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Overwegingen: 
De passage in het conceptprogramma gaat in tegen het landelijke 
PvdA-beleid zoals verwoord in het landelijke verkiezingsprogramma 
2017 en tegen beleid waar de PvdA een grote rol heeft gepeeld 
dankzij mensen als Hans Alders en Sharon Dijksma. Schipholbeleid is 
zeer complex vanwege de vele belangen die meewegen. Aan de ene 
kant de economische waarde van de luchtvaartsector voor de regio en 
voor heel Nederland, waar ik ook als een van de 30.000 werknemers 
van KLM een persoonlijk belang bij heb. Aan de andere kant de 
geluidsoverlast die daarmee samenhangt. Alle belanghebbenden 
hebben hierover uiteindelijk afspraken gemaakt in het Aldersakkoord, 
dat nog steeds van kracht is. Als gevolg hiervan mag Schiphol niet 
groeien boven de 500.000 vliegtuigbewegingen tot 2020. Daarna mag 
wel verantwoord worden gegroeid.  
 
Mij amendement sluit aan bij het landelijke verkiezingsprogramma, 
waaruit ik tot slot uit citeer: 
 
•         Schiphol en KLM zijn vitale factoren in onze economie. Toch 
kan de groei van het vliegverkeer niet ongeclausuleerd zijn. Groei is 
alleen dan aanvaardbaar wanneer Schiphol de uitbreiding zoekt in 
stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert. 
De tarieven van de luchthaven worden hierop aangepast. Schiphol 
moet blijvend werken aan voldoende draagvlak voor hun plannen met 
de omwonenden.  
•         Lelystad Airport willen wij uitbreiden, vooral om vakantieverkeer 
over te nemen van Schiphol. Het wordt met een goede OV-verbinding 
direct verbonden met het Noorden en de Randstad/ Schiphol. 
•         KLM is van groot belang voor Schiphol en de Nederlandse 
economie. Oneerlijke concurrentie voor de KLM willen we bestrijden 
door in EU-verband maatregelen te nemen tegen die maatschappijen 
die met staatssteun KLM dwarszitten. 
•         De luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal 
belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in 
overheidshanden. 
•         Eindhoven Airport mag na 2020 blijven groeien, maar niet 
harder dan tussen 2016 en 2020. Draagvlak in de omgeving is 
belangrijk, de nachtvluchten worden daarom niet verder uitgebreid en 
er komt een groter leefbaarheidsfonds zoals bij Schiphol. Bovendien 
krijgt de luchthaven na 2020 een eigen treinstation om de landzijdige 
ontsluiting te borgen. 
•         Toch kan de groei niet ongeclausuleerd zijn. Schiphol gaat 
versneld zijn maximale aantal vliegbewegingen realiseren. Dit 
betekent dat in de volgende regeerperiode beperkende keuzes 
noodzakelijk zijn. Schipholgemeenten zullen gevraagd worden met 
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voorstellen te komen (na goed overleg met omwonenden) welke 
beperkende maatregelen noodzakelijk zijn, maar ook de ruimte 
worden gegeven om met suggesties te komen m.b.t. uitbreiding c.q. 
selectiviteit van het aantal vliegbewegingen. Woningbouw-, milieu en 
economische aspecten worden daarbij in samenhang afgewogen. 
 

Tekstvoorstel: Stop de verdere groei van Schiphol  

Verantwoorde groei Schiphol in overleg met de omgeving 

Vijfhonderdduizend vluchten per jaar is meer dan genoeg. De overlast 
voor omwonenden heeft de kritische grens bereikt.  

Schiphol mag alleen groeien boven de vijfhonderdduizend 
bewegingen als voldaan wordt aan de Aldersafspraken. Dit betekent 
dat na 2020 de milieuwinst wegens stillere vliegtuigen eerlijk wordt 
verdeeld over de omgeving (minder geluidhinder) en de 
luchtvaartsector (ruimte voor extra luchtverkeer).  

Amsterdam beschikt over aandelen in Schiphol. We zitten daar niet 
voor spek en bonen, om alleen maar ja te knikken bij de voorstellen 
van de directie van de luchthaven. Amsterdam houdt vast aan haar 
deelnemingen en voert actief invloed uit op de bedrijfsvoering. 
Schiphol biedt veel werkgelegenheid, maar we zijn kritisch op de 
plannen voor verdere groei en zouden het liefst zien dat 
budgetvluchten uitwijken naar andere vliegvelden.  

• Low-budgetvluchten moeten voortaan uitwijken naar regionale 
vluchthavens. Schiphol kan zo een hub blijven voor internationale 
lijnvluchten.  

• Voor nabije Europese bestemmingen worden schonere alternatieven 
voor het vliegtuig gestimuleerd. 
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