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Groei van het luchtverkeer van Schiphol heeft na 2004 een illegale toename van stikstofemissie veroorzaakt. 

De overheid mag de bouw en landbouw in Nederland daar niet voor laten opdraaien. Mobilisation heeft de 

ministeries van I&W en LNV in september 2019 verzocht om tot handhaving over te gaan teneinde het aantal 

vliegbewegingen en de daaraan gerelateerde stikstofemissie op zo kort mogelijke termijn terug te brengen 

tot maximaal 400.000 per jaar. Vooral de woningbouw in de Randstad zal daarvan kunnen profiteren. 

De WTL heeft in overleg met Mobilisation een analyse gemaakt van de gevolgen van deze krimp op het 

luchtverkeer, het netwerk en het economische nut van Schiphol. De illegale groei van stikstofemissie van 

Schipholverkeer na 2004 is voor driekwart veroorzaakt door overconsumptie van goedkope vliegreizen naar 

steden en vakantiebestemmingen. Deze zijn niet van dringend openbaar belang. Daarnaast is de trein een goed 

alternatief voor de emissie van tienduizenden korte vluchten.   

Schiphol kan zich na de krimp concentreren op zijn kernfunctie, namelijk het bieden van internationale 

bereikbaarheid aan zakelijke passagiers met het grote verbindingennetwerk. Dat vindt het kabinet belangrijk 

voor het vestigingsklimaat. Het netwerk hoeft niet te krimpen. Het kan juist elk jaar met een tot twee nieuwe 

intercontinentale verbindingen uitbreiden naar regio’s die voor onze economie belangrijk worden. Zo blijft 

Nederland uitstekend verbonden met de wereld. De baancapaciteit en het luchtruim worden minder zwaar 

belast. De leefomgeving krijgt minder geluidhinder en uitstoot te verduren. De uitstootvermindering van CO2 

wordt door de krimp veel effectiever, omdat het klimaatplan van de luchtvaartsector niet grotendeels door 

groei teniet wordt gedaan. 

Wel moet de krimp starten met een aanzienlijke belasting op vliegtickets en kerosine. De prijsverhoging moet 

een veelvoud bedragen van de € 7 toeslag per reis die de regering zich heeft voorgenomen. Dan valt ook het 

prijsverschil met de internationale trein weg.  Zakelijke passagiers zijn voor prijsverhoging veel minder gevoelig 

dan particulieren.  

Gewone lijnvluchten voor de zakelijke passagiers van KLM, Sky Team en andere netwerkmaatschappijen 

worden dus niet door de krimp geraakt. Toeristen van en naar ons land kunnen blijven meereizen, omdat de 

vliegtuigen bij lange na niet door zakelijke passagiers gevuld worden. Nederlanders behouden dus de vrijheid 

om gebruik te blijven maken van het luchtvaartnetwerk op Schiphol voor hun toeristische en andere 

persoonlijke reismotieven. Overstappers moeten dan nog steeds de vliegtuigen helemaal vol maken, al neemt 

hun aantal geleidelijk af met de groei van de thuismarkt. 

De uitbreiding van het netwerk vergt een groei met gemiddeld 1500 vliegtuigbewegingen per jaar, zodat 

Schiphol zelfs in 2050 niet boven de 450.000 vliegtuigbewegingen zal uitkomen. Uitbreiding van Schiphol is niet 

nodig. Er blijft zelfs voldoende ruimte voor Europese vakantievluchten met normale ticketprijzen. Daarom zal 

opening van luchthaven Lelystad ook niet nodig zijn. Ook dat scheelt onwenselijke toename van stikstofemissie 

in Nederland.  
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