al onvoldoende 
De luchtvaart is hard op weg het CO2-budget van de hele 
wereld erdoorheen te jagen. Zelfopgelegde maatregelen lijken 
niet genoeg om de huidige klimaatdoelen te halen. 
 

 Bij de klimaatafspraken in Parijs 2015, bleek het te moeilijk 
om ook over de luchtvaart afspraken te maken. De luchtvaart 
zou zichzelf regelen, onder regie van de VN-organisatie voor 
de luchtvaart ICAO. Eind 2017 stelde ICAO zijn plan vast, 
vooral gebaseerd op het gebruik van biobrandstoffen en het 
compenseren van CO2-uitstoot door uitstootrechten te 
kopen. Dat plan moet in 2021 in werking treden. 

 

https://www.volkskrant.nl/mijn/lees-later/articles/4541863/


 In A’dam mag je niet meer met 2-takt 
brommers rondrijden. 

 Diesels moeten aan euro-norm voldoen 
 Bedrijven moeten betalen voor Co2 uitstoot 
 Elektriciteitscentrales betalen 18 euro per ton 

Co2, (in 2020 35 Euro om aan de Europese normen Co2 te 
voldoen).  

 
 Luchtvaart mag uitstoten wat het wil zonder 

grenzen.  
 Men denkt er over na 



 De sector neemt op dit moment tussen de 2 
en 3 procent van de wereldwijde CO2-
uitstoot voor zijn rekening. De verwachting is 
bovendien dat het aantal vluchten de 
komende twintig jaar verdubbelt. 



 Het wordt tijd dat de luchtvaart wel onder 
milieu regels gaat vallen. 

 De scheep- en luchtvaart vallen buiten de milieuregels, bijvoorbeeld zoals 
vastgelegd in het Energieakkoord. Volgens de berekeningen is de transportsector 
nu al goed voor 27 procent van alle Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Men 
denkt er aan om luchtvaartmaatschappijen vanaf 2020 emissierechten te laten 
gaan betalen voor een deel van de CO2 die hun vliegtuigen uitstoten 

 

 O Ja                                              O Nee 



 Vanuit deze sessie een tekst samenstellen 

 Concept ter goedkeuring aan AB 

 Met deze tekst gaan we de “boer” op. 

 



 https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/ 

 http://www.bezoekbas.nl/ 

 https://www.luchtmeetnet.nl/component/PS 
 SEO-rapport nr. 2017-55 ISBN 978-90-6733-895-0 

 Mainports Voorbij ISBN 978-90-77323-37-3 opdracht RLI 

 Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai Schiphol Periode 2018 – 2023 

 Onderzoeksraad voor veiligheid Notitie:Opvolging aanbevelingen 
Veiligheid vliegverkeer Schiphol 25 april 2018 

 En vele andere bronnen: fuel consumption, co2 uitstoot, kranten 
artikelen etc. 

 

 

https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/
http://www.bezoekbas.nl/
https://www.luchtmeetnet.nl/component/PS

