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Kabinet doet Schiphol drie jaar op slot! 
 

 

Economische groei en banen vliegen de grens over 
De luchtvaartsector, de logistieke sector en de reisbranche hebben verbijsterd kennisgenomen van het recente 
kabinetsbesluit om Schiphol – en zo ook de luchtvaart – op slot te doen tot en met 2020. Daarmee wacht het 
kabinet de onafhankelijke cijfers inzake hinderbeperking die de overheid deze zomer beschikbaar stelt, niet af. 
Nu al de luchtvaart in Nederland op slot zetten is prematuur en onzorgvuldig. 
 
In het regeerakkoord van oktober jl. staat immers dat ‘de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte 
kan creëren voor groei van het aantal vluchten’. Zeker nu de consument na de economische crisis weer vaker 
in het vliegtuig stapt, kan de luchtvaart in Nederland niet op slot worden gezet. De ons omringende landen 
zullen de Nederlandse passagier graag verwelkomen. 
 

Luchtvaart neemt haar verantwoordelijkheid 

De luchtvaartmaatschappijen isoleerden de huizen van omwonenden van Schiphol tegen geluidshinder voor 
750 miljoen euro. Honderden miljoenen werden, en zullen verder worden, geïnvesteerd in vlootvernieuwing, 
elektrisch vliegen en alternatieve brandstof. Het kabinet lijkt echter geen acht te slaan op al deze succesvolle 
inspanningen van de luchtvaartsector om de geluidshinder en de CO2-uitstoot in Nederland verder te 
beperken.

Tik voor Nederlandse economie 

Schiphol, en daarmee de luchtvaart in Nederland, op slot zetten heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid, 
het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Dit betekent een gevoelige tik voor de Nederlandse economie, 
net nu het weer beter gaat. De luchtvaart in Nederland is namelijk goed voor maar liefst 300.000 banen. 
luchtvaart biedt werkgelegenheid voor verschillende opleiding niveaus in Nederland. Ook draagt de luchtvaart 
zo'n 30 miljard euro bij aan het Bruto Nationaal Product (BNP). Elk miljoen extra passagiers is goed voor 3000 
extra banen in Nederland. Nu dreigt de voor de BV Nederland belangrijke groei van de luchtvaart weg te 
vloeien naar luchthavens in de ons omliggende landen. 

 

Opheffing blokkade 

De luchtvaartsector in Nederland dringt er bij regering op aan haar afspraken na te komen en deze 
onverantwoorde blokkade per onmiddellijk op te heffen. Zo willen onderstaande partijen in 
spoedoverleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat om snel tot gepaste afspraken te 
komen waarbij de inspanningen van de luchtvaart het mogelijk maken de capaciteit op Schiphol op een 
verantwoorde en duurzame wijze te vergroten.
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