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Geachte leden van de State,

Gisteren stond onder andere in de krant Trouw: https://www.trouw.nl/politiek/groenlinks-meer-per-
trein-minder-per-vliegtuig-zeker-naar-belgie~bf01622c/. Voor uw kennis heb ik haar
Initiatiefnota bijgevoegd. Helaas komt zij in haar nota ook niet verder dan de HSL-Oost.
Om echt effectief ook de vluchten tussen Schiphol en Hamburg naar het spoor te
verplaatsen is de Lelylijn een segment van 120 kilometer tussen Groningen en Lelystad.
In een gezamenlijke visie hoort u dit op de politieke kaart te zetten. Aangezien de
meesten in uw gremia actief met het dossier Zuiderzeelijn te maken hebben gehad.
Daarom is voor de inhoud van deze mail van grote waarde. 

Noord-Nederland heeft sinds juni 2008 zelf ook te stil gezeten nu de Lelylijn weer op de
politieke agenda komt. Waarbij de Lelylijn het meeste kans maakt als doorgetrokken
hogesnelheidslijn naar Hamburg. Maar waarbij wij in samenwerking met Overijssel,
Zwolle en Enschede tevens ervoor moeten zorgen dat de snelle trein naar Berlijn via
Zwolle en Enschede gaat lopen en niet via Arnhem. Met de tweede route via Groningen,
Bremen en Hamburg. 

Intussen blijkt dat bij het Rijk feitelijk de kennis van hogesnelheidslijnen feitelijk nihil is.
Maar uw bestuurders slikken blijkbaar de daarbij gebruikte drogreden en het
gebruikelijke  potje 'Haagse bluf' van de ambtelijke top van het Ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat? Blijkbaar heeft het Rijk ook niet een project als dit
gevolgd; Schnellfahstrecke Berin - München: http://www.vde8.de/ . Graag wijs ik u op het
kaartje meteen op de hoofdpagina van deze website. Hoe de Schnellfahstrecke Berlin -
München binnen het TEN-T valt. Hierop staat wel Amsterdam - Twente - Berlijn en is
tevens het gapende gat Amsterdam - Groningen - Hamburg zichtbaar. Een van de
hoofdaannemers was Max Bögl voor verschillende delen van Berlin - München. Daarom
wijs ik u ook even op deze link: https://www.max-boegl.de/news/schnellfahrstrecke-berlin-
muenchen . Hierbij dit opvallende citaat: 

25 Jahre für vier Stunden.
Über zehn Milliarden Euro Baukosten, 25 Jahre Planungs- und Bauzeit: Mit der
Eröffnung von Europas größtem und teuerstem Bahnprojekt, der Schnellfahrstrecke
Berlin–München, rückt Deutschland seit Ende letzten Jahres näher zusammen. Dank
einer Rekordreisezeit von knapp unter vier Stunden, von Innenstadt zu Innenstadt, will
die Deutsche Bahn Reisende begeistern und zum Umsteigen vom Flugzeug in den Zug
bewegen.

In de praktijk zal het ook betekenen dat er slimmer in de lobby met Berlijn en in samenwerking met
de verschillende deelstaten zal omgegaan moeten worden. Wegens het Duitse MIRT. Het
Bundesverkehrswegeplan. Dit naast het deel wat in eigen land moet gebeuren in ons eigen MIRT. Uit
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LUCHTVAART OP DE RAILS

Reizen verbindt ons met de wereld. We doen ervaringen op, ontmoeten andere culturen, genieten van landschappen. Het stelt ons in staat te studeren en te werken in het buitenland, verre familie te bezoeken, een zakendeal te sluiten of te ontsnappen aan de sleur. Vliegen maakt verre reizen mogelijk, steeds sneller en verder en sinds een aantal jaar ook steeds goedkoper. We vliegen meer dan ooit. Maar dat heeft wel een prijs. 

De luchtvaart is een zeer snelgroeiende sector. Nederland heeft met Schiphol de op twee na grootste luchthaven van Europa. De CO2-uitstoot van de luchtvaart is de afgelopen jaren hard gestegen. Het aantal klachten over de Nederlandse vliegvelden neemt steeds verder toe. En de uitstoot van stikstof maakt onze natuur kapot. De grenzen van klimaat, gezondheid en leefomgeving zijn bereikt. 

Technologische oplossingen bieden in de nabije toekomst nog geen oplossing. Commercieel elektrisch vliegen kan op korte afstanden en in hele kleine vliegtuigjes misschien rond 2030. Ook schone kerosine op grote schaal is nog geen reële optie. We moeten blijven werken aan deze slimme oplossingen maar tot die tijd kan de Nederlandse luchtvaart simpelweg niet groeien als we de problemen serieus nemen.

Dat betekent dat we anders moeten kijken naar de luchtvaart. Niet meer het mantra van groei, groei, groei als uitgangspunt nemen, maar kijken wat mogelijk is binnen de grenzen die we allemaal belangrijk vinden: gezondheid, natuur en klimaat. We hebben een luchtvaartsector nodig die vóór ons werkt en niet tegen ons. En dat kan ook. Door binnen het aantal vluchten dat we nu hebben duidelijke keuzes te maken, door korte vluchten te vervangen door snelle internationale treinen en door de luchtvaart eerlijk te belasten. De toekomst van Schiphol ligt niet alleen in de lucht, maar ook onder de grond. Internationale treinen gaan naar Frankfurt, Kopenhagen, Madrid en Wenen. Reizen in de toekomst is Schiphol in the Sky, Schiphol Underground.

Op Schiphol passeren jaarlijks 70 miljoen passagiers, ruim 25 miljoen daarvan is overstapper. Dat komt omdat Schiphol een zogenaamde hubfunctie heeft: er worden uit heel Europa mensen opgehaald die vervolgens in Amsterdam overstappen naar een andere bestemming. Daardoor is Nederland goed verbonden met de wereld, maar het zorgt ook voor een hoop extra vervuiling in Nederland. De hubfunctie zoals we die nu kennen is niet houdbaar, maar wel te verenigen met een goed treinsysteem.

In de toekomst kan de combinatie trein-vliegtuig een hele normale optie worden.  Mensen uit andere Europese landen pakken een snelle internationale trein naar Schiphol en stappen vervolgens over op een intercontinentale vlucht. Bagage wordt bij de trein afgegeven en wordt vanzelf naar de eindbestemming gebracht zoals dat nu ook al gebeurd bij vliegen. Tickets boeken gaat ook eenvoudiger. Alle internationale treinkaartjes maken gebruik van dezelfde systemen zodat prijsvergelijkers niet alleen vluchten, maar ook treinreizen of combinaties van trein- en vliegreizen kunnen aanbieden.

Vluchten op afstanden korter dan 750 kilometer worden voor het grootste deel vervangen door de trein. Bijna 90.000 vluchten van de 500.000 vluchten die vanaf Schiphol vertrekken vallen binnen deze categorie. Momenteel gaan er 60 vluchten per dag van Amsterdam naar Londen. Terwijl je er met de trein 3,5 over doet om in hartje centrum te staan. Groei is dan ook niet nodig. Veel belangrijker is om het huidige aantal vluchten beter in te richten.

De indiener wil laten zien dat groei van de luchtvaart niet kan als je rekening houdt met urgente problemen. Tegelijkertijd willen we aantonen dat het ook helemaal niet hoeft als je de huidige capaciteit beter benut en als de politiek durft te kiezen voor duurzame alternatieven. We hoeven niet méér te gaan vliegen om onze economie veilig te stellen. Er is een hele mooie toekomst weggelegd voor Schiphol als internationaal knooppunt. Zowel boven als onder de grond. In de toekomst blijven we reizen, blijven we ontdekken, blijven we genieten van nieuwe culturen. Maar de weg er naartoe loopt net iets anders.

Deze initiatiefnota is tot stand gekomen naar aanleiding van een serie gesprekken met omwonenden van zes luchthavens in Nederland, natuur- en milieuorganisaties en verschillende experts en wetenschappers.

1.  De grenzen zijn bereikt

De luchtvaartnota 2020-2050, die op dit moment door het kabinet wordt voorbereid, moet een perspectief schetsen op hoe de luchtvaart zich in balans met haar omgeving kan ontwikkelen. Nederland heeft met Schiphol de op twee na grootste luchthaven van Europa. Alleen Heathrow en Charles de Gaulle zijn groter. Het is een belangrijke werkgever in de regio en speelt een rol in het vestigingsklimaat.
 Maar ook de overlast en de milieu-impact groeien hard. Het vinden van een nieuwe balans tussen luchtvaart en leefomgeving is dé grote uitdaging waar de luchtvaartsector voor staat. 

In de afgelopen tien jaar is de luchtvaart met wereldwijd met 6% per jaar gegroeid en European Aviation Safety Agency (EASA) voorspelt dat de  komende twintig jaar het aantal vluchten met meer dan 40% groeit.
 In Nederland steeg het aantal passagiers in twintig jaar tijd met 120%.
  Schiphol groeide daarbij veel harder dan vergelijkbare luchthavens. Door de snelle groei is de luchtvaart tegen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid aangelopen.

Klimaat

Terwijl de CO2-emissies in de meeste andere sectoren van de economie beginnen af te nemen, zijn die van de luchtvaart flink gegroeid. Tussen 1990 en 2016 steeg de uitstoot van CO2 in de luchtvaart wereldwijd met 154%.
 Er is helaas nog geen simpele, technologische oplossing voor de groeiende CO2-uitstoot van de luchtvaart. Een groei van vliegbewegingen betekent op dit moment per definitie een toename van de CO2-uitstoot. Technologische ontwikkelingen gaan langzaam en de efficiëntieslag in brandstofverbruik bij conventionele vliegtuigen lijkt haar optimum bijna te hebben bereikt.
 Er kan nog wel CO2-winst worden behaald door oude toestellen te vervangen door nieuwe, zuinigere toestellen, maar verdere verbeteringen maken steeds kleinere verschillen. Er moeten óf echt nieuwe technologieën zoals elektrisch vliegen verder ontwikkeld worden, óf geschikte alternatieve brandstoffen in voldoende volume beschikbaar zijn. Die ontwikkelingen zijn allemaal nog erg onzeker en kosten veel geld en tijd. 

Veiligheid

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) geeft aan dat met het huidige operationele systeem bij verdere groei de veiligheid op Schiphol in het geding komt.
 De grote hoeveelheid baanwisselingen in combinatie met een groter aantal vliegbewegingen zorgt voor veiligheidsrisico’s. Maar die baanwisselingen zijn juist onderdeel van het maatregelenpakket om de overlast voor omwonenden terug te dringen. De veiligheid bij een groter aantal vliegbewegingen en het terugdringen van geluidsoverlast staan dus op gespannen voet met elkaar. De aanbevelingen van de OVV om de veiligheid van Schiphol nu en in de toekomst te garanderen moeten nog volledig worden geïmplementeerd en geëvalueerd. 

Gezondheid  

Het aantal klachten over geluidsoverlast door Schiphol is nog nooit zo hoog geweest. Ook wordt er steeds meer bekend over de gevolgen van (ultra)fijnstof en geluid op de gezondheid van omwonenden.
 Uit recent advies van de World Health Organisation (WHO) blijkt dat die gezondheidseffecten veel groter zijn dan voorheen werd aangenomen.
 Nederland is een zeer dichtbevolkt land. Daardoor is er grote vraag naar woningen, met name in de Randstad. Er is een bouwopgave van 230.000 nieuwe woningen voor de Zuidelijke Randstad en 230.000 woningen voor de regio Amsterdam.
 Die bouwambitie is in conflict met de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. De komende tijd moet opnieuw de afweging gemaakt worden of het wenselijk is om zoveel milieuruimte, en daarmee dus ook fysieke ruimte, toe te kennen aan de luchtvaart. 

Natuur

De Raad van State oordeelde eind mei dat de overheid de natuur onvoldoende heeft beschermd door te makkelijk uitbreidingen van stallen, snelwegen en industrieterreinen toe te staan. Dit zijn activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken en dat is slecht voor de natuur. De rechter zegt daarmee dat het beschermen van de natuur op dit moment niet samen gaat met deze economische ontwikkelingen. Door die uitspraak moet de overheid een strenger stikstofbeleid voeren. Ook luchtvaart stoot stikstof uit en dus is uitbreiding van het aantal vluchten door de uitspraak van de rechter momenteel niet mogelijk.

Wat de indiener betreft -en dit is bevestigd door een uitspraak van de Tweede Kamer-  zijn klimaat, gezondheid en veiligheid de harde grenzen waarbinnen de luchtvaart zich moet ontwikkelen.
 Die grenzen worden op dit moment niet goed beschermd. Dit heeft er toe geleid dat er veel wantrouwen is bij omwonenden en betrokkenen en dat “geschiphold worden’’ inmiddels een nieuw spreekwoord is. 

Als onderdeel van het nieuwe luchtvaartbeleid moeten in de luchtvaartnota nieuwe normen voor natuur, klimaat en omwonenden worden vastgelegd die ook transparant gehandhaafd worden. Dit betekent dat de CO2- en ultrafijnstofuitstoot omlaag moet en de gezondheidsschade door geluidsoverlast aantoonbaar verminderd moet worden. In hoofdstuk 2 en 3 van deze nota worden hier suggesties voor gedaan. 

Op dit moment zijn er geen technologische oplossingen om te blijven groeien in aantal vliegbewegingen en ondertussen de CO2-uitstoot en de gezondheidsschade voor omwonenden te verminderen. Het vastleggen van harde, handhaafbare normen op veiligheid, gezondheid en klimaat betekent dus dat fysieke groei van het aantal vliegbewegingen niet mogelijk is. De oplossing voor het versterken van de bereikbaarheid van Nederland is dus om de capaciteit van onze vliegvelden beter te gebruiken en om meer in te zetten op alternatieven zoals de trein. In hoofdstuk 4 worden suggesties gedaan voor hoe we de capaciteit op vliegvelden beter kunnen verdelen en in hoofdstuk 5 over welke maatregelen er nodig zijn om van de trein een volwaardig alternatief te maken. 

Deze initiatiefnota is geschreven om bij te dragen aan het noodzakelijke en urgente debat over de ontwikkeling van de luchtvaart en de luchtvaartnota. In de nota van de minister moet de bereikbaarheid van Nederland voorop staan, en daarom zou het wat de indiener betreft ook niet een luchtvaartnota maar een Internationale Bereikbaarheidsnota moeten zijn, waar het internationale treinverkeer een gelijkwaardig onderdeel van is. 

2.
Klimaat en luchtvaart

In 2017 stootte de Nederlandse luchtvaartsector ruim 13 miljoen ton CO2 uit.
  Daarnaast verwacht de International Air Transport Association (IATA) dat de luchtvaart in Europa tot 2036 jaarlijks met 2,3 procent zal blijven groeien.
 Zonder extra maatregelen stoot de luchtvaart in 2080 evenveel CO2 uit als de rest van de wereldeconomie bij elkaar.
 Een retour Londen-New York stoot per passagier net zoveel CO2 uit, als de gemiddelde inwoner van Burundi of Paraguay in een jaar.
 Ook de economische schade van andere vervuiling zoals fijnstof, zwaveldioxide en stikstofdioxide is hoog. Het Nederlandse aandeel in de mondiale schade van de luchtvaart is 3,2 miljard euro per jaar.
 

De internationale luchtvaart is tot nu toe grotendeels buiten schot gebleven bij de afspraken over het klimaat. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)  heeft er daarom voor gepleit dat de luchtvaart veel meer als een gewone bedrijfstak moet worden behandeld in plaats van een uitzonderingspositie in te nemen.
 Bij de transitie naar een klimaatneutrale economie kan die uitzonderingspositie niet gehandhaafd blijven. Daarom is de RLI voorstander van  de ontwikkeling van een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaart mét reductiedoelen voor CO2-uitstoot.
 Ook het Europees Parlement
 wil maatregelen om in 2050 tot zero emissie in de luchtvaart te komen.
 Dit vergt extra overheidsingrijpen aangezien de plannen vanuit de sector zelf maar zeer beperkt tot CO2-reductie zullen leiden. De plannen van de sector zelf genaamd ‘Slim en Duurzaam’ zouden resulteren in 11 miljoen ton CO2 uitstoot in 2030 (ten opzicht van 13 miljoen ton in 2017). Het is maar zeer de vraag of hun plannen om dit te realiseren reëel zijn. Bovendien is het onvoldoende om de doelen van Parijs te halen. 

Een additioneel probleem is dat emissies van de luchtvaart op grote hoogte door extra wolkvorming een veel groter klimaateffect hebben. De Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rekent  voor deze  radiative forcing
 met een versterkende factor van 2,7.
 Dat betekent dat het effect van dezelfde uitstoot hoog in de lucht 2,7 keer schadelijker is dan op de grond.  Andere onderzoeken zitten iets hoger of lager, maar dat het een factor van belang is, staat wel vast. Ook de verbranding van bio- of synthetische kerosine draagt bij aan radiative forcing. 

2.1
Mondiaal, Europees en Nederlands beleid 

Mondiaal beleid

De internationale luchtvaart maakt als sector op dit moment nog geen deel uit van de nationale, bindende afspraken binnen het klimaatverdrag van Parijs, maar valt natuurlijk wel onder de algemene doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan.
 Dit betekent wel dat er geen verplichting is voor landen om in hun Nationally Determined Contributions (NDC’s) ook de uitstoot van de internationale luchtvaart terug te dringen. Binnenlandse luchtvaart valt hier wel onder, maar dat is voor Nederland niet relevant. In een nieuw klimaatverdrag is het cruciaal dat er ook bindende afspraken komen over het reduceren van de emissies van de internationale luchtvaart met als doel tenminste een reductie van 95% in 2050. 

Mondiale afspraken over luchtvaart worden binnen de International Civil Aviation Organization (ICAO)  gemaakt, maar er is onvoldoende overeenstemming over de ambities en doelen en al helemaal niet over de middelen.  Binnen ICAO is het Verdrag van Chicago uit 1944 leidend. In  Artikel 24 van dit verdrag is vastgelegd dat er mondiaal geen accijns op (meegebrachte) kerosine wordt geheven.
 Dit was ooit bedoeld om te voorkomen dat piloten gevaarlijk weinig reservebrandstof meenamen om belastingen uit te sparen. Het belasten van bij vertrek gebunkerde brandstof kan wel, maar is vaak in bilaterale verdragen weer uitgesloten. Het zou uiteraard het meest effectief zijn als er op internationaal niveau een accijns op kerosine wordt ingevoerd. Dit is ook één van de duidelijke adviezen van de RLI.
 Echter, dit vergt mogelijk een andere interpretatie van het Verdrag van Chicago en/of de onderliggende bilaterale verdragen en zal niet makkelijk op korte termijn te realiseren zijn. 

Het belangrijkste instrument dat ICAO heeft ontwikkeld om de uitstoot van internationale vliegreizen aan te pakken is het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). CORSIA is duidelijk een compromis tussen veel landen. Zo is het volkomen vrijwillig tot 2027 en doen belangrijke landen als China, India en Brazilië niet mee. Er zijn veel problemen met CORSIA, maar drie springen eruit. 

Ten eerste is de doelstelling problematisch. Het doel is om de groei in uitstoot na 2020 CO2-neutraal te maken. Deze doelstelling betekent dat de sector de uitstoot niet hoeft terug te dringen en dat de uitstoot tot het niveau van 2020 ongemoeid blijft. Daarna moet alleen de jaarlijkse groei CO2-neutraal worden. Kortom, extra uitstoot is geen probleem zolang het maar elders gecompenseerd wordt. 

Het systeem van compensatie brengt ons bij het tweede grote probleem. Voor de groei in uitstoot moeten binnen CORSIA kredieten worden gekocht. Die kredieten worden gecreëerd door elders emissies te reduceren, bijvoorbeeld door bomen te planten, door fabrieken schoner te maken of door een stuwdam te bouwen. Dit soort kredieten zijn echter zeer fraudegevoelig, waardoor er bijvoorbeeld snel dubbeltelling plaatsvindt. Volgens sommigen deugt 85% van de huidige offset credits niet.
 Daarbij zijn de projecten vaak veel minder schoon dan zou moeten, zijn de reducties niet permanent of zouden de reducties ook zonder het kredietsysteem gewoon van de grond komen. De criteria die onder CORSIA ontwikkeld worden zijn te slap om dit soort situaties te voorkomen.


Ten derde is er de mogelijkheid voor luchtvaartmaatschappijen om gebruik te maken van alternatieve brandstoffen om de groei van uitstoot ‘ongedaan’ te maken. Hoe meer alternatieve brandstoffen een luchtvaartmaatschappij gebruikt, hoe minder offsetkredieten er gekocht hoeven te worden. Ook hier zijn de criteria veel te zwak waardoor vliegtuigen straks bijvoorbeeld op palmolie dreigen te vliegen.

Voorstellen:

· Nederland zet zich internationaal in voor mondiale afspraken over een minimale kerosine-accijns. 

· Nederland zet zich ervoor in dat internationale luchtvaart wordt opgenomen in het klimaatverdrag van Parijs, om te beginnen door de uitstoot van de luchtvaart onderdeel te maken van de Europese CO2-reductie verplichtingen.

· Nederland zet zich in voor strenge criteria voor offsetkredieten en alternatieve brandstoffen. 

Europees beleid

Aangezien de verwachting is dat een mondiale kerosine-accijns moeilijk op korte termijn te realiseren is, is het van groot belang dat er binnen Europa al stappen  worden gezet richting een kerosine-accijns. Er wordt soms gesuggereerd dat het verdrag van Chicago al het heffen van accijns zou verbieden, maar dit is niet het geval.
 Veel landen hebben nu al een accijns voor kerosine voor binnenlandse bestemmingen en ook het belasten van bunkerbrandstoffen (brandstoffen die in op een (lucht)haven worden getankt en dan mee de grens over gaan) kan weldegelijk. Het verdrag van Chicago gaat immers alleen over het belasten van meegebrachte kerosine die nog in het landende vliegtuig zit, maar niet zozeer over de brandstof die wordt getankt op een luchthaven. 

Met andere welwillende landen (een kopgroep) moeten afspraken over kerosine-accijns vast gelegd worden in een serie bilaterale verdragen. Dit kan vervolgens uitgewerkt worden naar een Europese regeling. Het Energy Taxation Directive maakt dit mogelijk
. Een kerosine-accijns op hetzelfde gemiddelde niveau als andere Europese brandstofaccijnzen zou Nederland enkele honderden miljoenen euro’s per jaar opleveren.
 De eerste stappen van staatssecretaris Snel om dit te verkennen, zijn hoopvol.  

Alle vluchten binnen de EU vallen onder het EU Emission Trading System (ETS). Echter 85% van alle rechten die gereserveerd zijn voor de luchtvaart worden gratis weggeven aan de sector. De prijs van CO2 is echter extreem laag en er is geen stimulans voor de sector om te verduurzamen. Nederland kan besluiten om de rechten te veilen en de opbrengsten hiervan kunnen te investeren in alternatief vervoer op, zoals de trein of zelf te investeren in onderzoek of de productie van e-fuels. 

Wat ook helpt om emissies te verminderen, is het verkorten van vliegroutes door onnodig omvliegen te voorkomen. Vliegtuigen hebben de unieke eigenschap om in een vrijwel rechte lijn naar hun bestemming te kunnen vliegen, maar in de praktijk is vooral het Europese luchtruim een lappendeken van voorgeschreven routes, verboden zones en onzichtbare grenzen. Dat heeft in belangrijke mate historische oorzaken. Het komt voort uit gegroeide praktijken, concurrentie, lokale belangen of omdat grote stukken luchtruim zijn gereserveerd voor militaire doeleinden. Het 'Single European Sky' programma (SES) moet hier een einde aan maken.
 Dat is een langdurig proces. Alleen al de herindeling van het Nederlandse luchtruim is een klus van vele jaren. Alle landen, alle luchthavens en alle legerleidingen afstemmen is niet makkelijk. Het zal er op termijn wel toe leidden dat routes korter worden en dus zuiniger. Daar waar een kortere route leidt tot meer vliegen over woonkernen of kwetsbare natuurgebieden, zal deze oplossingsrichting in direct conflict zijn met de kwaliteit van leefomgeving.

Voorstellen:

· Begin met een kopgroep met het invoeren van een kerosine-accijns op het niveau van de gemiddelde brandstofaccijns voor het wegverkeer.

· Stop met het uitgegeven van gratis emissierechten aan de luchtvaartsector. Nederland zet zich in om ook internationale vluchten die vanuit Europa vertrekken, onder het emissiehandelssysteem (EU ETS) te laten vallen en het emissieplafond daarvan steeds lager te maken. 

· Categoriseer vliegtuigen op basis van vervuiling en lawaai en faseer elke vijf jaar de laagste categorie uit, vergelijkbaar met het model van milieuzones voor het wegverkeer. Gebruik dit systeem ook om te differentiëren in luchthavengelden zodat vervuilende en lawaaiige vliegtuigen steeds meer betalen.

· Maak vaart met het Single European Sky programma binnen de randvoorwaarden van klimaat én leefomgeving.

Nederlands beleid

Ook in Nederland wordt er nog weinig gedaan om de klimaatimpact van de luchtvaartsector terug te dringen. Hoewel er voor meerdere sectoren in het Klimaatakkoord CO2-reductiedoelstelling zijn geformuleerd, is dat voor de luchtvaart nog niet gebeurd. De luchtvaart (evenals de zeevaart) is in het akkoord buiten beschouwing gelaten omdat er met name internationale afspraken op dat gebied worden gemaakt. Toch is het van groot belang om ook een nationale CO2-reductiedoelstelling te formuleren. Dit is ook in lijn met de aanbevelingen van de RLI.


Een vliegtaks is een instrument dat nationaal makkelijk kan worden ingevoerd. Onlangs heeft het kabinet voorgesteld om een vliegbelasting van 7,50 euro per passagier in te voeren. Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat dit geen negatief effect heeft op de Nederlandse economie, maar dat het wel zal leiden tot 4 procent minder vliegreizigers en een CO2-reductie van een halve megaton.
 Het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen en Duitsland en Frankrijk hebben een vliegtaks van gemiddeld 15 euro of meer.
 Zolang er nog geen BTW op vliegtickets geldt en geen accijns op kerosine, mag een tickettaks flink hoger zijn om deze uitzonderingspositie recht te trekken. 

Daarnaast zijn er twee andere aanpassingen die de indiener op dit voorstel heeft. In de eerste plaats worden in het kabinetsvoorstel overstappers op Schiphol niet belast om zo het vliegveld aantrekkelijk te houden voor transferpassagiers. De verwachting is dat als gevolg van de invoering van een vliegtaks het aandeel Nederlandse reizigers licht zal dalen en het aandeel overstappers zal groeien.
 Schiphol wordt daarmee in toenemende mate een luchthaven die vooral voor overstappers aantrekkelijk is en minder de Nederlandse reiziger bedient. Dit staat op gespannen voet met het feit dat de luchtvaart veel onnodige uitstoot en overlast zou kunnen voorkomen door juist zoveel mogelijk rechtstreeks te vliegen met zo min mogelijk stops en transfers. In elk geval voor de continentale bestemmingen. Met een tickettaks die ook overstappers belast voorkom je dit. Daarnaast zou een tickettaks gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer juist korte afstanden relatief duurder maken. Hierdoor kan de trein, de bus of de auto een aantrekkelijker alternatief worden. 

Tot slot: om de klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen  is het cruciaal dat alle CO2-uitstoot goed in beeld is. Op dit moment wordt alleen de CO2-uitstoot tot 900 meter in kaart gebracht in een Milieueffectrapportage (MER). Ook maakt de CO2-uitstoot van de gebunkerde kerosine op de Nederlandse luchthavens op dit moment geen deel uit van de jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenningen.


Voorstellen:

· Geef de luchtvaart nationaal een duidelijk CO2-plafond waaraan het moet voldoen.  

· Leg vast dat in 2050 alle fossiele kerosine uitgefaseerd moet zijn, met een tussendoel voor 2030 en 2040.

· Richt een tickettaks in gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer en per vliegtuig, die ook overstappers betreft. 

· Bereken de CO2-uitstoot van de luchtvaart op basis van de kerosine die op Nederlandse luchthavens wordt gebunkerd.  Neem luchtvaartemissies op in de jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenning en in Milieu Effect Rapportages. 

· Doe verder onderzoek naar alle niet-CO2-klimaateffecten zoals radiative forcing of effecten van de productie van alternatieve brandstoffen en dring in internationale gremia zoals ICAO aan dat dit meegenomen wordt bij de beoordeling van maatregelen. 

2.2
Verduurzaming van de luchtvaart 

Hoewel vliegen steeds efficiënter wordt en de hoeveelheid CO2 per reizigerskilometer in het afgelopen decennia is gehalveerd, zijn de gevolgen van de groeiende luchtvaart voor het klimaat steeds groter. Omdat vliegtuigen zuiniger worden, worden ze ook goedkoper in gebruik en juist door de lage prijzen is vliegen steeds populairder geworden. Het groeiende aanbod met dalende prijzen laat de vraag stijgen. Hierdoor stijgen de emissies harder dan verbetering van de techniek kan compenseren. Er is helaas nog geen zicht op emissievrije luchtvaart.


Voor vermindering van de emissies en klimaateffecten op de korte termijn zijn grote beleidsmatige ingrepen nodig, maar er zijn ook een aantal technologische  opties.  Voor de lange termijn is de transitie naar geheel andere type vliegtuigen nodig, maar vlootvernieuwing in de luchtvaart gaat zeer traag. 

Zonder een overheid die innovatie en verbetering stimuleert en deze met strengere eisen afdwingt, zijn echt grote stappen naar zuinige vliegtuigen niet te verwachten. Alleen met maatregelen die een level-playing field voor de sector creëren, zal er geïnvesteerd gaan worden in verduurzaming. Op de midden tot lange termijn zit het meeste reductiepotentieel in het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen. 

Biokerosine

Fossiele kerosine kan op korte termijn voor een klein deel vervangen worden door biobrandstoffen. Veel van de huidige vliegtuigen zouden al met een flink percentage bijgemengde alternatieve kerosine kunnen vliegen zonder grote technische aanpassingen of compromissen op de veiligheid. Het grote probleem is echter dat er een beperkte beschikbaarheid duurzaam geproduceerde biobrandstoffen is. Biobrandstoffen kunnen geproduceerd worden uit (plantaardige) oliën, afvalstromen en houtige gewassen. Met name de biobrandstoffen uit voedselgewassen of landbouwgewassen brengen grote risico’s met zich mee.  Ze kunnen voedselgewassen verdringen en er is een enorme uitbreiding van het landbouwareaal nodig om de productie op te voeren. Dit kan leiden tot ontbossing of drooglegging van moerasgebieden. De klimaatschade is in sommige gevallen vele malen groter dan de CO2-reductie die wordt bereikt.
 De luchtvaartsector zou een enorm landbouwareaal nodig hebben om volledig op biobrandstoffen te kunnen vliegen. Dat is vooralsnog geen reële oplossing.

De ontwikkeling van derde-generatie-biobrandstoffen uit algen, duurzame bronnen en innovatieve technieken staat nog in de kinderschoenen. Er wordt aan verschillende technieken gewerkt, die allen zeer kapitaalintensief zijn en daarmee een snelle groei van de productie en adaptatie in de weg staan. Gezien de schaarste aan duurzame biobrandstoffen, moeten toepassingen waar nog geen alternatieven voor zijn, zoals de luchtvaart worden geprioriteerd. 

Voorstellen:

· Stel duidelijke harde duurzaamheidscriteria vast voor biokerosine, minimaal op basis van de Europese Renewable Energy Directive 2.

· Onderzoek welke technieken voor derde-generatie-biobrandstoffen kans maken door te breken.

Synthetische kerosine

Synthetische kerosine is een vloeibare koolwaterstof die chemisch vrijwel identiek is aan gewone kerosine, maar die wordt gemaakt uit waterstof en CO2. Dat kost veel energie en is duur maar in potentie is het een heel schone brandstof. Immers, CO2 kan uit de atmosfeer gehaald worden (of worden afgevangen van de industrie) en waterstof kan gemaakt worden uit groene stroom. 

Deze oplossing is echter niet perfect.
 Het is vooralsnog duur, omdat het een zeer energie-intensief proces is en er kapitaalintensieve installaties voor nodig zijn. Synthetische kerosine is vloeibare groene stroom. Dat betekent dat er dus veel meer groene stroom geproduceerd moet worden om voldoende synthetische kerosine te kunnen maken. Op de lange termijn zou synthetische kerosine geproduceerd kunnen worden op locaties waar veel zon- en windenergie geproduceerd wordt en getransporteerd kunnen worden naar diverse vliegvelden. 

Synthetische kerosine is veel zuiverder dan gewone kerosine, omdat het geen zwavel en geen zware metalen bevat. Het leidt tot minder ultrafijnstof, maar het is helaas geen oplossing voor het stikstofprobleem en de recente complicaties met de PAS rond stikstofdepositie in natuurgebieden. 

Voorstellen:

· Breng het potentieel van synthetische kerosine en de hiervoor benodigde energie in het kaart. 

· Onderzoek wat er aan nieuwe regelgeving nodig is rond bijmenging, belasting of emissie-eisen om fossiele brandstoffen te vervangen door synthetische brandstoffen.   

Gassen en andere brandstoffen

Ook voor andere biobrandstoffen, zoals alcohol of gassen, geldt dat deze vaak niet in grote hoeveelheden geproduceerd kunnen worden. Alcoholachtige brandstoffen worden gemaakt van suikerhoudende, hoogwaardige landbouwgewassen die voor ons voedsel zijn bedoeld. Methaan en andere biogassen zijn vaak gemaakt van landbouwresten of mest. Maar de energiedichtheid is zo laag dat ze als vliegtuigbrandstof eigenlijk niet geschikt zijn.
 Er zijn veel betere toepassingen denkbaar om deze reststromen te gebruiken. In alle gevallen leidt verbranding van koolwaterstoffen hoog in de atmosfeer tot forse secundaire klimaateffecten door extra wolkvorming. Zuivere waterstof als vliegtuigbrandstof lijkt eveneens te sneuvelen op zijn zeer lage energiedichtheid. Er is een enorm volume voor nodig, wat ten koste gaat van lading. Waterstof 'binden' in de vorm van synthetische kerosine, mierenzuur of ammoniak lijkt kansrijker, maar ook dat is een zeer energie-intensief proces en het terugwinnen van die energie als warmte of stroom kent nog veel onbekende uitdagingen. In alle gevallen vergt het hele andere motoren en vliegtuigen, waardoor er tegelijkertijd forse investeringen voor de ontwikkeling van zowel de brandstof als het vliegtuig nodig zijn met grote onzekerheden.

Voorstel:

· Ontwikkel een beoordelingskader voor het stimuleren van alternatieve brandstoffen waarbij het transitiepotentieel voor de lange termijn leidend is.

Elektrisch vliegen

Voor verkeer op land is elektrisch de beste aandrijving. Zeer energie-efficiënt, stil en emissievrij. De trein en tram zitten aan de kabel en auto’s kunnen op de accu. De verwachting is dat de accutechnologie nog enorme sprongen kan maken qua capaciteit, gewicht, volume, laadsnelheid en ook het beperken van het gebruik van schaarse metalen. Maar de energiedichtheid van alle nu denkbare accu's is onvoldoende om intercontinentaal vliegen mogelijk te maken. 

Accu’s zijn zwaar en worden ook niet lichter naarmate ze leger raken, zoals een tank met kerosine. Elektrische vliegtuigen kunnen ook niet hetzelfde vermogen en snelheid leveren als vliegtuigen met straalmotoren omdat een elektrische aandrijving terug moet naar propellers. Experimenten met unducted-fan-motoren lijken goede prestaties te leveren, maar blijken ook zeer lawaaiig te zijn. Alleen kleine vliegtuigjes voor de korte afstanden kunnen binnen een redelijke termijn elektrisch vliegen.
 Noorwegen, dat met zijn lange fjorden grote overland afstanden heeft, maar relatief korte luchtroutes, wil binnenlands vanaf 2040 uitsluitend elektrisch vliegen.

Voorstel:

· Stimuleer onderzoek naar accutechnologie. Zelfs als dat niet leidt tot elektrisch vliegen is het goed voor eindeloos veel andere toepassingen.

Compenseren

Tenslotte hebben individuen en bedrijven de mogelijkheid om de klimaatschadelijke emissies van een vliegreis te compenseren. Het is een soort individuele, vrijwillige CORSIA. Bij veel maatschappijen, reisbureaus of booking sites bestaat de mogelijkheid om de uitstoot van de vliegreis te compenseren door een extra bedrag te betalen. Met dat geld worden (na aftrek van kosten) diverse projecten gefinancierd die CO2 uit de lucht halen of verdere CO2-emissie beperken. Vaak betreft het projecten om bomen te planten. Minder beeldend, maar mogelijk effectiever is het opkopen van CO2-rechten en deze vervolgens vernietigen.
 

Niet elk compensatiesysteem en niet elk compensatieproject werkt even goed. In een aantal gevallen werkt het zelfs heel slecht, is er sprake van fraude of worden projecten gefinancierd die juist natuur vernietigen of boeren in de derde wereld van hun land verdrijven.
 Inmiddels worden wel steeds meer systemen gecontroleerd en gecertificeerd.
 De sector wordt volwassener en dat draagt bij aan de kwaliteit en het gewenste effect.

Compenseren is de enige manier waarop een individu een noodzakelijke vliegreis iets minder schadelijk kan laten zijn. Het maakt de reis iets duurder en het vergroot het bewustzijn. Een goed systeem van compensatie kan dus weldegelijk positieve effecten hebben. Compenseren is er niet alleen voor individuele reizigers. Ook overheden en bedrijven kunnen het compenseren van onvermijdelijke vliegreizen onderdeel maken van hun MVO-beleid.

Voorstellen:

· Maak het publiek bewust van de schadelijke effecten van vliegen en stimuleer bewust gedrag bijvoorbeeld door bij reizen altijd de CO2-uitstoot in kaart te brengen.

· Maak afspraken met bedrijven in het kader van hun MVO beleid om zo min mogelijk te vliegen.

· Stel regels en criteria op voor ambtenaren en dienstreizen, waarbij het uitgangspunt is dat tot 750 kilometer er niet gevlogen wordt en het mogelijk wordt om ook op langere afstanden de trein te nemen.

3
Gezondheid en leefbaarheid 

3.1
Geluid 

Lawaai van vliegtuigen die starten, landen, taxiën en in groten getale overvliegen is een grote bron van overlast in een groot gebied rondom luchthavens.  Het overlastgebied van Schiphol strekt zich uit over een groot deel van West- en Midden-Nederland. Ook de kleinere luchthavens zorgen voor veel overlast in hun omgeving en soms ver daarbuiten. De geluidsoverlast is niet alleen onprettig, maar ook schadelijk voor de gezondheid door veelvuldige verstoringen met name van de nachtrust.
 In Nederland ervaren honderdduizenden mensen ernstige geluidshinder, waarvan een aanzienlijk deel door de luchtvaart. Luchtvaart is de vijfde oorzaak voor slaapverstoring, maar wel sterk regionaal geconcentreerd.
 Alleen al door Schiphol zijn er volgens de GGD 198.000 volwassenen die ernstige last ondervinden van het vliegverkeer,
 veel meer dan het wettelijk afgesproken maximum. 

Geluidsoverlast leidt tot chronische stress en daarmee tot allerlei gezondheidsproblemen variërend van hartfalen tot verslechterde leerprestaties van kinderen.
 Daarom zijn er internationaal richtlijnen opgesteld voor geluid, chronische geluidsproductie, piekgeluid en blootstelling aan lawaai. Ook bestaan er geluidsproductieplafonds voor dag, avond en nacht.
 Voor de luchtvaart zijn er geluidscontouren en monitoringsystemen. Dit alles moet de omgeving en de omwonenden beschermen en helpen bij het handhaven van de afspraken. Er is veel onvrede bij omwonenden over hoe het huidige stelsel van geluidsnormen functioneert. Het is vaak onduidelijk en slecht controleerbaar, waardoor handhaven vrijwel onmogelijk is. 

Gezondheidsnormen

De Nederlandse normen voor de geluidscontouren van luchthavens zijn afgeleid van de Europese afspraken hierover. 

Rond Schiphol wordt de overlast bepaald door het aantal gehinderden en slaapverstoorden te tellen binnen de zogenaamde 48 decibel-contouren, het gebied waarbij de gemiddelde geluidsbelasting 48 decibel bedraagt. Wie aan gemiddeld 48 decibel wordt blootgesteld, geldt als ‘ernstig gehinderd’. Wettelijk mogen er 180.000 mensen deze ernstige hinder ondervinden.
 Naarmate er meer vliegtuigen over komen of ze meer herrie maken, stijgt dat gemiddelde en daarmee de overlast. Hiertoe zijn zogenaamde dosis-effect-relaties opgesteld. Deze geven statistisch weer hoeveel gehinderden, ernstig gehinderden of slaapverstoorden er zijn bij een bepaalde geluidsbelasting. Binnen de grens van 48 decibel zijn er volgens de EU richtlijnen gezondheidseffecten te verwachten. Decibellen geven de geluidsenergie aan op een logaritmische schaal. De manier waarop geluid en geluidsreductie wordt ervaren, verschilt tussen mensen en soorten geluid.

Rond Schiphol zijn er volgens de berekeningen van Schiphol zelf (slechts) 138.000 mensen “ernstig gehinderd”.
 Hierbij worden veel mensen niet meegeteld omdat ze buiten de regels vallen. Zij wonen bijvoorbeeld nét buiten een berekende geluidscontour, hebben last van reflectie of een slecht geïsoleerd huis of zijn er komen wonen ná vaststelling van het aantal woningen in een gebied.
 

Recent is de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) met een nieuwe richtlijn gekomen die op basis gezondheidsonderzoek de grens op 45 decibel (overdag) legt.
 Voor Schiphol gelden nu nog veel ruimere regels. Het geluid rond Schiphol wordt gemonitord en gehandhaafd op geluidscontouren. Vanaf 71 dB mag er niet worden gewoond, woningen binnen dat gebied worden gesloopt. Gevoelige gebouwen zoals woningen, ziekenhuizen en kinderdagverblijven mogen niet binnen de 58 decibel contour. 

Deze wettelijke geluidswaardes zijn een veelvoud van de advieswaarde van de WHO. Dat betekent dat volgens de WHO-richtlijnen veel meer mensen gezondheidsschade ondervinden van Schiphol dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Ook de bestemmingsplannen, zoals woningbouwlocaties, houden (nog) geen rekening met die scherpere WHO-eisen. Om een goed beeld te krijgen van het werkelijke aantal ernstig gehinderden en het aantal mensen dat gezondheidsrisico's oploopt door vliegtuiglawaai, moet ook een geluidscontour van 45 decibel worden vastgesteld. 

Met de huidige technologie en het huidige aantal vliegbewegingen is een harde grens van 45 decibel nog niet haalbaar. Deze contour zou nu een heel groot deel van Nederland beslaan. Maar net als met luchtkwaliteit is een streefwaarde op basis van gezondheidscriteria wel noodzakelijk. Voor luchtkwaliteit wordt nu een gezondheidsindicator ontwikkeld waarmee in het beleid gestuurd kan worden op gezondheidswinst. Voor geluid zou ook een dergelijke gezondheidsindicator door het RIVM ontwikkeld moeten worden die gebruikt kan worden voor realistische geluidscontouren en een goed monitoringssysteem. 

Voorstel:

· Ontwikkel een streefwaarde op basis van indicatoren voor gezondheid en levenskwaliteit met de advieswaarden van de WHO als uitgangspunt. Deze streefwaarden vormen het nieuwe doel voor de lange termijn.   

Beleving in plaats van berekening 

De beleving van vliegtuighinder door omwonenden verhoudt zich op dit moment erg slecht tot de manier waarop het beleid rond vliegtuiggeluid wordt gemaakt.  Mensen ervaren geluid vaak heel anders dan hoe beleidsmakers en juristen ermee omgaan en dat leidt tot normen en handhavingsdoelen die te weinig doen om de gezondheid en levenskwaliteit van mensen te beschermen. Niemand heeft last van “gemiddeld geluid”. Veel omwonenden geven aan vooral af en toe rust te willen. Maar een veelvoud aan “stillere” of minder lawaaiige vliegtuigen kan in de beleving van mensen veel meer overlast veroorzaken. Een vliegtuig ‘s nachts kan veel meer overlast veroorzaken dan een veelvoud aan vliegtuigen overdag. Ook geluidsfrequentie, stijgen of dalen en de grootte van het vliegtuig worden allemaal anders door mensen ervaren. Toch wordt al dit geluid voor de regels slechts in dezelfde decibellen uitgedrukt. Het huidige systeem is ontstaan vanuit de operationele praktijk van de luchthaven, met de bestaande vliegtuigen als een gegeven. De sector werkt vervolgens binnen het kader van die regels om het proces te optimaliseren, maar dat leidt vaak niet tot minder overlast. Goed onderzoek naar de beleving van geluid en welke effecten het meest nadelig op de gezondheid uitwerken is nodig. De manier waarop geluid wordt gemeten, berekend, voorspeld, vergund en gehandhaafd moet daarop worden gebaseerd.  Geluidsnormen zouden moeten worden gebaseerd op gezondheidseffecten en hinderbeleving. 

Voorstellen:

· Onderzoek hoe vliegtuiglawaai in de praktijk door mensen wordt ervaren als overlast en betrek de resultaten bij de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen, rekenmodellen, regelgeving en handhaving.

· Evalueer het nieuwe normenkader voor geluidsoverlast elke vijf jaar op basis van onderzoek naar beleving van geluidsoverlast en stel zo nodig bij.

· Nederland is een klein land met veel vliegvelden en vliegverkeer. Interacties en cumulatieve effecten zijn dan ook onvermijdelijk. Breng vliegtuiglawaai in kaart voor heel Nederland conform de methodes beschreven in de EU Richtlijn Omgevingslawaai en baseer actieplannen ter vermindering van omgevingslawaai op dit totaalbeeld. 

· Stel maximale geluidswaarden vast en handhaaf hierop middels geluidsmetingen.

· Maak het aantal verstoringen/vluchten per dag en ‘rustpauzes’ onderdeel van de afspraken met de bewoners.

Meten en berekenen

Schiphol heeft een uitgebreid meetnet en ook een aantal bewonersgroepen rond luchthavens onderhouden eigen meetstations voor vliegtuiglawaai. De kleinere luchthavens hebben vaak maar enkele of helemaal geen meetstations. Voor alle luchthavens wordt het beleid echter bepaald op basis van berekeningen. Die berekeningen zijn gebaseerd op modellen die uitgaan van gemiddelden in geluidsproductie op basis van data die worden aangeleverd door de vliegtuigbouwers. In de praktijk blijkt regelmatig dat er een fors verschil zit tussen het berekende en het gemeten geluid. Bij de belevingsvlucht voor Lelystad Airport was dit verschil vaak 3 decibel, grofweg het verschil tussen één of twee overvliegende vliegtuigen.
 Om beleid voor de toekomst te maken, voor zowel de luchtvaart als de ruimtelijke ordening, zijn modellen onmisbaar. Maar die modelberekeningen moeten dan wel de werkelijkheid van het ervaren geluid zo dicht mogelijk benaderen. Regelmatige validatie van de modellen aan de hand van metingen is daarvoor nodig.

Voorstellen:

· Ontwikkel voor alle luchthavens een passend meetnet, waar bewoners nauw bij betrokken zijn. Laat een onafhankelijke wetenschappelijke partij het meetnet beheren.

· Baseer het nieuwe normenkader op geluidscontouren die ook gemeten worden en waar dus ook op gehandhaafd kan worden. 

· Valideer modellen en beleidsmatige voorspellingen permanent met actuele metingen en rapporteer hierover.

Nachtvluchten

De grootste gezondheidsschade is te wijten aan verstoring van de nachtrust. Regelmatige en structurele verstoring van de nachtrust leidt tot stress en andere gezondheidsklachten. Het nachtregime van Schiphol geldt van 01.00 uur tot 05.00 uur met een marge voor ‘de randen van de nacht’ vanaf 23.00 uur en tot 07.00 uur. De minister heeft vastgelegd dat Schiphol maximaal 32.000 nachtvluchten mag uitvoeren, alhoewel eerder met de omwonenden is afgesproken dat er een maximum van 29.000 nachtvluchten zou gelden.
 Binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heerst er onenigheid in hoeverre aan de voorwaarden voor meer nachtvluchten is voldaan.

In de regio Schiphol hebben duizenden mensen te lijden onder regelmatige verstoring door nachtvluchten.
 De WHO adviseert om de grens voor nachtelijk lawaai vast te leggen op 40 decibel.
 Toepassing van deze WHO-grens zou veel overlast besparen, maar heeft wel gevolgen voor Schiphol. De meeste vliegtuigen zouden 's nachts moeten worden geweerd omdat ook de nieuwste generaties vliegtuigen teveel lawaai maken. Schiphol zou daarom in navolging van andere luchthavens en om de gezondheid van de omwonenden te ontzien, 's nachts moeten sluiten. 

Voorstellen:

· Schiphol en andere Nederlandse luchthavens stoppen met nachtvluchten, totdat vliegtuigen zo stil zijn geworden dat de nachtelijke operatie binnen de advieswaarden van de WHO blijft.

· Als eerste stap wordt in het volgende gebruiksjaar het aantal nachtvluchten teruggebracht naar de eerder afgesproken 29.000.

Corridors  en routehandhaving

Voor een soepele en veilige afhandeling van het vliegverkeer zijn routes ontwikkeld die vliegtuigen van en naar de luchthavens leiden.  Om zoveel mogelijk mensen te ontzien, zijn deze routes zo aangelegd dat ze zoveel mogelijk druk bewoonde gebieden vermijden. Vliegtuigen worden daar omheen geleid of gaan hoog over. Dit werkt echter alleen als luchtverkeersleiders en piloten zich hieraan houden. Baanpreferentiestelsels, CDA-paden (continuous decent approach, glijvlucht richting de landingsbaan) en andere afspraken werken zo goed als ze worden gehandhaafd. Veel omwonenden klagen regelmatig over vliegtuigen die te vroeg of te laag vliegen, routes afsnijden of wanneer er anderszins afspraken geschonden worden. Vaak gebeurt dit legaal, op aanwijzing van de luchtverkeersleiding omdat het de veiligheid ten goede komt. De afgesproken en vergunde routes voor vliegtuigen kunnen met moderne automatische systemen veel nauwkeuriger worden gevlogen. Dat leidt tot minder overlast.
 Deze routes moeten ook 4D worden gehandhaafd; hoogte en tijdstip zijn even belangrijk. 

Voorstellen:

· Stel minimale vlieghoogtes op de routes vast.

· Verscherp de handhaving op vliegen volgens de afgesproken routes.

Klachten gebruiken om te handhaven

Bewoners die overlast ervaren van vliegtuigen kunnen een klacht indienen bij de handhavende autoriteit (ILT) of bij de luchthaven (voor Schiphol is dat BAS). De klachten worden nu slechts geregistreerd. Een groot aantal klachten zijn een aanwijzing van een probleem (een zeer laag overvliegend vliegtuig, onverwachte baanwissel, etc.). De klachten van bewoners zouden daarom betrokken moeten worden bij de handhaving van de afspraken met de luchthaven en de handhaving van individuele vluchten. 

Uit het rapport van de OVV blijkt duidelijk dat bij de ILT veel kennis en kunde is verdwenen. Het is van groot belang dat de inspectie goed in positie is ten opzichte van zowel de luchthavens als de vliegmaatschappijen om haar handhavende taak uit te kunnen oefenen. 

Voorstellen:

· Betrek klachten bij de handhaving. Koppel de actie terug naar de klagers en in jaarlijkse rapportages.

· Zorg voor voldoende kennis en capaciteit bij de ILT.

Woningen   

De luchtvaartsector zorgt voor veel overlast bij omwonenden. Het is daarom redelijk dat de sector de kosten voor vermindering van die overlast draagt, door fors mee te betalen aan de geluidsanering van woningen. In veel gevallen kan betere geluidsisolatie van woningen soelaas bieden maar in veel andere gevallen is uitkoop en sloop noodzakelijk. Ook zorgt de overlast voor waardedaling van de woning en is woningbouw in delen van het gebied rond Schiphol niet toegestaan waardoor sommige gemeenten en hele regio's sterk beperkt worden in hun ontwikkelingsruimte.

Nieuwe geluidscontouren op basis van de inzichten van de WHO over de gezondheidsschade door geluidsoverlast hebben grote impact op het aantal locaties waar woningbouw mogelijk is.  De gezondheid van mensen moet uitgangspunt zijn en woningbouw op ongezonde locaties moet worden uitgesloten. Pas als de overlast voldoende is afgenomen, kunnen nieuwe woningbouwlocaties onder of bij aanvliegroutes worden ontwikkeld. 

Het achteraf administratief verminderen van het aantal getroffen woningen, bijvoorbeeld door alleen nog maar zelfstandige woningen te tellen en bejaardentehuizen of studentenflats uit het systeem te halen, leidt uiteraard niet tot minder overlast, minder getroffenen of minder gezondheidsschade. Het vertekent het beeld van het aantal mensen dat last heeft van lawaai en leidt daarmee tot een verkeerde inschatting van de omvang van het probleem en het uitblijven van maatregelen.   

Voorstellen:

· De luchtvaartsector wordt verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle maatschappelijke kosten en milieukosten die voortvloeien uit haar activiteiten. De sector wordt niet gevrijwaard van schadeclaims of klachtenprocedures. 

· Er worden geen woningen gebouwd waar de situatie te ongezond is om te wonen.

· Alle woningen tellen voortaan mee, ook niet-zelfstandige woningen, bedrijfswoningen en verzorgingstehuizen. 

3.2
Ultrafijnstof

Naast geluidsoverlast is luchtvervuiling een andere bedreiging voor de gezondheid. Jarenlang was de gedachte dat vooral het wegverkeer van en naar het vliegveld de belangrijkste bijdrage was voor luchtvervuiling rond vliegvelden. Verschoning van het wegverkeer zou dit probleem oplossen. Dat blijkt niet zo te zijn.


Meten, onderzoek en normen

Een relatief recent ontdekte bron van gezondheidsschade is de uitstoot van ultrafijnstof (UFP) door vliegtuigturbines. Pas sinds enkele jaren is bekend dat vliegtuigturbines enorme hoeveelheden ultrafijnstof uitstoten. Eén enkel groot verkeersvliegtuig stoot bij zijn start per minuut evenveel ultrafijnstofdeeltjes uit als één miljoen vrachtwagens.
 Ultrafijne stofdeeltjes zijn deeltjes die extreem klein zijn en daarom moeilijker te meten. Ze zijn zeer schadelijk voor de gezondheid omdat ze bij inademing worden opgenomen in het bloed en overal in het lichaam terecht komen en organen aantasten. Met name kinderen en ook ongeboren baby's hebben last van groeistoornissen door de blootstelling aan ultrafijnstof. Variërend van laag geboortegewicht en ontwikkelingsstoornissen aan hersenen en zenuwstelsel tot een slechte longfunctie en vatbaarheid voor ontstekingen en andere aandoeningen. Ook volwassenen en met name long- en hartpatiënten hebben bewezen last van de vervuiling.
  

Er loopt een onderzoeksprogramma bij Schiphol en een klein aantal andere luchthavens in de wereld naar de emissies en verspreiding van ultrafijnstof door vliegtuigen. Het Schipholonderzoek van het RIVM richtte zich op het meten en isoleren van het aandeel ultrafijnstof in de totale luchtvervuiling en op de gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling bij met name kinderen. De in juni gepubliceerde conclusies lieten een duidelijke relatie zien tussen de concentratie ultrafijne deeltjes en de windrichting vanuit de luchthaven enerzijds en de gezondheidseffecten op met name de ademhaling, anderzijds.
 Uit de RIVM studie bleek ook dat er waarschijnlijk geen verschil in effect is tussen de ultrafijnstof afkomstig van vrachtwagens of afkomstig van vliegtuigen. Dat zou dan betekenen dat de bekende langetermijneffecten, zoals groei- en ontwikkelingsstoornissen in de hersenen, ook opgaan voor de kinderen uit de omgeving van Schiphol.

Op dit moment zijn er geen normen voor ultrafijnstof en er is geen bekende veilige dosis. Om goed inzicht te krijgen in de schadelijkheid van ultrafijnstof en specifiek in de hoeveelheid en schadelijkheid van ultrafijnstof afkomstig van de luchtvaart, is verder onderzoek nodig. Maar nu al is duidelijk dat de ultrafijne deeltjes gezondheidsschade veroorzaken.
 Daarmee ontstaat ook een verplichting om de emissies en concentraties naar beneden te brengen.

In de eerste reactie van Schiphol op het ultrafijnstof onderzoek, geeft de luchthaven ook aan deze verplichting te voelen en zijn best te willen doen om de emissies en concentraties naar beneden te brengen. Een actieplan dat eind 2019 wordt gepresenteerd moet hiertoe leiden
 

Voorstellen:

· Monitor permanent de concentraties van ultrafijnstof in de buurt van luchthavens en onderzoek de gezondheidsgevolgen voor korte-  en langetermijnblootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof. 

· Gebruik de onderzoeksresultaten van RIVM voor het vaststellen van normen en streefwaarden voor ultrafijnstof. 

Emissiebestrijding door brandstoffen en motoren

De ultrafijne deeltjes bestaan voornamelijk uit roet en sulfaten, die ontstaan door de verbranding van kerosine. De verbranding in vliegtuigmotoren is geoptimaliseerd voor het vliegen op kruishoogte en kruissnelheid om zo het meest zuinige vliegtuig te creëren. Maar bij het opstijgen is de verbranding verre van optimaal. Om dit te bestrijden zouden geheel nieuwe motoren ontwikkeld moeten worden, wat mogelijk decennia gaat duren.   

Het gebruik van onzuivere brandstof zorgt ook voor meer vervuiling dan nodig is. Zwavelarme kerosine, of beter nog synthetische kerosine, is veel zuiverder en verbrandt schoner. Deze brandstoffen zijn wel wat duurder. Als vliegtuigkerosine net zo ontzwaveld zou worden als vrachtwagendiesel, zou een liter circa 1 of 2 cent duurder worden
. Dat zou een beetje helpen bij de bestrijding van ultrafijnstof en de uitstoot van zwaveldioxide grotendeels voorkomen. Zwaveldioxide leidt tot de vorming van zwavelzuur, wat zeer schadelijk is voor de gezondheid en de natuur. 

Biobrandstoffen bevatten meestal weinig zwavel en zware metalen, maar vaak wel tal van andere onzuiverheden.  Er is geen aanwijzing dat ze voor minder ultrafijnstof zorgen.

Bij de sturing van het verbrandingsprocessen moeten ingenieurs kiezen tussen efficiënt en zuinig met weinig CO2, weinig fijnstof óf weinig NO2. Alles tegelijk is nu praktisch niet mogelijk. Er wordt onderzoek gedaan naar schonere motoren
 maar de luchtvaartindustrie is vooral op zoek naar minder verbruik en groter vermogen. Minder brandstofverbruik scheelt immers kosten. De sector moet met emissienormen gedwongen worden om ook de uitstoot van luchtvervuilende stoffen te verminderen.

Voorstellen:

· Onderzoek of een nieuwe generatie vliegtuigmotoren met weinig ultrafijnstof en stikstofemissies een optie is, of dat de ontwikkeling van emissievrije (elektrische) luchtvaart eerder tot resultaten leidt.

· Stel het gebruik van zwavelarme kerosine verplicht voor vliegtuigen van en naar Nederland.

· Zet in Europa in op normen voor ultrafijnstof en NOx met een classificeringssysteem vergelijkbaar met de Euro classificaties voor auto’s.

Luchthavens moeten de mogelijkheid krijgen om vervuilende vliegtuigen makkelijker te weren (milieuzones).


4.    
Grip boven groei 

Met jaarlijks 500.000 vliegbewegingen en 70 miljoen passagiers op Schiphol en daarnaast nog vier andere internationale vliegvelden, is de luchtvaart in Nederland veel groter dan waar de Nederlandse markt om vraagt. Het grote aantal vluchten en bestemmingen maakt Nederland zeer goed bereikbaar, maar voor een klein en zeer dichtbevolkt land zijn de milieu- en gezondheidseffecten heel hoog. Zoals in het tweede hoofdstuk is geconstateerd, is verdere volumegroei op dit moment niet verenigbaar met de klimaatdoelstellingen en het beschermen van de gezondheid van omwonenden. Om significante CO2-reductie te bereiken is krimp van het aantal vliegbewegingen en gevlogen afstanden eerder aan de orde dan groei. Dit geldt voor Schiphol, maar ook voor de regionale vliegvelden. De openstelling van Lelystad Airport is dan ook niet mogelijk. Groei van het aantal vliegbewegingen is ook geen economische noodzaak, als de capaciteit van de luchtvaart efficiënter en slimmer wordt benut. Het hubmodel in de huidige vorm is niet houdbaar, maar wel te verenigen met een goed treinsysteem. 

Economische noodzaak

Het belangrijkste argument tegen het handhaven of inkrimpen van het huidige aantal vliegbewegingen, is dat dit veel schade zou veroorzaken aan de economie. Maar in 2016 constateerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) al in het rapport ‘De mainports voorbij’ dat de economische rol van Schiphol overgewaardeerd wordt.
 Het mainportbeleid uit de jaren ‘80, gericht op Nederland als distributieland en het versterken van de positie van Schiphol en de Rotterdamse Haven, is aan revisie toe stelt het RLI. Volgens het rapport is de toegevoegde waarde van de mainport Schiphol veel geringer dan wat vaak wordt verondersteld. De toegevoegde waarde van bijvoorbeeld Brainport Eindhoven ligt veel hoger. Ook een recent rapport van CE Delft bevestigt dit.


Ook het economisch aandeel van de transportsector als geheel is kleiner dan wat vaak wordt gedacht. Nederland vervoert veel mensen en spullen, maar daar wordt relatief weinig winst mee gemaakt. Het ‘dozen schuiven’ zoals het CBS het in 2009 formuleerde, levert een waardestijging op van 7%. Veel minder dan de 59% van hier geproduceerde goederen. Het totale aandeel van transport in de economie is ook veel kleiner dan bijvoorbeeld de zakelijke en financiële dienstverlening.
 Sinds 2000 neemt de werkgelegenheid in de financiële en zakelijke dienstverlening en het onderwijs binnen de Metropoolregio Amsterdam toe terwijl die in de logistiek en handel afneemt.
 De economische groei in Nederland wordt niet veroorzaakt door de luchtvaart. Het is eerder dat economische groei de luchtvaart aanjaagt.

Terwijl de economische relevantie van de luchtvaart dus volgens het RLI wordt overschat, wordt in veel van de economische analyses de maatschappelijk kosten van de luchtvaart juist onvoldoende in beeld gebracht. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat de luchtvaart 3,2 miljard euro aan milieuschade in Nederland veroorzaakt.
 Daarnaast is de luchtvaart goed voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot van Nederland. Schiphol en de regionale vliegvelden leggen een groot beslag op de ruimte, het milieu, de natuur en de leefbaarheid. Het gebruik van diezelfde ruimte kan met een andere bestemming mogelijk veel meer werk en welvaart opleveren, tegen geringere milieukosten.   

De basis van het mainportbeleid is dat de hubfunctie van Schiphol versterkt moet worden om zo een groot netwerk aan bestemmingen te houden. Dit zou een belangrijke rol spelen in het vestigingsklimaat. Het aandeel zakelijke passagiers is echter al jaren stabiel en de groei van passagiers op Schiphol zijn met name toeristen. Het is dan ook niet aantoonbaar dat een verdere groei van het aantal vliegbewegingen het vestigingsklimaat versterkt, zo blijkt uit recent onderzoek van CE Delft.
 

Die groeiende stroom toeristen naar Nederland draagt ook maar beperkt bij aan de economie. Hoewel de klachten over rolkoffertjes en Nutellawinkels anders doen vermoeden, maakt toerisme in Amsterdam slechts vier procent uit van de economie.
 Het aantal passagiers op Schiphol groeit veel sneller dan de werkgelegenheid in de toerismesector. Bovendien geven buitenlandse toeristen in Nederland minder geld uit dan Nederlandse toeristen in het buitenland.

Volgens de RLI moet het beleid zich niet richten op kwantiteit, maar op kwaliteit. Onze economie draait al lang niet meer op alleen goederen. Het gaat om kennis, internet, datatransport. Niet méér vliegen, maar juist inzetten op sectoren die een hoge toegevoegde waarde hebben. Zo voorkomen we een groei van overlast en milieuschade en stimuleer je bovendien juist die economische activiteiten die veel opleveren. 

Naast Schiphol heeft Nederland nog een aantal internationale luchthavens zoals Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. De directe economische bijdrage van deze vliegvelden in de vorm van omzet of werkgelegenheid is slechts beperkt. Zo blijkt dat door luchthaven Lelystad slechts 60 directe banen worden gegenereerd.
  

De indirecte effecten hangen af van of een regio aantrekkelijker wordt als vestigingsplaats. Een voorwaarde is dat de connectiviteit flink toe neemt. Drenthe zal waarschijnlijk geen internationaal hoofdkantoor aantrekken omdat er vanaf Eelde drie keer per week een vliegtuig naar Kopenhagen vertrekt. Daarvoor is meer nodig dan wat een regionaal vliegveld kan bieden. Het prestige om, in elk geval in idee, verbonden te zijn met de wereld, lijkt de voornaamste drijfveer. In Nederland is het vooral het MKB dat de grootste toegevoegde waarde aan de economie levert en die is meer gebaat bij goede regionale verbindingen. Voor het voorbeeld Drenthe zijn bovendien de toeristen, die komen voor rust, ruimte en natuur van veel groter belang dan de passagiers die via Eelde Airport reizen. Terwijl juist de toeristen die voor de rust komen last hebben van het vliegveld. Het vliegveld schaadt daarmee de lokale toerismesector.  

Onze regionale luchthavens rekenen daarnaast hele lage landingstarieven. Daarmee trekken ze vooral prijsvechters aan. Er wordt nauwelijks geld aan verdiend en vaak zijn de parkeerinkomsten nodig voor een sluitende  businesscase. Dat is bijna het enige waar de regionale luchthavens echt aan verdienen. 

Schaarste verdeeld

Ervan uitgaande dat de luchtvaart qua capaciteit niet verder kan groeien zonder verdere druk op klimaat en leefomgeving, is het de vraag hoe we de bestaande capaciteit zo goed mogelijk kunnen benutten. Geen groei van de luchtvaart, maar grip op de luchtvaart om ervoor te zorgen dat de beschikbare capaciteit kwalitatief zo goed mogelijk wordt ingezet.

Op dit moment wordt de capaciteit van Schiphol niet efficiënt gebruikt. Schiphol heeft zich ontwikkeld als hub: een vliegveld dat veelal gebruikt wordt als overstappunt. KLM heeft als home-carrier het ‘hub and spoke model’ als uitgangspunt: met korte vluchten worden passagiers uit heel Europa opgehaald om over te stappen op intercontinentale vluchten. Zo bestaat 37% van de passagiers uit  overstappers. Slechts 32% van de passagiers op Schiphol is Nederlander op weg naar het buitenland en 31% bestaat uit buitenlandse passagiers op bezoek in Nederland.


De overstappers maken met hun vlucht via Nederland routes rendabel voor de maatschappijen. Maar die overstappers voegen zelf maar weinig toe aan de Nederlandse economie, behalve dat ze meebetalen aan het in stand houden van het netwerk. Nu de luchtvaart echter zo groot is dat er op sommige belangrijke routes wel tientallen vluchten per dag vertrekken, is het zeer de vraag of dat model nog houdbaar en nodig is. De prijs ervan, heel veel vluchten die wel vervuilen maar grotendeels gevuld zijn met overstappers, is hoog. Hierop selectief zijn en een actief beleid voeren om niet overstappers te faciliteren, maar een verscheidenheid aan routes zou ons een even goed netwerk, met veel minder (dubbele) vluchten kunnen opleveren
.

Het wordt cruciaal om de schaarse capaciteit van Schiphol  zo goed mogelijk te benutten. De enige manier om dit te doen, is door de slotcoördinatie fundamenteel te wijzigen. Het huidige slotverdelingssysteem regelt wie er wanneer mag starten of landen. Het systeem verdeelt de beschikbare capaciteit, die wordt begrensd door de beperkingen van bagage-afhandeling, luchtverkeersleiding, veiligheid en geluidsoverlast. De vraag naar slots door maatschappijen is in praktijk altijd groter dan wat Schiphol kan leveren. 

De meeste slots zijn gebaseerd op historische rechten. Alleen wie zijn slot niet gebruikt (of ernstig misbruik pleegt) kan het kwijtraken. Daardoor heeft de  huidige slotcoördinatie een aantal perverse effecten: vliegmaatschappijen willen heel graag een slot bemachtigen omdat ze het vrijwel niet meer kunnen kwijtraken. Na verloop van tijd kunnen zij die vullen met andere bestemmingen. Een vliegmaatschappij kan door een slot bezet te houden voorkomen dat de concurrent op dat slot gaat vliegen. 

Om de capaciteit op Schiphol beter te benutten, ten bate van de behoefte van Nederland, moet de slotcoördinatie worden opengebroken. Hiervoor zijn Europese afspraken nodig en hierin kan Nederland een voortrekkersrol spelen. Het is nodig dat er concurrentie ontstaat voor de schaarse slots en dat er een prioritering plaats kan vinden op basis van drie criteria. In de eerste plaats moet er voorrang zijn voor vliegmaatschappijen die stillere en schonere vliegtuigen inzetten. Ten tweede voor maatschappijen die combinaties van trein-vliegtrajecten aanbieden. Ten derde moet er  prioritering op basis van bestemmingen plaats vinden. Bestemmingen die iets toevoegen aan het netwerk van Schiphol moeten een hogere prioriteit krijgen en bestemmingen die makkelijk vervangen kunnen worden door de trein moeten een lagere prioriteit hebben.

Wat we nodig hebben is een systeem waarbij de vrijkomende slots gaan naar de partij die het beste aanbod heeft voor Nederland. We willen de beste connectiviteit met de minste overlast. Daarmee zou Nederland niet discrimineren op maatschappij, maar wel op het gewenste aanbod en routenetwerk. Het is ook denkbaar dat slots in pakketten worden aangeboden, als een soort aanbesteding, net als in het OV. Om maatschappijen die nieuwe routes ontwikkelen en hiervoor ook een markt moeten ontwikkelen en investeringen moeten doen, zekerheid te bieden, is een bepaalde termijn op een slot wel wenselijk.

Voor slots die vrij komen -bijvoorbeeld doordat met hogere ticketprijzen bepaalde bestemmingen niet meer in trek zijn en een maatschappij verhuisd- moet gelden dat deze een beperkte geldigheidsduur hebben, en na een aantal jaar automatisch weer in de pool gaan voor herverdeling. Zo creëren we slotmobiliteit, en meer grip op hoe de schaarse capaciteit van Schiphol gebruikt wordt. Als onderdeel van de Europese herijking van de slotcoördinatie moet ook naar de historische slots gekeken worden, zodat deze ook deze (deels) weer opnieuw verdeeld kunnen worden op basis van de hierboven beschreven criteria. 

Als onderdeel van een nieuwe vorm van slotcoördinatie moet ook de oneerlijke concurrentie door sommige maatschappijen tegengegaan worden. Zo zijn er maatschappijen die op arbeidsvoorwaarden- en rechten concurreren, waardoor er een sociale race to the bottom is ontstaan. Een berucht voorbeeld hiervan is Ryan Air, dat personeel dat in Nederland is gevestigd onder Iers arbeidsrecht laat werken. Het handhaven van zowel het Nederlandse arbeidsrecht als de Europese afspraken is cruciaal om te zorgen dat dit soort bedrijven niet de markt verstoren. Ook ongeoorloofde staatssteun moet Europees aangepakt worden. 

Vrachtvluchten moeten onderdeel worden van de nieuwe slotcoördinatie. Vrachtluchtvaart is de meest vervuilende vorm van vrachtvervoer en moet daarom ook alleen ingezet worden als er geen andere mogelijkheid is. Schiphol kan zich specialiseren op die vormen van vrachtvervoer met een bijzondere toegevoegde waarde waar ook veel werkgelegenheid mee in gemoeid is.

Tenslotte moet ook het 'subsidiëren' van een overstapvlucht door deze goedkoper aan te bieden dan een directe vlucht worden tegengegaan. Dat vergt dat overheden en maatschappijen tot overeenstemming komen over het beprijzen van werkelijke kosten. De huidige marktordening gebaseerd op concurrentie in plaats van samenwerking, staat hier nog erg ver van af.

Voorbij de hub

De hubfunctie zoals we die kennen is niet houdbaar door het grote aantal vluchten op korte afstanden die nodig zijn om de hoge frequentie aan intercontinentale bestemmingen te voeden. Alleen door steeds maar verder te groeien, kan Schiphol concurreren met hubs als Dubai en Istanbul. Maar die verdere groei staat haaks op de noodzaak om de klimaat- en gezondheidsschade terug te dringen.

Op de korte termijn is het van belang dat vluchten op afstanden tot 750 kilometer zoveel mogelijk door treinen worden vervangen. Dit betekent dat de combinatie trein-vliegtuig veel vaker wordt ingezet: bijvoorbeeld met de trein van Luik naar Schiphol en daar overstappen op een vlucht naar New York. Hiervoor moet ticketing en het doorlabelen van bagage wel makkelijker worden. Hierover meer in hoofdstuk 5.

Op de lange termijn is er een scenario mogelijk waarbij Schiphol, Paris Charles de Gaulle en Frankfurt steeds meer met elkaar gaan samenwerken als een netwerk van vliegvelden met ieder een eigen focus. Zo worden de lasten tussen de drie luchthavens verdeeld. Een verregaande vorm van samenwerking biedt een wenkend perspectief hoe Schiphol ook in de toekomst een deel van haar hubfunctie kan behouden.  

Voorstellen:

· Nederland zet zich in Europa in voor een nieuw systeem voor slotcoördinatie, waarbij er gestuurd kan worden maatschappelijke criteria, zoals de waarde van een vlucht voor het netwerk. Vliegtuigen worden op duurzaamheids- en geluidsclassificaties gecategoriseerd. Stille en schone vliegtuigen krijgen prioriteit in slotallocatie.

· Geen vluchten meer van Nederland naar België. Deprioritisering van vluchten naar Londen en Duitse en Franse steden binnen 750 km. Zorg voor betere afstemming tussen luchtvaart- en spoormaatschappijen enerzijds en de vliegvelden anderzijds, waardoor overstappers onder de 750 km per trein naar Schiphol komen. 

· Handhaaf streng op arbeidsvoorwaarden en -rechten. Regel binnen Europa dat ook luchtvaartmaatschappijen die onder een andere lidstaat vallen toch geïnspecteerd worden.

· Verken met Duitsland en Frankrijk de mogelijkheden om als driehoek van vliegvelden een internationale hub te vormen. Start met het gelijkstellen van luchthavengelden tussen de drie vliegvelden.

Governance

Om de capaciteit van de Nederlandse vliegvelden optimaal te benutten met minimale milieu-impact is meer grip nodig. Hiervoor is het belangrijk dat er een goede governancestructuur is. In die governance spelen een aantal factoren een rol. 

In de eerste plaats de verhouding tussen ministerie, Schiphol en KLM. Schiphol en de regionale luchthavens zijn grotendeels staatseigendom, maar staan qua bedrijfsvoering ver af van de Rijksoverheid. KLM is een van de marktpartijen op het vliegveld, maar wordt door de overheid juist dichterbij gehaald door de aankoop van aandelen. Dit roept vragen op over de ‘luchtvaartordening’. Hoe zorgen we ervoor dat Schiphol met name een dienstverlenend bedrijf is dat de internationale bereikbaarheid in Nederland faciliteert binnen de gegeven milieugrenzen? Het beleid van de afgelopen jaren waarbij proactief budgetmaatschappijen naar Schiphol zijn gehaald ten koste van bestemmingen die de hubfunctie van de luchthaven ondersteunen, is een voorbeeld van dat Schiphol te eigenstandig als bedrijf heeft geopereerd en er te weinig regie vanuit de overheid heeft plaatsgevonden. Als onderdeel van de luchtvaartnota vanuit het Kabinet zijn ook voorstellen over de governancestructuur van Schiphol nodig waarbij het publieke belang van de luchthaven beter geborgd is. Uiteindelijk is Nederland de belangrijkste klant en opdrachtgever van Schiphol, niet de luchtvaartmaatschappijen. 

Ten derde is het voor de maatschappelijke houdbaarheid van de luchthaven cruciaal dat omwonenden goed betrokken zijn. De afgelopen jaren hebben bewoners een plek aan tafel gehad in de zogenaamde Omgevings Raad Schiphol (ORS). Van verschillende kanten is benoemd dat dit gremium en de inspraak modernisering behoeft. Enerzijds kunnen er meer bewoners betrokken zijn door middel van een online community. Anderzijds vereist inspraak ook een bepaald niveau van kennis om gelijkwaardig te kunnen meepraten en is er dus een bewonersvertegenwoordiging nodig die hiertoe in staat gesteld wordt. 

Voorstellen:

· Maak als Rijksoverheid prestatieafspraken met Schiphol over de maatschappelijke dienstverlening van het vliegveld. De opdrachtgever is het Rijk, de belangrijkste klant is Nederland.

· Moderniseer de bewonersparticipatie. Maak gebruik van online tools om een community te bouwen waardoor veel meer mensen mee kunnen praten. Koppel dit ook aan de klachtenprocedure. Zorg voor transparante besluitvorming waar bewoners tijdig bij betrokken worden. 

· Geef bewonersorganisaties een budget om een secretariaat op te zetten en bij behoefte technische of juridische experts te kunnen betrekken zodat zij gelijkwaardiger aan tafel zitten.

5.
Internationale trein en andere alternatieven 

Zoals in de eerdere hoofdstukken besproken is er vanuit klimaat en leefomgeving geen ruimte om op korte termijn het aantal vliegbewegingen te laten groeien. Dit betekent dat de schaarse capaciteit van de luchthavens verstandig moet worden ingezet. Er moet meer geïnvesteerd worden in alternatieven willen we de internationale bereikbaarheid van Nederland vergroten. De indiener wil vluchten op korte afstanden door de trein of andere alternatieven vervangen. Volgens de RLI is het essentieel om meer aandacht te besteden aan de beïnvloeding van reizigersgedrag en te sturen op de internationale bereikbaarheid van Nederland. Daarbij pleiten zij voor ‘netwerkefficiency’, waarbij er moet worden gestreefd naar het verwezenlijken van een zo goed mogelijke bereikbaarheid met zo min mogelijk luchtverkeer.
 De indiener wil investeren in het optimaliseren van internationale treinverbindingen. Iedere Nederlandse stad moet snel aangesloten zijn op een internationaal spoornetwerk dat verbonden is met Europese steden zoals Berlijn, Kopenhagen of Milaan. In Europa moeten er meer snelle treinverbindingen komen. Het wordt in de toekomst net zo makkelijk om een treinrit naar Rome te boeken als een vlucht. Ook de nachttrein verdient een comeback. 

5.1 Internationale trein

Veel vluchten van en naar Schiphol en de regionale luchthavens gaan naar bestemmingen die ook binnen enkele uren per trein bereikbaar zijn, bijvoorbeeld Londen en Parijs. 89.000 van de 500.000 vliegbewegingen op Schiphol komen van of gaan naar bestemmingen onder de 750 kilometer.
 Met een verbetering van het netwerk aan snelle internationale treinen en het herstel van de nacht- en slaaptreinen in Europa zouden nog veel meer Europese grote steden per trein met elkaar verbonden kunnen worden. Het netwerk was in het verleden beter en kan met modernisering en nieuwe technieken nog beter worden dan het ooit was. Daarvoor is wel het een en ander nodig.  

De internationale trein heeft het in veel landen afgelegd tegen het vliegtuig. Vliegen werd goedkoper, overstappen makkelijker en nationale spoorwegen hadden in hun concessie geen opdracht voor internationale verbindingen. Er was weinig liefde en aandacht vanuit overheden voor de internationale trein, terwijl de luchtvaart mogelijkheden voor ongebreidelde groei kreeg. Om de internationale trein een nieuwe impuls te geven zijn meerdere stappen nodig om te concurreren met de luchtvaart op prijs, tijd en gemak. 

Prijs  

De trein is relatief duur omdat het vliegtuig veel te goedkoop is. De luchtvaart betaalt geen belasting, betaalt weinig voor haar infrastructuur en vrijwel niets aan milieubelasting. Dat leidt tot een oneerlijke concurrentie met de trein. Zie hiervoor ook de voorstellen gedaan in hoofdstuk 2. 

Veel Europese landen hebben net als Nederland een duaal systeem met een spoorbedrijf voor de rails en een ander bedrijf (vaak meerdere) voor de treinen. Die laatste verkopen de kaartjes en betalen een gebruiksvergoeding voor de rails. Dit is allemaal geregeld in concessies.

De internationale trein valt nu vrijwel overal buiten de reguliere concessies. Voor binnenlandse treinreizen worden afspraken gemaakt. Daarbij worden ook de tarieven vastgesteld. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kosten die mogen of moeten worden doorberekend aan reizigers en de mogelijkheid voor  treinaanbieders om met de winsten van rendabele trajecten de onrendabele trajecten te compenseren. In sommige landen krijgen onrendabele verbindingen subsidie of draagt de overheid veel investeringskosten. De internationale trein valt hier bijna altijd buiten. Daarvoor moet nu vaak de maximale gebruiksvergoeding voor het spoor worden betaald. De internationale trein krijgt meestal  geen compensatie, geen subsidie en staat altijd achteraan als de dienstregeling wordt vastgesteld. 

In elk land gelden er weer andere regels voor het beprijzen van treinen. In Nederland is het gebruik van het spoor relatief goedkoop omdat de overheid bijdraagt aan het onderhoud. De treinaanbieders worden geacht verder zonder subsidie te rijden en in het geval van de NS zelfs een forse winstafdracht van 8% aan het Rijk te betalen. In België is het andersom: het gebruik van de rails zijn duur, maar treinaanbieders krijgen subsidie voor bepaalde routes. Voor de internationale trein is dit heel ongunstig.  Een TGV kaartje door Frankrijk is voor Fransen veel goedkoper dan voor Nederlanders. Door de internationale trein met prioriteit te behandelen en gunstige gebruikersvergoeding voor het spoor te laten betalen, kunnen ook financieel aantrekkelijke routes worden ontwikkeld. 

Voorstellen:

· Verlaag de gebruiksvergoeding voor internationaal spoor.

· Neem additionele prestatieverplichtingen voor internationaal spoor op in de afspraken met de NS. 

· Maak Europese afspraken die internationale treinreizen en het ontsluiten van nieuwe verbindingen aantrekkelijk maakt. 

· Bepleit in Europees verband prioritering van internationale lange-afstandsverbindingen.

· Onderzoek de mogelijkheid van een Europese (mini)concessie voor nachttreinen waardoor je kunt sturen met prestatieafspraken voor subsidie of andere ondersteuning. 

Tijd 

Hoe langer de reis, hoe sneller de trein moet worden. Voor echt snelle treinen moeten aparte hogesnelheidslijnen worden aangelegd en hogesnelheidstreinen gekocht. Dat vraagt enorme investeringen in tijd en geld, ruimte en publiek draagvlak. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar voor een aantal populaire routes wel de beste oplossing voor de lange termijn. De grotere Europese landen; Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, hebben met veel succes een HSL netwerk ontwikkeld. Een betere aansluiting met dit Europese net zal de bereikbaarheid van Nederland kunnen verbeteren, maar vraagt ook om forse investeringen van onze buurlanden. Daar is veel politieke inzet voor nodig.

Daarnaast is ook op het bestaande spoor veel tijdwinst te boeken. Door de internationale trein efficiënter in de dienstregeling te passen en op te nemen in de doelstellingen van ProRail, minder stops op tussengelegen stations en rijdend materiaal dat geschikt is voor alle te passeren landen, kan veel tijd worden gewonnen. Voor het traject Amsterdam-Berlijn kan ook zonder een nieuw HSL tracé tot misschien wel twee uur worden gewonnen.
 Met een nieuwe HSL verbinding nog veel meer, al zijn de kosten daarvan erg hoog. Ook de snelle uitrol van het nieuwe Europese treinbeveiligingssysteem (ERTMS) kan helpen. Met ERTMS kunnen treinen sneller en dichter op elkaar rijden, waardoor er meer treinen op hetzelfde traject kunnen rijden. Zeker op trajecten met vier sporen. De internationale trein, die in een afwijkend ritme rijdt dan lokale treinen, kan dan beter in de dienstregeling worden ingepast. Ook kunnen de verschillen in beveiligingssystemen tussen landen worden weggenomen, waardoor aan de grens niet van locomotief of machinist hoeft worden gewisseld.  

Voorstellen:

· Een ambitieuze en efficiënte uitrol van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS.

· Prioriteer de uitrol en update van ERTMS op de HSL.

· Verken de opties voor de HSL Oost, en neem dit op in de langetermijnbegroting van het Mobiliteitsfonds 2030.

· Alternatief kunnen we alvast beginnen met de spoorverdubbeling van Utrecht en Ede waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Dat is ook goed voor het lokale verkeer.

Gemak 

Het boeken van een internationaal treinticket is eindeloos veel omslachtiger dan inchecken voor een gewone trein, maar ook veel ingewikkelder dan het uitzoeken en boeken van een vliegticket. Ook het vergelijken van prijzen, reistijden en tussenstops is onnodig ingewikkeld. Het inchecken en de transfer van bagage bij een overstap is vrijwel nergens mogelijk, terwijl dit in de luchtvaart heel normaal is.

Terwijl de luchtvaart alle vluchten in een internationaal systeem beschikbaar stelt aan ticketsites en luchthavens overstappers optimaal faciliteren bij een overstap, geldt dit niet voor het spoor. Elke spooraanbieder hanteert een eigen systeem, data worden onvoldoende gedeeld, prijzen zijn ondoorzichtig en alternatieven worden niet aangeboden. Dit kan veel beter. Met een Europees akkoord kunnen internationale, nationale en regionale aanbieders gedwongen worden om hun aanbod en diensten in een publiek boekingssysteem beschikbaar te maken.   

Ook zijn de passagiersrechten voor spoorreizigers minder goed geregeld dan voor luchtreizigers. Geld terug bij vertragingen, vervangend vervoer, compensatie of een overnachting bij het missen van een overstap door vertraging: het moet allemaal beter worden afgesproken. Er is geen reden om treinreizigers minder rechten te geven dan luchtreizigers. Ook hier is een Europese afspraak nodig.

Voorstellen:

· Stel als beleidsdoel vast dat vluchten binnen de EU van minder dan 750 kilometer vervangen worden door alternatieven die net zo gemakkelijk en niet duurder zijn.

· Geef alle vluchten binnen de EU die met de trein even snel of sneller bereikbaar zijn de laagst mogelijke prioriteit binnen de slotcoördinatie. 

· Stimuleer betere samenwerking  tussen nationale treinaanbieders op Europees niveau om de belemmeringen voor internationale treinreizen weg te nemen, zoals bij de ticketverkoop of passagiersrechten. 

· Zorg dat het vinden en boeken van een internationale reis per trein even makkelijk is als een binnenlandse reis. Hiervoor moet de EU afdwingen dat nationale OV-aanbieders alle reisinformatie en informatie over punctualiteit als open data. beschikbaar maken zodat het in informatiediensten en apps verwerkt kan worden.

· Zet binnen Europa in op betere passagiersrechten van treinreizigers, zodat ook als een reis uit meerdere tickets bestaat reizigers toch een vergoeding krijgen bij gemiste aansluitingen of dat je het recht hebt met een andere service verder te reizen als daar ruimte is. 

Nachttrein

Om bestemmingen op grotere afstanden binnen Europa toch bereikbaar te maken per trein, is de terugkeer van de nachttrein nodig. Op dit moment zijn de Oostenrijkse spoorwegen -de ÖBB-  de belangrijkste aanbieder van nachttreinroutes in Europa. Daarnaast zijn er ook vanuit Frankrijk nachttreinen naar het Zuiden. Om de nachttrein weer terug te krijgen is een actieve houding vanuit de Nederlandse overheid nodig. De nachttrein heeft grote voordelen boven nieuwe HSL lijnen. Vooral de lagere investeringskosten, korte realisatietijd en het gebruik van het spoor op tijden dat de reguliere dienstregelingen weinig gebruik maken van de bestaande rail-infra, maken de nachttrein relatief snel en voordelig realiseerbaar. De reis is langer dan per vliegtuig of HSL, maar wordt grotendeels slapend doorgebracht. Dat zijn dus geen verloren uren voor de reiziger.  De hogere kosten worden vaak ook goed gemaakt door het uitsparen van een hotel. Nu al vertrekken tussen de tien- en vijftienduizend Nederlandse reizigers met een slaaptrein vanuit Düsseldorf naar Wenen, München of Innsbruck. Kunnen slapen tijdens de reis blijkt een belangrijke reden voor hun keus.


De nachttrein is een slaaptrein, geen nachtelijke intercity. De nachttrein stopt 's avonds op enkele grote stations om reizigers op te pikken en rijdt dan in één keer gedurende de hele nacht door om 1000 km verder met één of enkele stops in de ochtend de reizigers te laten uit of overstappen.
  

Uit de Kamerbrief van 11 juli 2019 blijkt dat er een achttal bestemmingen potentie hebben voor de nachttrein. Op dit moment is alleen de ÖBB actief geïnteresseerd om weer naar Nederland te gaan rijden. Maar het Kennisinstituut voor Mobiliteit concludeerde in het onderzoek ‘slapend onderweg’ dat acht bestemmingen van en naar Nederland kansrijk zijn, goed voor 0,7 tot 1 miljoen reizen.
 

Voorstellen:

· Verken actief de mogelijkheden met verschillende Europese aanbieders om de nachttrein door te laten rijden naar Nederland te beginnen met de ÖBB.

· Verken op welke manier de overheid kan bijdrage aan een succesvolle herintrede van de nachttrein, bijvoorbeeld door het verlagen van de gebruiksvergoeding vastgelegd in een Europese (mini-) concessie.

· Spreek af dat slaaptreinen zonder nachtelijke tussenstops bij grenzen  of stations kunnen doorrijden. 

· Ontwikkel nachttreincorridors voor de belangrijkste verbindingen.

5.2 Andere alternatieven

Naast de trein zijn er meer alternatieven voor het vliegtuig. We hebben eeuwenlang per boot gereisd als we verder weg wilden en voor overtochten naar Groot-Brittannië en Scandinavië is dat nog steeds een prima optie om flinke stukken af te snijden. Ook hiervoor geldt vaak dat het slapend reizen als een groot voordeel wordt gezien. Maar het merendeel van het reizen gaat over land. Met de trein, auto of met de bus. 

Lange-afstandsbussen zijn een flexibel en voordelig alternatief op de trein en kunnen in toenemende mate elektrisch rijden. Nu al dienen Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven als hub, waar veel verbindingen naar verschillende richtingen samenkomen.
 Dat er elektrische lange-afstandsvarianten komen is een kwestie van tijd, daarvoor hoeven we weinig nieuws uit te vinden. Bussen maken gebruik van bestaande infrastructuur en bestaande technologie. Dat maakt de bus flexibel in de markt. Als een verbinding niet populair blijkt kan hij makkelijk weer worden afgeschaft, net als in de luchtvaart. Met moderne bussen reis je met meer comfort en beenruimte dan met het vliegtuig. 

Sommige mensen hebben hoge verwachtingen voor de Hyperloop.
 Er zijn verschillende varianten in onderzoek of ontwikkeling. Meestal gaat het om een soort magneetzweeftrein in een vacuümbuis, die daardoor extreem weinig weerstand heeft en in theorie hogere snelheden dan een vliegtuig kan behalen. Daarmee zou super snel, zuinig en emissievrij reizen over grote afstanden mogelijk worden. Het is helaas nog geen technologie die we nu kunnen uitrollen. Ook zitten er veelal dezelfde nadelen aan als bij een nieuwe hogesnelheidstrein. Duur in aanleg, niet flexibel en in het geval van de Hyperloop hele grote technische en veiligheidsproblemen die nog niet zijn opgelost.


Gedragsverandering

Naast de stimulering op tijd, prijs en gemak is er ook bewustwording nodig om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Vliegen op korte afstanden in Europa is in korte tijd de normaalste zaak van de wereld geworden. Een allereerste stap is dat reizigers zich meer bewust worden van de milieueffecten van hun reis. Het inzichtelijk maken van de totale CO2-uitstoot van hun reis in relatie tot andere bronnen van CO2-uitstoot (verwarming huis, voedsel) kan helpen om deze gedragsverandering gemeengoed te laten worden. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden met de verschillende aanbieders van vliegtickets om altijd een duurzamer alternatief aan te bieden.

Zakelijke reizigers zijn een belangrijke doelgroep voor korte-afstandsvluchten. Vanuit de overheid is er al een reisbeleid waarbij bestemmingen onder de 500 kilometer niet per vliegtuig bereisd mogen worden. Dergelijke afspraken kunnen ook in het bedrijfsleven gemaakt worden en worden vastgelegd in een Green Deal, al mag de lat wel hoger dan 500 kilometer. 

Voorstellen:

· Op vliegtickets wordt verplicht de CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt. 

· De overheid zet zich in voor een Green Deal met de 200 grootste bedrijven om vliegen op korte afstanden te ontmoedigen.

· Er worden afspraken gemaakt met de reisorganisatiebranche zodat aanbieders van vliegtickets ook altijd een milieuvriendelijker alternatief tonen.

6.
Conclusie 

De luchtvaart speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland, maar de maatschappelijke houdbaarheid van de sector staat onder druk.

De Nederlandse luchtvaart heeft in de afgelopen jaren snel kunnen groeien, wat tot veel overlast voor omwonenden heeft geleid.  Het vertrouwen in de overheid is daarbij geschaad. 

Onze vliegvelden liggen in druk bewoonde gebieden waardoor de veiligheid en de gezondheid van omwonenden in het geding komt. Daarnaast staat de groeiende CO2-uitstoot van de luchtvaart haaks op doelstellingen in het Klimaatakkoord. Ook heeft de natuur te lijden onder de stikstofdepositie, waar ook de luchtvaart aan bijdraagt.

De minister heeft in haar meest recente kamerbrief aangegeven veiligheid, klimaat en leefomgeving als randvoorwaarden te omarmen. Toch wil ze ook het aantal vliegbewegingen laten groeien. Kortetermijngroei dreigt te winnen van een structurele, langetermijnoplossing. Al decennia lang worden de belangen van omwonenden en toekomstige generaties ondergeschikt gemaakt aan de vermeende belangen van de sector. In deze nota schetst de indiener een alternatief perspectief op luchtvaart en internationaal reizen, als input voor de luchtvaartnota die dit najaar wordt gepresenteerd door het kabinet.

Waar staan we?

· De gezondheid van omwonenden en de leefomgeving is in het geding door blootstelling aan ultrafijnstof, geluidsoverlast en stikstofdepositie. 

· Technologische oplossingen om de klimaatimpact van de luchtvaart terug te dringen zullen naar verwachting  pas op zijn vroegst na 2030 enig effect hebben.

· Hinderbeperkende maatregelen (zoals de vierde baan-regel) en de fysieke veiligheid staan bij groei van vliegbewegingen op gespannen voet met elkaar. 

· Schiphol kan beter benut worden door de huidige capaciteit efficiënter in te zetten. 

Wat is de oplossing?

· Er moet een nieuw normen- en handhavingsstelsel komen om de veiligheid en gezondheid van omwonenden en de leefomgeving te beschermen.

· Er moet een CO2-plafond worden vastgelegd voor de luchtvaart en een reductie pad naar 2050. Dit geeft een prikkel aan de industrie om te investeren in duurzame technologie zoals e-fuels. 

· Op basis van de nieuwe, handhaafbare normen voor gezondheid, veiligheid en klimaat wordt de maximale capaciteit van Schiphol en de regionale vliegvelden bepaald. Niet andersom.

· Lelystad Airport gaat niet open als vakantie-luchthaven. 

· Het systeem waarmee capaciteit wordt verdeeld, moet worden opengebroken. Maatschappijen die de stilste en schoonste vliegtuigen inzetten krijgen voorrang. Bestemmingen binnen een straal van 750 km, die goed per trein bereikbaar zijn, krijgen de laagste prioriteit. 

· De luchtvaart moet eerlijk worden belast. Onder andere door een kerosine-accijns. De opbrengsten worden o.a. geïnvesteerd in alternatieven zoals de internationale trein. 

· In Europa zet Nederland zich in voor een stevig netwerk van snelle treinen tussen hoofdsteden en de nachttrein voor langere afstanden binnen Europa. 

Beleidsparagraaf

De Kamer wordt gevraagd in te stemmen de regering te verzoeken om de volgende beslispunten om te zetten in beleid en wetgeving.


*Nederland zet zich internationaal in voor mondiale afspraken over een minimale kerosine-accijns.  


*Nederland zet zich ervoor in dat internationale luchtvaart wordt opgenomen in het klimaatverdrag van Parijs, om te beginnen door de uitstoot van de luchtvaart onderdeel te maken van de Europese CO2-reductie verplichtingen. 


*Nederland zet zich in voor strenge criteria voor offsetkredieten en alternatieve brandstoffen.


*Nederland begint met een kopgroep met het invoeren van een kerosine-accijns op het niveau van de gemiddelde brandstofaccijns voor het wegverkeer. 


*Nederland stopt met het uitgegeven van gratis emissierechten aan de luchtvaartsector. Nederland zet zich in om ook internationale vluchten die vanuit Europa vertrekken, onder het emissiehandelssysteem (EU ETS) te laten vallen en het emissieplafond daarvan steeds lager te maken.  


*Nederland categoriseert vliegtuigen op basis van vervuiling en lawaai en faseer elke vijf jaar de laagste categorie uit, vergelijkbaar met het model van milieuzones voor het wegverkeer. Nederland gebruikt dit systeem ook om te differentiëren in luchthavengelden zodat vervuilende en lawaaiige vliegtuigen steeds meer betalen. 


*Nederland zet zich in om vaart te maken met het Single European Sky programma binnen de randvoorwaarden van klimaat én leefomgeving.


*Nederland stelt voor de luchtvaart nationaal een duidelijk CO2-plafond waaraan de het land en de sector moeten voldoen.  


*Nederland legt vast dat in 2050 alle fossiele kerosine uitgefaseerd moet zijn, met een tussendoel voor 2030 en 2040. 


*Nederland richt een tickettaks in gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer en per vliegtuig, die ook overstappers betreft.  


*Het ministerie berekent de CO2-uitstoot van de luchtvaart op basis van de kerosine die op Nederlandse luchthavens wordt gebunkerd.  Het kabinet neem luchtvaartemissies op in de jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenning en in Milieu Effect Rapportages.  


*Nederland doet samen met internationale partners verder onderzoek naar alle niet-CO2-klimaateffecten zoals radiative forcing of effecten van de productie van alternatieve brandstoffen en dring in internationale gremia zoals ICAO aan dat dit meegenomen wordt bij de beoordeling van maatregelen.  


*Nederland stelt duidelijke harde duurzaamheidscriteria vast voor biokerosine, minimaal op basis van de Europese Renewable Energy Directive 2. 


*Het Rijk onderzoekt welke technieken voor derde-generatie-biobrandstoffen kans maken door te breken.


*Het kabinet brengt het potentieel van synthetische kerosine en de hiervoor benodigde energie in het kaart.  


*Het kabinet onderzoekt wat er aan nieuwe regelgeving nodig is rond bijmenging, belasting of emissie-eisen om fossiele brandstoffen te vervangen door synthetische brandstoffen.  


*Het kabinet ontwikkeld een beoordelingskader voor het stimuleren van alternatieve brandstoffen waarbij het transitiepotentieel voor de lange termijn leidend is.


*Nederland stimuleert onderzoek naar accutechnologie. Zelfs als dat niet leidt tot elektrisch vliegen is het goed voor eindeloos veel andere toepassingen.


*Het Rijk maakt het publiek bewust van de schadelijke effecten van vliegen en stimuleer bewust gedrag bijvoorbeeld door bij reizen altijd de CO2-uitstoot in kaart te brengen. 


*Het kabinet maakt afspraken met bedrijven in het kader van hun MVO beleid om zo min mogelijk te vliegen. Het kabinet stelt regels en criteria op voor ambtenaren en dienstreizen, waarbij het uitgangspunt is dat tot 750 kilometer er niet gevlogen wordt en het mogelijk wordt om ook op langere afstanden de trein te nemen.


*Het kabinet ontwikkelt een streefwaarde op basis van indicatoren voor gezondheid en levenskwaliteit met de advieswaarden van de WHO als uitgangspunt. Deze streefwaarden vormen het nieuwe doel voor de lange termijn.  


*Nederland onderzoekt, zo mogelijk met Europese partners, hoe vliegtuiglawaai in de praktijk door mensen wordt ervaren als overlast en betrekt de resultaten bij de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen, rekenmodellen, regelgeving en handhaving. 


*Het Rijk evalueert het nieuwe normenkader voor geluidsoverlast elke vijf jaar op basis van onderzoek naar beleving van geluidsoverlast en stel zo nodig bij. 


*Nederland is een klein land met veel vliegvelden en vliegverkeer. Interacties en cumulatieve effecten zijn dan ook onvermijdelijk. Het Rijk brengt vliegtuiglawaai in kaart voor heel Nederland conform de methodes beschreven in de EU Richtlijn Omgevingslawaai en baseert actieplannen ter vermindering van omgevingslawaai op dit totaalbeeld.  


*Het kabinet stelt maximale geluidswaarden vast en handhaaft hierop middels geluidsmetingen.


*Het kabinet maakt het aantal verstoringen/vluchten per dag en ‘rustpauzes’ onderdeel van de afspraken met de bewoners.


*Het Rijk ontwikkelt voor alle luchthavens een passend meetnet, waar bewoners nauw bij betrokken zijn. Laat een onafhankelijke wetenschappelijke partij het meetnet beheren. 


*Het kabinet baseert het nieuwe normenkader op geluidscontouren die ook gemeten worden en waar dus ook op gehandhaafd kan worden.  


*Het Rijk valideert modellen en beleidsmatige voorspellingen permanent met actuele metingen en rapporteer hierover.


*Het kabinet besluit voor Schiphol en andere Nederlandse luchthavens te stoppen met nachtvluchten, totdat vliegtuigen zo stil zijn geworden dat de nachtelijke operatie binnen de advieswaarden van de WHO blijft.


*Het kabinet besluit als eerste stap, dat in het volgende gebruiksjaar voor Schiphol het aantal nachtvluchten teruggebracht wordt naar de eerder afgesproken 29.000.


*Het kabinet stelt minimale vlieghoogtes op routes vast. 


*Het Rijk verscherpt de handhaving op vliegen volgens de afgesproken routes.


*Het kabinet maakt afspraken die klachten betrekt bij de handhaving en de actie terugkoppelt naar de klagers en in jaarlijkse rapportages. 


*Het kabinet zorg voor voldoende kennis en capaciteit bij de ILT.


*De luchtvaartsector wordt verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle maatschappelijke kosten en milieukosten die voortvloeien uit haar activiteiten. De sector wordt niet gevrijwaard van schadeclaims of klachtenprocedures.  


*Er worden geen woningen gebouwd waar de situatie te ongezond is om te wonen. 


*Alle woningen tellen voortaan mee, ook niet-zelfstandige woningen, bedrijfswoningen en verzorgingstehuizen.  


*Het Rijk monitort permanent de concentraties van ultrafijnstof in de buurt van luchthavens en onderzoek de gezondheidsgevolgen voor korte-  en langetermijnblootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof voor omwonenden en werknemers.  


*Het kabinet gebruikt de onderzoeksresultaten van RIVM voor het vaststellen van normen en streefwaarden voor ultrafijnstof.  


*Het kabinet onderzoekt samen met Europese en sectorpartners of een nieuwe generatie vliegtuigmotoren met weinig ultrafijnstof en stikstofemissies een optie is, of dat de ontwikkeling van emissievrije (elektrische) luchtvaart eerder tot resultaten leidt. 


*Nederland stelt het gebruik van zwavelarme kerosine verplicht voor vliegtuigen van en naar Nederland.


*Nederland zet in Europa in op normen voor ultrafijnstof en NOx met een classificeringssysteem vergelijkbaar met de Euro classificaties voor auto’s. 


*Nederland zet zich in voor de mogelijkheid van luchthavens om de mogelijkheid te krijgen om vervuilende vliegtuigen makkelijker te weren (milieuzones).  


*Nederland zet zich in Europa in voor een nieuw systeem voor slotcoördinatie, waarbij er gestuurd kan worden maatschappelijke criteria, zoals de waarde van een vlucht voor het netwerk. Vliegtuigen worden op duurzaamheids- en geluidsclassificaties gecategoriseerd. Stille en schone vliegtuigen krijgen prioriteit in slotallocatie. 


*Nederland neemt maatregelen voor de afschaffing van vluchten van Nederland naar België en deprioritisering van vluchten naar Londen en Duitse en Franse steden binnen 750 km. Het kabinet zorg voor betere afstemming tussen luchtvaart- en spoormaatschappijen enerzijds en de vliegvelden anderzijds, waardoor overstappers onder de 750 km per trein naar Schiphol komen. 


*Nederland handhaaft streng op arbeidsvoorwaarden en -rechten. Nederland regelt binnen Europa dat ook luchtvaartmaatschappijen die onder een andere lidstaat vallen toch geïnspecteerd worden. 


*Het kabinet verkent met Duitsland en Frankrijk de mogelijkheden om als driehoek van vliegvelden een internationale hub te vormen en start met het gelijkstellen van luchthavengelden tussen de drie vliegvelden.


*Het Rijk maakt prestatieafspraken met Schiphol over de maatschappelijke dienstverlening van het vliegveld. De opdrachtgever is het Rijk, de belangrijkste klant is Nederland. 


*Het kabinet moderniseert de bewonersparticipatie, door gebruik van online tools om een community te bouwen waardoor veel meer mensen mee kunnen praten. Koppel dit ook aan de klachtenprocedure. Het kabinet zorgt voor transparante besluitvorming waar bewoners tijdig bij betrokken worden. 


*Het kabinet geeft bewonersorganisaties een budget om een secretariaat op te zetten en bij behoefte technische of juridische experts te kunnen betrekken zodat zij gelijkwaardiger aan tafel zitten.


*Het kabinet verlaagt de gebruiksvergoeding voor internationaal spoor en zet zich Europees in voor een zelfde verlaging in heel Europa. 


*Het kabinet neemt additionele prestatieverplichtingen voor internationaal spoor op in de afspraken met de NS.  


*Nederland maakt Europese afspraken die internationale treinreizen en het ontsluiten van nieuwe verbindingen aantrekkelijk maakt.  


*Nederland bepleit in Europees verband prioritering van internationale lange-afstandsverbindingen. 


*Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid van een Europese (mini)concessie voor nachttreinen waardoor je kunt sturen met prestatieafspraken voor subsidie of andere ondersteuning.  


*Het kabinet maakt vaart met een ambitieuze en efficiënte uitrol van het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. 


*Het kabinet prioriteert de uitrol en update van ERTMS op de HSL. 


*Het kabinet verkent de opties voor de HSL Oost, en neem dit op in de langetermijnbegroting van het Mobiliteitsfonds 2030. 


*Het kabinet besluit op korte termijn tot de spoorverdubbeling van Utrecht en Ede waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Dat is ook goed voor het lokale verkeer.


*Het kabinet stelt als beleidsdoel vast dat vluchten binnen de EU van minder dan 750 kilometer vervangen worden door alternatieven die net zo gemakkelijk en niet duurder zijn. 


*Het kabinet stelt mechanismen vast waarbij alle vluchten binnen de EU die met de trein even snel of sneller bereikbaar zijn de laagst mogelijke prioriteit krijgen binnen de slotcoördinatie.


*Nederland stimuleert betere samenwerking  tussen nationale treinaanbieders op Europees niveau om de belemmeringen voor internationale treinreizen weg te nemen, zoals bij de ticketverkoop of passagiersrechten.  


*Het kabinet zorgt dat het vinden en boeken van een internationale reis per trein even makkelijk is als een binnenlandse reis. Hiervoor moet de EU afdwingen dat nationale OV-aanbieders alle reisinformatie en informatie over punctualiteit als open data beschikbaar maken zodat het in informatiediensten en apps verwerkt kan worden. 


*Nederland zet binnen Europa in op betere passagiersrechten van treinreizigers, zodat ook als een reis uit meerdere tickets bestaat reizigers toch een vergoeding krijgen bij gemiste aansluitingen of dat je het recht hebt met een andere service verder te reizen als daar ruimte is.  


*Nederland verkent actief de mogelijkheden met verschillende Europese aanbieders om de nachttrein door te laten rijden naar Nederland te beginnen met de ÖBB. 


*Nederland verkent op welke manier de overheid kan bijdrage aan een succesvolle herintrede van de nachttrein, bijvoorbeeld door het verlagen van de gebruiksvergoeding vastgelegd in een Europese (mini-) concessie. 


*Nederland spreek met Europese partners af, dat slaaptreinen zonder nachtelijke tussenstops bij grenzen  of stations kunnen doorrijden.  


*Nederland ontwikkelt samen met Europese partners nachttreincorridors voor de belangrijkste verbindingen.


*Op vliegtickets wordt verplicht de CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt. 


*Het kabinet zet zich in voor een Green Deal met de 200 grootste bedrijven om vliegen op korte afstanden te ontmoedigen. Er worden afspraken gemaakt met de reisorganisatiebranche zodat aanbieders van vliegtickets ook altijd een milieuvriendelijker alternatief tonen.


Financiële paragraaf

Deze initiatiefnota schetst verschillende beleidsinterventies om de luchtvaart te verduurzamen als bijdrage aan het debat over de Luchtvaartnota die op dit moment door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt voorbereid. De financiële en macro-economische effecten zijn zeer afhankelijk van hoe bepaalde beleidsinstrumenten worden ingezet en welk scenario gekozen wordt.

De belangrijkste beleidsvoorstellen met financiële consequenties zijn het invoeren van een kerosine-accijns en een tickettaks gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer.  Een kerosine-accijns op het niveau van andere brandstofaccijnzen kan honderden miljoenen opbrengen. 

Qua investeringen liggen er vooral kosten in een verkenning en eventuele aanleg van meer HSL netwerk na 2030. Op dit moment is het nog onduidelijk welke investeringen er nodig zijn. Er moet een investeringsagenda voor internationaal treinverkeer worden opgesteld. Geheel nieuwe railinfra is kostbaar maar op dit moment het beste alternatief voor vliegen op korte routes.

Minder luchtvaart levert ook veel baten op voor het klimaat en minder noodzaak voor andere klimaatcompenserende en klimaatadaptatieve maatregelen. Maar ook voor de volksgezondheid door vermeden gezondheidskosten en voortijdige sterfte, natuur en natuurcompenserende maatregelen. Bovendien kunnen forse arealen in vooral de Randstad, die nu door veiligheids- en geluidsnormen zijn gevrijwaard, ruimtelijk anders worden gebruikt, voor bedrijvigheid of woningbouw.  De potentiële baten zijn miljarden waard.
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Die Vorteile im Überblick


DB Infrastruktur
ProjektBau


 Neubauprojekt Stuttgart–Ulm 
   Neue Strecken, neues
 Verkehrskonzept für die Region,
     Deutschland und Europa







Millionen Menschen und Unternehmen nutzen  
sie täglich: die Bahn. Ob für den Weg zur Arbeit, 
für Reisen, für den Gütertransport – die Bahn  
ist eines der wichtigsten und zukunftsträchtigsten 
Verkehrsmittel. Die Region Stuttgart ist dabei  
ein bedeutender Verknüpfungspunkt von euro- 
päischen und deutschen Schienenachsen. 


Alle Experten sind sich jedoch darüber einig,  
dass der Bahnknoten Stuttgart die Grenzen seiner  
Leistungsfähigkeit erreicht hat. In intensiver 
Planungsarbeit hat die Deutsche Bahn die opti-
male Lösung zur Neuordnung der Schienen- 
infrastruktur in der Region Stuttgart entwickelt:  
die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm. 


Das Vorhaben umfasst die Projekte Stuttgart 21,  
die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm sowie das 
Projekt Neu-Ulm 21, das bereits realisiert wird.


Stuttgart 21: viel mehr als ein neuer Bahnhof
Mit Stuttgart 21 wird der Schienenverkehr in Stutt-
gart komplett neu geordnet. Insgesamt 60 Kilometer 
neue Bahnstrecke, davon 30 Kilometer Hochge-
schwindigkeitsstrecke, sowie insgesamt drei neue 
Bahnhöfe (Hauptbahnhof, Bahnhof am Flughafen /
Messe und S-Bahn-Station Mittnachtstraße) gewähr-
leisten, dass der gesamte Bahnknoten leistungs- 
fähiger wird. Bahnfahren wird dadurch schneller und 
bequemer. 


Der Hauptbahnhof Stuttgart wird vom Kopf- in einen 
Durchgangsbahnhof umgestaltet. Die Region südlich 
der Landeshauptstadt erhält mit dem neuen Bahnhof 
am Flughafen / Messe Anschluss an den Fernverkehr, 
aber auch an den Regionalverkehr. 


Die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm:  
schnelle Verbindung entlang der A  8
Die heutige Bahnverbindung zwischen Stuttgart  
und Ulm über Plochingen, Göppingen und Geislingen 
ist seit 1850 in Betrieb. Ein Grund, warum die 
Strecke den Anforderungen des modernen Zug- 
verkehrs nicht mehr gewachsen ist. Eine zeitgemäße 
Lösung für das steigende Bahnverkehrsaufkommen 
der Zukunft ist gefragt. 


Die Neubaustrecke ist diese Lösung. Sie bietet 
einen schnellen und komfortablen Weg über 
die Schwäbische Alb. Regionale, nationale und inter-
nationale Reisezeiten werden deutlich verkürzt. 


Neubauprojekt Stuttgart –Ulm


Europa rückt zusammen:
Neue Chancen für den Bahnverkehr 
zwischen Stuttgart und Ulm


Die Lichtaugen des neuen 
Bahnhofs tragen zum  
Null-Energie-Konzept des 
Gebäudes bei.  
Sie sind aber auch ein 
„Hingucker“ auf dem begeh-
baren Dach des Bahnhofs.
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Die Region wächst zusammen:  
kürzere Fahrzeiten
Mit Stuttgart 21 verkürzen sich Fahrzeiten wich- 
tiger Strecken zum Teil ganz erheblich. Außerdem 
wird es mehr Angebote und direktere Verbindungen 
ohne Umsteigen geben. Die Bahn wird dadurch  
noch kundenfreundlicher. Das kommt vor allem auch 
den Pendlern im Wirtschaftsraum Stuttgart zugute.


Fahrzeiten in Minuten heute zukünftig


Stuttgart – Flughafen Stuttgart 27 8


Flughafen Stuttgart– Bietigheim 56 27


Ludwigsburg – Esslingen 30 20


Waiblingen – Reutlingen 55 45


Flughafen  Stuttgart – Nürtingen 67 8


Flughafen Stuttgart – Heilbronn 83 43


Die Region gewinnt international an  
Bedeutung: Anbindung an das europäische 
Hochgeschwindigkeitsnetz
Mit Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wend- 
lingen – Ulm wird die Region Stuttgart an das euro-
päische Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. 
Beide Projekte sind zentrale Teile der Magistrale 
Paris – Bratislava. Nur mit ihnen ist der Südwesten 
Deutschlands auch künftig an den nationalen und 
internationalen Fernverkehr angeschlossen.


Fahrzeiten in Stunden heute zukünftig


Stuttgart – Ulm 0:54 0:28


Stuttgart Flughafen – Ulm 1:34 0:24


Stuttgart – München 2:10 1:37


Stuttgart – Wien 6:39 4:50


Stuttgart – Paris 3:39 3:10


München – Straßburg 3:47 2:53


Der neue Bahnhof: doppelt so leistungsstark 
mit Option zum Ausbau
Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof ist als Durch-
gangsbahnhof doppelt so leistungsfähig wie der 
heutige Kopfbahnhof. Außerdem gibt es mehrere 
Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit bei Bedarf –  
beispielsweise in einigen Jahrzehnten – zusätzlich  
zu erhöhen. Zum Beispiel:
 Der neue Hauptbahnhof kann um zwei weitere 
Gleise erweitert werden. 


 Die Zufahrt aus Richtung Feuerbach kann vier- 
gleisig ausgebaut werden. 


 Bad Cannstatt und Feuerbach können durch  
eine direkte S-Bahn-Linie miteinander verbunden 
werden. 


Innovative Architektur: Ein Null-Energie-Bahnhof
Mit dem Konzept des Null-Energie-Bahnhofes setzt 
die Bahn Maßstäbe für die Zukunft: Die Kombination 
von Erdwärme und kühlen Luftströmen einfahrender 
Züge gewährleistet das ganze Jahr über eine angeneh-
me Temperatur in dem Gebäude. Lichtaugen in der 
Decke sorgen für Tageslicht auf der Bahnsteigebene.


Einmalige Chance für Stuttgart:  
neue Bauflächen in der City
Stuttgart 21 bietet neue Entwicklungschancen  
für den Städtebau. Auf den nicht mehr benötigten 
Bahnanlagen entsteht Raum für neue Stadtteile –  
damit hat Stuttgart die in der Stadtentwicklung  
einmalige Gelegenheit, im Zentrum zu wachsen. 


Insgesamt 100 Hektar – das entspricht der Größe  
von 140 Fußballfeldern – stehen für Leben und 
Arbeiten in der Innenstadt zur Verfügung.  
Davon werden 20 Hektar für die Erweiterung der 
Parkanlagen genutzt. Ein weiterer großer Vorteil:  
Die Bahnanlagen werden kein trennendes Element 
mehr mitten in der Stadt sein. 


Fit für die Zukunft: Vorteile für die Menschen in Stadt und Region 


Ein schlüssiges Konzept: Durch den neuen Durchgangsbahnhof stehen mitten in der Stadt 100 Hektar für  
die Stadtentwicklung zur Verfügung. Der neue Bahnhof am Flughafen/Messe schafft nicht nur eine optimale  
Anbindung von Flughafen und Messe, sondern erschließt die gesamte Region südlich von Stuttgart.  
Die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm schließt eine Lücke auf der wichtigen Magistrale Paris – Bratislava.


Neue Landesmesse Stuttgart


Neubaustrecke


Flughafen


Flughafentunnel


Neubaustrecke


Flughafen


Bahnhof
Flughafen/Messe


Flughafentunnel
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Neubauprojekt Stuttgart –Ulm im Überblick
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Stuttgart 21


Leistungsstarker Bahnknoten – 
mit Durchgangsbahnhof und erheblichen 
Fahrzeitverkürzungen im Regionalverkehr


Gesamtstreckenlänge 57 km


davon Schnellfahrstrecke 30 km


davon Tunnelstrecke 33 km


Geschwindigkeit max. 250 km/h


Oberbauart  Feste Fahrbahn


Anzahl Tunnel 16


Anzahl Brücken 18


Anzahl Personenbahnhöfe 3


Abstellbahnhof 1


Neubaustrecke  
Wendlingen–Ulm


In 28 statt bisher 54 Minuten von  
Stuttgart nach Ulm 


Gesamtstreckenlänge/
Schnellfahrstrecke 60 km


davon Tunnelstrecke 30 km


Geschwindigkeit 250 km/h


Oberbauart  Feste Fahrbahn


Anzahl Tunnel 10


Anzahl Brücken 37


Neu-Ulm 21


Durchgehend viergleisiger Ausbau  
und tiefer gelegte Gleise in der Innenstadt


Gesamtstreckenlänge 4 km


davon im Trog 1,5 km


Geschwindigkeit max. 160 km/h


Oberbauart im Trog Feste Fahrbahn


Anzahl Brücken 6


Anzahl Personenbahnhöfe 1


Bahnhöfe


Autobahn A 8


Bestehendes Streckennetz


Neubaustrecken


Neubau S-Bahn


(Tunnelführung gestrichelt)
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Neuer Hauptbahnhof Stuttgart,  
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Streckenverlauf und Baumaßnahmen:  
die bestmögliche Variante
Sowohl für Stuttgart 21 als auch für die Neubau- 
strecke Wendlingen – Ulm haben die Planer der  
Bahn zahlreiche Alternativen geprüft, um diejenige 
auszuwählen, die den Interessen von Bürgern  
und Natur, aber auch denen der Bahn gleicher- 
maßen gerecht wird. 


Bei Stuttgart 21 war die Lage im Talkessel eine 
besondere Herausforderung. Einzig sinnvolle
Alternative ist die Umgestaltung des Kopfbahnhofs
in einen Durchgangsbahnhof. Dieser wird durch  
ein Ringsystem in alle Richtungen an das regionale
und überregionale Schienennetz angeschlossen.
Die Betriebsführung wird dadurch viel flexibler.


Bei der Neubaustrecke galt es, die Alb zu über- 
winden. Sie ist auch das bisherige „Hindernis“ für  
die kurvige Filstalstrecke und der Grund dafür,  
dass dort Züge teilweise nur mit 60 Stunden- 
kilometern fahren; der ICE wird auf 70 Stunden- 
kilometer heruntergebremst! 


Für die Neubaustrecke werden zwei Tunnel  
durch die Alb gebaut; das Filstal wird auf einer 
Brücke überquert. So ist gewährleistet, dass die 
Hochgeschwindigkeitszüge fast durchgehend  
mit 250 Stundenkilometern fahren können.  
Um Eingriffe in die Natur zu minimieren, verläuft  
die Trasse ansonsten in weiten Teilen in enger 
Bündelung mit der Autobahn A  8. 


Drei neue Bahnhöfe: Garanten für schnellere  
und bequemere Verbindungen
Mit Stuttgart 21 erhält die Region Stuttgart drei  
neue Bahnhöfe, die den Bahnverkehr wesentlich 
attraktiver machen: Der neue Hauptbahnhof ist 
ein im Vergleich zum jetzigen Bahnhof um 90 Grad 
gedrehter, tiefer gelegter Durchgangsbahnhof mit 
acht Gleisen. Mit seinen innovativen Lichtaugen, die 
die Bahnhofshalle mit Tageslicht versorgen, wird  
er zu einer neuen Visitenkarte für die Stadt. Eine  
weitere Besonderheit: Das Bahnhofsdach ist begeh-
bar. Es bildet den neuen Straßburger Platz, der  
direkt an den Schlossgarten anschließt. 


Das bisherige Bahnhofsgebäude – der historische 
Bonatzbau – bleibt bis auf die Seitenflügel erhalten 
und wird in das neue Gebäude integriert.


Am neuen Bahnhof Flughafen/Messe werden 
täglich 50 Fernzüge und 62 Regionalzüge einfahren –  
der Umweg über den Hauptbahnhof entfällt in 
vielen Fällen. 


Zur Erschließung des neuen geplanten Stadtteils 
„RosensteinViertel“ ist eine neue S-Bahn-Station 
für alle S-Bahn-Linien vorgesehen: die Station 
Mittnachtstraße. Auf der Fahrt von Feuerbach nach 
Bad Cannstatt und umgekehrt kann man künftig 
bereits dort umsteigen, ohne über den Hauptbahn-
hof fahren zu müssen.


Hintergrundinformation zu Planungen und Bau


Auf der Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Ulm  
machen ICEs in Zukunft endlich ihrem Namen alle Ehre und 
fahren „express“ mit 250 Stundenkilometern.


Wichtige neue Bahnhöfe von Stuttgart 21:  
der Bahnhof am Flughafen / Messe und der neue Hauptbahnhof.
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Die Neubaustrecke überwindet beträchtliche Höhenunterschiede. Dennoch kann sie mit bis zu 250 km/h befahren werden.


Tunnelbau: Gut geplant ist halb gebaut
Rund 50 Prozent der Gleise von Stuttgart 21 und  
der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm verlaufen  
aufgrund der Topografie im Tunnel. Das bietet  
den großen Vorteil, dass die Züge so von Mensch  
und Natur unbemerkt fahren können. Ein wichtiger  
Faktor bei der Wahl der Tunnelverläufe sind die  
geologischen Gegebenheiten. Zu deren Unter-
suchung hat die Deutsche Bahn ein umfangreiches 
Erkundungsprogramm durchgeführt. Es umfasste  
ca. 1.700 Bohrungen und 200 Schürfe, bei denen  
der Boden großflächiger, aber nicht so tief abge- 
tragen wird sowie 800 Sondierungen. Trassenverlauf 
und Bauverfahren für die Tunnel wurden auf die 
jeweiligen Ergebnisse abgestimmt. 


Mineralwasser:  
Die Quellen sprudeln sicher weiter
Ein Thema das vielen Bürgern im Zusammenhang  
mit Stuttgart 21 am Herzen liegt, sind die Mineral-
wasservorkommen der Landeshauptstadt. Um die  
für die Stadt so wichtigen Quellen zu schützen, hat 
die Bahn bereits im Vorfeld der Planungen spezielle  
Erkundungsprogramme mit mehreren hundert 
Bohrungen durchgeführt. Das Ergebnis: Das Stutt- 
garter Mineralwasser wird durch Stuttgart 21  
nicht gefährdet. Um das auch während der Bauzeit 
immer wieder zu überprüfen, werden die Quellen 
in Abstimmung mit der Wasserwirtschaftsbehörde 
sogar die gesamte Bauphase hindurch überwacht.


Bauablauf: Das öffentliche Straßennetz wird  
möglichst wenig belastet
Es ist kaum verwunderlich, dass zum Bau von  
umfangreichen Projekten wie Stuttgart 21 und der  
Neubaustrecke nach Ulm mehrere Millionen Kubik-
meter Baumaterialien und Abraum transportiert  
werden müssen. Die Deutsche Bahn sorgt dafür, dass 
aus den Transporten so wenig Unannehmlichkeiten 
wie möglich für die Bevölkerung entstehen. 


Zu diesem Zweck hat sie ein maßgeschneidertes 
Baulogistikkonzept entwickelt. In der Stuttgarter 
Innenstadt fahren die Lkw weitestgehend auf 
eigens eingerichteten internen Logistikstraßen auf 
Bahngebiet. Güter werden in den meisten Fällen 
direkt per Bahn von und zu speziellen Logistikflächen 
transportiert. Entlang der Neubaustrecke laufen die 
Transporte meist über autobahnnahe Zuführungen 
direkt auf die A 8. 


Die Neubaustrecke verläuft 
in weiten Teilen unmittelbar 
neben der Autobahn A 8. 
Durch diese Bündelung 
zweier Verkehrswege werden 
Eingriffe in die Natur  
minimiert.


Auch er wird auf der Neubaustrecke nach Ulm fahren:  
der TGV, der bereits jetzt in nur 3 Stunden und 39 Minuten 
von Paris nach Stuttgart fährt.
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Weitere Informationen zu Stuttgart 21 
und der Neubaustrecke 


Wendlingen–Ulm finden Sie im 
Internet unter www.db.de.


 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen 


auch gern Broschüren zu einzelnen 
Bauabschnitten von Stuttgart 21 zu,


Tel. 07 11/20 92-77 00.


Die Ausstellung im TurmForum 
Stuttgart 21 im Stuttgarter Bahnhofs-


turm informiert Sie umfassend. 
Ausstellung und Aussichtsplattform 


sind Dienstag bis Sonntag von  
10 bis 18 Uhr, Donnerstag von  


10 bis 21 Uhr geöffnet.  
Von April bis September ist die 
Aussichtsplattform Dienstag bis 


Sonntag von 10 bis 21 Uhr zugänglich. 
Der Eintritt ist frei. 


Weitere Informationen gibt es auch 
unter www.turmforum.de.
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Goal for 2017: 


Berlin to Munich  
in four hours 
High-speed trains will soon be travelling on the entire 
new line – at speeds of up to 300 km/h, carrying passen-
gers between the city centres of Berlin and Munich in 
 record-breaking times. Trains will become a real alterna-
tive to travelling by car or plane.
The German Unity Transport Project 8 (VDE 8), which will 
link Nuremberg and Berlin, is nearing completion. The 
new line Erfurt–Leipzig/Halle was inaugurated at the end 
of 2015, with all new routes between Nuremberg and 
Berlin due to be complete in 2017. 
The ten-billion euro project was approved by the federal 
government in 1991 to improve the transport links be-
tween East and West and between North and South. It 
will also close the gaps in the German high-speed rail net-
work. Freight trains will also travel on the route. The line 
will open many opportunities for implementing state-of-
the-art transport concepts – heralding the dawn of a new 
era in rail travel. 
The new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2) entered into 
service in December 2015, making journeys between East 
and West much faster - cutting an hour off the journey 
time between Dresden and Frankfurt. The upgraded and 
new line Nuremberg–Erfurt (VDE 8.1) through the Thu-
ringian Forest shortens the journey time between south-
ern and northern major cities significantly – by up to two 
hours. When service started on the upgraded line (VDE 8.3) 
in 2006, the journey time between Leipzig/Halle and 
Berlin was already halved to approximately one hour and 
fifteen minutes.


New line Ebensfeld–Erfurt (VDE 8.1) through the Thuringian Forest 2012


≈ 6:00


≈ 7:10


≈ 4:00


Journey times: 
Express train Berlin–Munich


Prior to construction


Rail 2011


Rail 2018


Car


Plane*
*inner city–inner city comparison   







The modernised Erfurt main station 2008
Image on the right: new platforms at Leipzig main station 2015


Journey times: VDE 8 (January 2016)


Leipzig – Berlin ≈ 2:25 h ≈ 1:15 h – 1:10 h


TodaySo far Savingsince 2006


Leipzig – Erfurt ≈ 1:15 h ≈ 45 min – 30 min


Erfurt – Dresden ≈ 3:00 h ≈ 2:00 h – 1:00 h


Leipzig – Frankfurt ≈ 3:26 h ≈ 3:06 h – 20 min


Erfurt – Berlin ≈ 2:40 h ≈ 1:50 h – 50 min


Halle – Frankfurt ≈ 3:40 h ≈ 2:45 h – 55 min


Dresden – Frankfurt ≈ 5:15 h ≈ 4:15 h – 1:00 h


Halle – Erfurt ≈ 1:20 h ≈ 35 min – 45 min


since December 2015


Nuremberg – Berlin ≈ 4:45 h ≈ 2:50 h* – 1:55 h


Munich – Berlin ≈ 6:00 h ≈ 3:55 h* – 2:05 h


Nuremberg – Erfurt ≈ 3:10 h ≈ 1:20 h – 1:50 h


Halle – Munich ≈ 4:50 h ≈ 2:45 h* – 2:05 h


Leipzig – Munich ≈ 4:40 h ≈ 3:15 h – 1:35 h


Erfurt – Munich ≈ 4:30 h ≈ 2:30 h – 2:00 h


Dresden – Munich ≈ 6:20 h ≈ 4:45 h – 1:35 h


FutureToday Savingfrom December 2017


* sprinter trains







Well-interlinked:


Connecting 
the region to  
the fast network
The new line enables faster journey times and excellent 
connections between cities. And much more: the Erfurt, 
Halle and Leipzig junctions are the central interchange 
stations to the region.
Example scenario for Erfurt: the express trains arrive 
hourly in a time frame of approximately 10 minutes. 
Passengers can change trains between the fast lines – 
for example, leave the Dresden–Frankfurt express 
train and board the Berlin–Munich train.
Or they can continue travelling to the region. For only 
a few minutes after the express trains have departed, 
trains to the surrounding region start their journey. 
The best possible options to change between fast and 
regional trains bring a new quality to travelling.


The junctions are being completely modernised. Out-
dated track systems in Erfurt, Halle and Leipzig, some 
of which have been operating since the beginning of 
the 20th century, are being upgraded: this will ensure 
that trains reach stations quickly, take away any jour-
ney time saved and pass this on to the regional trans-
port. Around a billion euros is being invested in rail-
way stations, platforms, tracks and technology at the 
three junctions: to establish the most modern railway 
infrastructure that has ever existed and achieve new 
mobility in long-distance and regional transport.


new construction at Erfurt junction 


Rail network covering 7 km


Track length 75 km


Switches 110


Bridges 8


Electronic signal boxes   1


Railway stations      1


Number of platforms     12


Arrival and departure speed 100-160 km/h


Integration of VDE 8.1 2017


new construction at Halle junction


Rail network covering 9 km


Track length 50 km


Switches 200 


Bridges (including reconstruction) 9


Electronic signal boxes   2


Number of platforms 12


TFY (train formation yard facility) 1


Arrival and departure speed 80-160 km/h


Integration of VDE 8 2017


Overall construction period 2014–2020


new construction at Leipzig junction 


Rail network covering 16 km


Track length 25 km


Switches 154


Bridges 2


Electronic signal boxes   1


Number of platforms 8


Arrival and departure speed 80-160 km/h


Integration of VDE 8 2017


Overall construction period 2012–2020


Erfurt junction


Halle junction


Nuremberg


Frankfurt/Main


Berlin


in the direction
of Hamburg


in the direction of Munich


in the direction 
of Bremen
Cologne
Hanover


in the direction of 
Stuttgart


Dresden


Leipzig junction


Magdeburg


The future 
line map
Two-hour tact line


Ò


Ò


Ò


Ò











One route if pos-
sible; separate 
routes if necessary:


Freight and  
passenger trains on 
one route – with 
purposeful  
branches
High-speed trains and slower freight trains on the same 
line? A good idea? Passenger trains have different railway 
line requirements than freight trains. For fast trains, 
speed should be reduced at as few curves as possible. In 
contrast, if large loads are being transported, the gradi-
ent should be as low as possible. This has been taken into 
account in the new line constructed.  
And what if a slow freight train is in the way of a fast 
 express train? Then it overtakes the freight train. There    
is an overtaking station every 20 kilometres. A train can 
drive on to the holding track there and let the faster train 
pass. If space is tight, e.g. around Nuremberg, or neces-
sary, e.g. around Leipzig, freight traffic branches off. From 
the Gröbers junction, shipments roll directly into the 
container terminal in Leipzig, the freight traffic centre or 
the air freight transfer station.


Gröbers rail junction: connection of exist-
ing and new lines, separation of passenger 
and freight trains, new line Erfurt–Leipzig/
Halle (VDE 8.2), 2015







 


Upgraded line
Nuremberg–Ebensfeld  VDE 8.1


New line 
Ebensfeld–Erfurt VDE 8.1


Upgraded line 
Erfurt–Leipzig/Halle VDE 8.2
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Leipzig/Halle–Berlin VDE 8.3
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German Unity Transport Projects (VDE)
European Union Trans-European Transport Networks (TEN)
VDE 8 new line, section of the TEN corridor Scandinavia-Mediterranean
VDE 8 upgraded line
East-West connection
North-South connection, TEN corridor Scandinavia-Mediterranean   


Erlangen


a railway with no  
boundaries: 


Closing gaps in the 
European high-
speed rail network 
The new high-speed route also has a European dimen-
sion: the line between Nuremberg and Berlin is an im-
portant section of the Trans-European Transport Net-
works (TEN-T). The line is one of the nine rail transport 
core network corridors, namely the Scandinavia–Medi-
terranean corridor, which nuns from the eastern bor-
der of Finland down to Sicily. Now that the Nurem-
berg–Berlin gap is closed, it will in future be possible 
to travel beyond national borders from southern to 
northern Europe without switching locomotives, mak-
ing a stop or changing the train control system. Non-
stop journeys and safety are the most important prem-
ises for the European rail services of tomorrow. 
Interoperability is the technical term. It starts with the 
height of the platform edges and ends with the train 
control system. On the Nuremberg–Berlin line, all of 
the required European standards have been realised – 
right through to disabled access to platforms. This is a 
significant step towards “a railway with no boundaries”. 


Co-financed by the European Union
Trans-European Transport Network (TEN-T)


ERDF Federal Transport Operational Programme 2007–2013
 
 EuROPEaN uNION


 Investing in your future
 European Regional  
 Development Fund


Individual projects were co-financed by the 
European Regional Development Fund







Eliminating 
bottlenecks:


New routes for 
freight traffic
Freight traffic is to be reduced around the Nuremberg 
bottleneck. A 13-kilometre train path for freight trains 
is being built – the core part is a tunnel under Nurem-
berg and Fürth that is about seven kilometres long. 
This is the right move and important for two reasons: 
one of Germany’s largest freight stations is in the 
Franconian metropolis. Furthermore, the path now 
used between Nuremberg and Fürth is one of the  
busiest in Germany. The train path for freight trains 
will eliminate a bottleneck.


A role that also the entire north-south axis is to exer-
cise. It can accommodate freight traffic from very 
busy corridors in the West. The order of the day: the 
German Ministry of Transport predicts that in 2025 
approximately 60 percent more goods than today 
will be transported by rail. 


Visualisation: freight traffic tunnel cuts underneath the Pegnitz in Nuremberg







Facts and figures
Line length:  83 km
Long-distance traffic speed up to 230/160 km/h 
S-Bahn speed up to  160/140 km/h
Upgraded and new S-Bahn stations 19
Tunnels 2 (total length 7.5 km)
Bridges 2 (total length 400 m)
Electronic signal boxes  3
In service  as of 2012







new tracks for 
freight, high-speed 
and S-Bahn trains:


Upgraded line
Nuremberg– 
Ebensfeld VDE 8.1
The entire length of the line is being upgraded in several 
stages to four tracks, for speeds of up to 230 km/h.  
Between Nuremberg and Forchheim there will be an 
S-Bahn connection, which will run through to Bamberg 
as a regional train. This poses a great challenge for the 
engineers: construction on this line is taking place pre-
dominantly “under rolling wheels”, which means rail 
traffic is still operating during construction. 
Sections of the line need to be closed at times. The full 
closure of Hallstadt–Bad Staffelstein in 2016 is the long-
est such closure, covering 20 kilometres and lasting 
34 weeks. 
The line upgrade has eliminated all existing level cross-
ings; the connecting footpaths have been rerouted us-
ing road bridges and underpasses. Before the upgraded 
line is transferred to the new line, the tracks will be re-
arranged using a fly-over – creating two independent 
double-track railway lines. In the vicinity of Ebensfeld 
the upgraded line will be linked with the new line  
in 2016.Siebenbogen Bridge in Fürth 2010: two new tracks will be added


Four-track line between Nuremberg and Fürth 







Facts and figures
Line length:  107 km
Speed up to  300 km/h
Superstructure Slab track
Tunnels 22 (total length 41 km)
Viaducts 29 (total length 12 km)
Electronic signal boxes  2
Commissioning 2017







Through the  
Thuringian Forest:


New line  
Ebensfeld–Erfurt 
VDE 8.1 
The new line will establish the first ever direct con-
nection between Nuremberg and Erfurt – double 
-tracked and electrified. Journey time: approxi-
mately one hour. Almost half of the line is routed on 
bridges or in tunnels – 53 out of 107 kilometres.  
A series of 22 tunnels – 41 kilometres long in total – 
and 29 bridges – twelve kilometres long in total – 
punctuates the line through the Thuringian Forest 
and through Upper Franconia.


The route, which allows speeds up to 300 km/h, 
ascends from the Maintal and reaches its peak of 
603 metres at Goldisthal, close to the Rennsteig.  
It then descends towards Ilmtal and reaches the  
Erfurt junction. Service on the new line will start  
in 2017.


Interior construction of the Blessberg Tunnel 2012
  
Image on the right: Weissenbrunn am Forst Viaduct 2011  











Sprint route in 
Central Germany:


New line 
Erfurt–Leipzig/Halle  
VDE 8.2
Approximately half an hour from Erfurt to Halle, 
three-quarters of an hour from Erfurt to Leipzig – all 
possible since December 2015. The double-track new 
line, 123 kilometres long and designed for speeds of 
300 km/h, initially runs through the Thuringian Basin. 
It then cuts through the Finne mountain range in three 
tunnels with a length of 15.4 kilometres in total. On 
the far side of the Querfurt Plateau, the route splits to-
wards Halle and Leipzig. The branch towards Halle lies 
uniquely on the Elster-Saale Viaduct. This 8.6 kilo-
metre long structure is the longest railway bridge in 
Germany. Five additional bridges, all constructed  
according to state-of-the-art engineering standards, 
complete the route.


Facts and figures
Line length:  123 km
Speed up to  300 km/h
Superstructure Slab track
Tunnels 3 (total length 15.4 km)
Bridges 6 (total length 14.4 km)
Traction current line  84 km
Electronic signal boxes  4
Commissioning Erfurt–Gröbers 2015 
Gröbers–Leipzig (23 km) 2003 
 


unstruttal Bridge before the last tact 2012
 
Image on the right: tunnel boring machine after driving a 
section of the Finne Tunnel 2009


The new Erfurt–Leipzig/Halle line, 
VDE 8.2, was officially inaugurated 
on 9 December 2015. Special trains 
connected Halle, Erfurt and Leipzig. 


Scheduled services got underway on 
13 December 2015.







 


Upgraded line  
Leipzig/Halle– 
Berlin
VDE 8.3 
High-speed trains in a fixed tact: that is  
the recipe for success for the route section that  
has been in service since 2006. The connection, 
designed for speeds of up to 200 km/h, has 
made rail competitive compared with road 
travel. Journey times between Berlin and Halle/
Leipzig have been reduced – to approximately 
one hour and fifteen minutes.  


Fifty-one level crossings have been replaced 
with railway or road bridges. This improves the 
flow of traffic and increases safety for rail pas-
sengers and other road users. With the connec-
tion to the other upgraded and new lines, the 
established route can realise its full potential.


Facts and figures
Line length:  187 km
Speed up to  200 km/h
Superstructure Slab/ballast track
Bridges 2 (total length 885 m)
Electronic signal boxes  4
Line commissioning 2006


Comfort route  
well connected:







Comfort route  
well connected:


Elbe Bridge in Wittenberg 2010


Image middle: Berlin Central 2006







New bridge constructions, a modern safety con-
cept in the tunnels, a train control system without 
signals on the line, upgraded platforms with dis-
abled access, noise protection measures for resi-
dents and compensation for encroachments in 
nature: new benchmarks have been set during the 
overall project. 


Bedded in the landscape:
Bridges as if built from one piece
The German Bridge Engineering Prize 2012 and 2014 was 
awarded to structures on the new Erfurt–Leipzig/Halle 
line: the Scherkondetal and Gänsebachtal Railway 
Bridges. The aesthetically convincing design of both 
bridges was praised, which was made possible by their in-
tegral construction. The road surface of a railway bridge, 
the superstructure, was previously joined to the pillars 
by means of moving bearings. Now, the engineers have 


abstained from using the high-maintenance and 
wear-susceptible bearings and joints – for the first time 
in railway bridge engineering in Germany. The bridges 
seem to be made of one piece. They appear slimmer, fit 
better into the landscape, require less maintenance in 
the long term and are therefore less expensive to main-
tain than conventional bridges. A total of six integral and 
semi-integral bridges have been built on the new lines.


Setting new  
standards: 
Innovation along 
the entire route


Gänsebachtal Railway Bridge during a load test run, new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2) 2014


arched bridges in the Thuringian Forest with record span widths to conserve the valley 
floor, Froschgrundsee Viaduct 2009, new line Ebensfeld–Erfurt (VDE 8.1) 







One tube for each direction of travel: the design prin-
ciple for the tunnels on the new line between Erfurt 
and Leipzig/Halle. Every 500 metres there is an escape 
corridor, a cross-connection. In emergencies, rescue 
vehicles can drive directly into the tunnel tubes. This 
is the most advanced safety concept in German tunnel 
construction. For the tunnels in the Thuringian Forest, 
which were built based on proven construction methods 
with a double-track tube, safety is particularly impor-
tant. They have emergency exits that can be reached 
through rescue shafts and tunnels. Fire-resistant and 
smoke-shielding airlocks separate the tunnel from the 
rescue routes. 


Rescue areas that support helicopter landing are 
located at the exits. 


Since the tubes allow speeds of 300 km/h, the engi-
neers had a special idea for the five tunnel portals and 
installed the very latest noise protection. As a train 
passes through the tunnel at high speed, the air masses 
are pushed ahead of it, constantly accumulating before 
discharging at the tunnel exit with a boom. The hood 
structures at the portals prevent tunnel boom by allow-
ing the pressure waves to swirl around and propagate 
without a boom.


Safety and noise protection:
Sophisticated tunnel construction


Hood structures as noise protection measure and extinguishing system, Bibra Tunnel 2012/2014


Tunnel that can be used by road vehicles, Osterberg Tunnel 2014,  
new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2) 


Rescue tunnels branching from the main tunnel, Baumleite Tunnel 2010,  
new line Ebensfeld–Erfurt (VDE 8.1) 







Power from own grid:  
New transformers and high-power 
overhead lines 


The tracks on the new lines are placed on concrete slabs – 
no longer on ballast. This is called a slab track system and 
has many advantages. The tracks can be laid on the slabs 
to the exact millimetre. The slab track system is low main-
tenance and offers excellent travelling comfort over dec-
ades, which is a key quality characteristic for high-speed 
traffic.  
How do the individual slabs now form a railway line? The 
answer is simple: the track support plates are laid one af-
ter another like domino pieces – even on bridges and in 
tunnels. Track construction can advance much faster in 
this way than with the conventional ballast method. Each 
slab weighs about five tonnes and is manufactured pre-
cisely to specifications at a concrete factory in Thuringia 
– 160,000 pieces in total.


Domino principle:
Slab for slab for a ballast-less track


Traction substation on the new Erfurt–Leipzig/Halle line in the Saubachtal in the Burgenlandkreis district


Series production at the concrete factory: track support plates 
for the slab track system


Traction current from the overhead line: the trains on 
the upgraded and new lines will be powered from the 
approximately 7,800 kilometre long traction network 
(110 kV high voltage), which has been upgraded to 
this end. Newly designed substations, similar to sub-
stations in the standard power grid, transform the 
mains current to the overhead line voltage of 15 kV 
 (kilovolts). New rail power lines stretching 106 kilo-
metres have been installed on the entire upgraded 
and new lines – 85 kilometres alone on the new line 


Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2).High-power overhead 
lines are being used for the main tracks on the new 
lines; these overhead lines meet the requirements of 
express traffic up to 300 km/h. To install the catenary 
masts in populated areas while minimising vibration, 
the “large diameter bored foundation method” was de-
veloped. Concrete masts have been installed on open 
track, while steel masts were used on bridges.  In the 
tunnels, the overhead lines are mounted on special 
king posts with anchor rails on the tunnel ceilings.







Domino principle:
Slab for slab for a ballast-less track


Traction substation on the new Erfurt–Leipzig/Halle line in the Saubachtal in the Burgenlandkreis district


Goodbye to track-side signals: 
High-tech control systems of the future 
The latest technical standards: signals will no longer 
be used on the new line. With the European Train 
Control System, ETCS for short, and the GSM-R radio 
system, trains can be routed safely without track-
side signals. The important data is transmitted  
by radio between train, radio block centre and 
track-embedded transponders. The new train control 
system is mandatory for all new lines in Europe. ETCS 
is to fully replace around 20 safety systems that are 


still valid, which currently still prevent cross-border 
intra-European traffic. 
The upgraded and new line will be fully controlled 
by electronic signal boxes. A total of 17 electronic 
signal box control substations (12 on the line, five 
at the Erfurt, Leipzig and Halle railway hubs) are 
connected directly to the control centres in Leipzig 
and Munich, from where the traffic controllers lay 
down the routes using computers.


More railway, less noise:
As much noise protection as needed
What level of noise is caused by rail traffic? Special-
ists have calculated the exact amount for every home 
on the upgraded line between Hallstadt and Ebens-
feld. Extending the railway line always requires noise 
protection measures. Active noise protection meas-
ures such as walls and barriers reduce noise pollution 
for residents. If statutory thresholds are exceeded, 
passive noise protection measures, such as sound-
proof windows, are also used. Ten kilometres of 
noise protection walls and barriers will be installed 
along the 22-kilometre section of line. 


The effects of sound and vibrations have also been 
analysed along the entire line between Hallstadt and 
Ebensfeld. The basis is legal provisions that apply to 
railway facilities – particularly the Federal Pollution 
Control Act (BImSchG) and the resulting Traffic Noise 
Ordinance. The new lines will also have the latest 
noise protection, of course. The Unstruttal Bridge in 
Karsdorf is one example: a noise-protection wall that 
spans the entire length of the bridge protects local 
residents. 


Noise protection walls on the upgraded line Nuremberg–Ebensfeld (VDE 8.1) (visualisation)Electronic signalling technology, control centre in Leipzig 2013







archaeologists working around the 
clock: Sensational finds along the line
Even 1,500 years before Christ, there were trade 
routes in the area between Halle and Erfurt. Before 
railway construction began on the Querfurt Plateau, 
archaeologists uncovered the remains of a route 
from the Bronze Age and finds from 7,500 years of 
human history. The most valuable of the approxi-
mately 400,000 finds are now on show at the Halle 
State Museum of Prehistory.


At the northern exit of the Eierberge Tunnel, south 
of Coburg, a team of archaeologists discovered the 


remnants of a settlement from the Linear Pottery 
era. About 7,000 years ago, this was the time in 
which people settled down. The discovery of the set-
tlement and almost 20,000 artefacts was an aston-
ishing scientific discovery – the archaeologists had 
presumed only a few houses had been in this area. 


Fossil finds from the Jurassic period (around 150–
200 million years ago) that came to light in the Eier-
berge Tunnel were also subjected to scientific testing.


archaeological excavations in Saxony-anhalt 2008


Stalactite cave discovered under the  
Blessberg Tunnel during tunnelling work 2008 


New line Ebensfeld–Erfurt


Close to the Rennsteig in Thuringia, 
tunnel workers came across a 


unique, previously undiscovered 
karst cave while  constructing   


the Blessberg Tunnel.  
The tunnel was secured for future 


railway operations, the cave   
sealed and its beauty preserved.







new tracks on old routes:
Trade routes, railway lines and 
 European milestones


The route on which the new railway route is now 
being constructed was previously part of major 
trade and traffic routes. The Via Imperii ran from 
the Italian and southern German markets in a 
south-north direction through to the trading 
markets of the Hanse at the Baltic and North Sea. 
It linked cities such as Nuremberg, Leipzig and 
Berlin (Cölln). The Via Regia enabled the exchange 
of goods from West to East and ran across Erfurt 
and Leipzig, where it crossed the Via Imperii.


In the past two centuries, the German railway 
network emerged on the basis of the old trade 
routes. The expansion of the infrastructure and 
thus the associated industrial revolution, in turn, 
contributed to the economic upturn in the inter-
linked cities and regions in Franconia, Thuringia, 
Prussia and Saxony. The Nuremberg–Fürth rail 
connection was the cradle of the German railway 


in 1835. Germany’s first long-distance stretch of 
railway opened in 1839 between Dresden and 
Leipzig. Operations on the Erfurt–Halle line 
started in 1847. A direct connection between 
 Erfurt and Würzburg was established in 1884 
through the Thuringian Forest with the steep 
 section via Suhl. One year later, the Franconian 
Forest railway opened between Probstzella and 
Lichtenfels. Until service starts on the new 
Ebensfeld–Erfurt line, the Intercity traffic  
will still continue to wind its way through the 
Thuringian Forest on this line, at less than 50 km/h 
on some sections.


The fast connection between Nuremberg and 
Berlin on the new track will therefore open up 
great opportunities for the future – for people 
and markets in the context of European integration.


Trains have been running on the new line between Gröbers and Leipzig main station since 2003 







Return of white-tailed eagles and 
 beavers: Railway and nature in harmony 


All measures – for reducing and for offsetting – are 
part of the landscaping plan accompanying the pro-
ject. It affects a total area of around 3,000 hectares. 


Landscape conservationists must  
thereby take into account various protected resources:


 People, including their home and working 
 environment


 Nature: animals and the biodiversity,  
plants, soil, water, climate and air


 Landscape and recreational space
 Cultural assets and other material assets


How the protected resources interact must also be 
taken into account. A demanding weighing-up process 
that experts at the Federal Office for Nature Conser-
vation, state conservation authorities and lower-level 
regional environmental authorities have to perform. 


Many measures, such as the expansion of habitats, 
started even before construction.  
This gave nature the time to find suitable possibilities 
for retreating. It already appears that these measures 
are working in many areas. For example, the white-
tailed eagle and beaver have advanced to the partly 
re-naturalised Saale-Elster floodplain.


Cultivation of orchid meadows at the unstruttal Bridge Nesting houses for peregrine falcons at the Ilmtal Bridge in Langewiesen


Build as carefully as possible – the countryside has 
been preserved on many occasions by selecting the 
best possible routes. Even during construction work 
itself: the Saale-Elster Viaduct was partly built based 
on the advancing-head construction method. The 
piers were set in the ground from suspended scaffold-
ing. Construction was suspended for several months 
every year, to avoid disturbing rare nesting birds. 
These are measures that prevent disturbing the eco-
system. Although nature and the landscape will inevi-
tably be disturbed when building railway lines, such 


disturbances can be mitigated or offset. If it is not 
possible to compensate for loss of animal and plant 
habitats on site, alternative equivalents are provided 
at a different location: many stretches of water have 
been re-naturalised, thousands of new trees and 
bushes have been planted, sheep cultivate orchid 
meadows in Unstruttal and wild horses graze valua-
ble rough grazing land near Erlangen, to preserve 
 biodiversity.







Figures from fiscal year 2012


upgraded and new lines VDE 8
Facts and figures


8,600 metres: 
longest railway
bridge in Germany, Saale- 
Elster Viaduct


3
bridge building awards


8,314 metres 
long: longest tunnel, 
Blessberg Tunnel


63,810 metres 
Total length of tunnels


12.6 million  
cubic metres of  
excavation  
in the tunnels


3,000
hectares of compensa-
tion area for environ-
mental measures


4,500
employees building  
the track/same number  
at subcontractors


100,000
visitors to the 
information points


134
kilometres of new 
traction-current track


270 kilometres
of upgraded line
(included junctions)


2017
Start of service along  
entire connection


VDE 8 


300 
top speed


km/h


12.5
metres in height over 
1,000 metres in length – 
steepest incline on the line


‰


800 contracts


300 legally 
required planning  
procedures


§


Signalling


3-month construction 
stop planned per year  
in Saale-Elster floodplain 
due to nesting birds


770,000 
plans and documents


3,500 years old: 
trade route on the  
line (excavated)


4,000,000
tonnes of concrete laid  
on the track


156,000 
concrete slabs
Slab track


37
viaducts


27
tunnel constructions


10 billion
investment costs


€
230 kilometres 
of new line 


4 hours  
journey time between  
Munich and Berlin,  
minus two hours


1991 In April, the federal government commissioned 17 German Unity Transport Projects (VDE),  
including German Unity Transport Project 8 (VDE 8), the upgraded and new lines Nuremberg–Berlin  
1994–97 Line determination, planning permission hearings and planning approval decisions 1996 First 
construction begins 1997 Conclusion of financing agreement for the new line Ebensfeld–Erfurt (VDE 
8.1) and financing agreement for the section Gröbers–Leipzig (VDE 8.2) 2003 Service starts on the 
23-kilometre section Gröbers–Leipzig Airport/Halle station–Leipzig Messe stop (VDE 8.2) 2006 Service 
starts on Leipzig/Halle–Berlin (VDE 8.3) line 2008 Erfurt main station opens after refurbishment 2012 
All tunnels of new lines between Nuremberg and Berlin bored 2015 Service starts on new line Erfurt–
Leipzig/Halle (VDE 8.2) 2017 Service starts on upgraded and new lines Nuremberg–Erfurt (VDE 8.1) 
and the entire project Nuremberg–Berlin (VDE 8)


17
electronic  
signal boxes







Questions and answers 
Official from start to finish  


The goal of reducing the journey times considerably on a high-speed line could not have been achieved 
by upgrading the existing lines. The new route can also be used by freight traffic. The climbs, drops and 
curve radiuses on the existing lines would not have enabled modern rail freight services. In the selec-
tion of alternative routes, there were also many other concerns – including environmental issues.


Would up-
grading the 
old lines not 
have been 
 sufficient ?


?


The project is being implemented section by section. Service started on the first section of the new 
line in 2003: 23 kilometres from Gröbers in Saalkreis to Leipzig. In 2006, the project was given a  
further boost – with completion of the upgraded line Leipzig/Halle–Berlin (VDE 8.3).   
With secured funding, the date December 2015 was fixed and met for the opening of the new line 
Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2). The date for the start of service on the upgraded and new lines 
Nuremberg–Erfurt (VDE 8.1) has been set for December 2017.


Why was the line 
not completed 
sooner


?


VDE is the abbreviation for the German unity Transport 
Project. In 1991, the federal government commissioned 
17 projects on improving transport links between East 
and West on rail, road and waterways. The upgraded and 
new lines Nuremberg–Berlin is the German unity Trans-
port Project 8, in short VDE 8.


What does 
VDE 8 mean


at the same time as the Nuremberg–Berlin project, all joining and connecting lines are being made fit for 
faster-moving traffic. Through optimum connections at the Nuremberg, Erfurt, Leipzig and Halle rail 
junctions, the journey time saved is also carried through to the region, for example, to Weimar and Jena. 
at European level, the line is part of the trans-European high-speed rail network (TEN-T). This network 
has realised a large section of the connection between Scandinavia and the Mediterranean (follow-up 
project is the Brenner Pass). For rapid passenger and freight traffic, the line opens a new age in the 
German and European railway industry.


Do only the  
major cities 
along the route 
benefit from the  
new line ?


?
Scherkonde Viaduct


Test train on the line


Deutsche Bahn ICE trains have been using the new line 
 Erfurt–Leipzig/Halle since December 2015. Basically  
passenger and freight trains run by all 370 German rail 
companies - and also foreign operating companies - will  
be able to use the new route. The trains will need to have 
an ETCS train protection system. The same applies to the 
upgraded and new lines Nuremberg–Erfurt.


Which trains 
use the new 
route


?
Kulch Tunnel


Track construction


Saale-Elster Viaduct: Germany’s longest bridge structure.







Residents and visitors 
Welcome


DB info-points on the line VDE 8:


Preliminary planning, determination of alternatives, 
planning permission, construction: in every phase of 
the project, Deutsche Bahn representatives have 
talked to the people along the line. Wherever the con-
struction work is still ongoing, they will continue to do 
so – until the project is completed. At town meetings, 
details of each construction section are presented and 
discussed openly. At information points directly along 
the line, anyone interested will also find graphics, 
films, information boards, multimedia presentations, 
rock samples, models and archaeological finds. 


On the internet, we also provide complex information 
on every part of the entire project Nuremberg–Berlin 
(VDE 8), including animations, videos and downloads. 
There are also live web-cams or animated graphics at 
several construction sites to provide information on 
the progress of all phases of construction. The You-
Tube channel includes videos of the route sections in 
all phases of construction through to the opening of 
the new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2): 
www.youtube.de/vde8
www.vde8.de


Information boards at the Froschgundsee in Bavaria Information point at Halle (Saale) main station Information point at Leipzig main station


Forchheim: upgraded line Nuremberg–Ebensfeld (VDE 8.1)  
Opening hours: Wed. – Sun., 12:00 to 19:00
Bahnhofplatz 10, 91301 Forchheim
Tel.: +49 (0)9191 - 6986223 
E-mail: infopunkt-vde8.1abs@t-online.de 


Breitengüssbach: integration of the upgraded line  
into the new line Nuremberg–Erfurt (VDE 8.1)  
Opening hours: Wed. – Sun., 12:00 to 19:00 
96149 Breitengüssbach / Tel.: +49 (0)9544 - 9838414
E-mail: infopunkt-vde8.1@t-online.de


Goldisthal: New line Ebensfeld–Erfurt (VDE 8.1) Opening hours:  
Nov.–Mar.: Wed.–Sun. 11:00 to 18:00/apr.– Oct.: Wed.–Sun. 12:00  
to 19:00 · Tel.: +49 (0)361 - 4287153, Goldberg 1, 98746 Goldisthal
with observation platforms and hiking trails
E-mail: infopunkt-vde8.1nbs@t-online.de


Erfurt: Erfurt junction  
Erfurt main station next to the Travel Centre


Information boards: 
at publicly accessible constructions along the line


Kalzendorf: new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2)  
Opening hours: Wed.–Sun. 12:00 to 19:00
Hausplanweg 5, 06268 Kalzendorf/Steigra  
Tel.: +49 (0)34461 - 561862 
E-mail: infozentrum-vde8.2@vde8.de 


Leipzig: Leipzig junction 
Opening hours: Wed.–Sun. 12:00 to 19:00
Museumsgleis 24, Willy-Brandt-Platz 5, 04109 Leipzig 
Tel.: +49 (0)341 - 266 990 95
E-mail: infopunkt-knoten-leipzig@t-online.de


Halle (Saale): Halle junction  
Opening hours: Wed.–Sun. 12:00 to 19:00 
Halle main station, Ernst-Kamieth-Strasse 6 exit, 06112 Halle 
Tel.: +49 (0)345 - 67847174
E-mail: infopunkt-knoten-halle@t-online.de


Archaeological finds: 
Permanent exhibition at State Museum for Prehistory 
in Saxony-anhalt, Richard-Wagner-Strasse 9, 06114 Halle/Saale
Opening hours: Thu.–Fri. 9:00 to 17:00; Sat., Sun. and public holidays: 
10:00 to 18:00
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het persbericht van Max Bögl haalt u tevens een realistisch idee in welke richting deze investeringen
lopen. Waar Den Haag er vaak naast zit zoals de recente maanden uitgewezen hebben bij
Rijkswaterstaat. 

Graag wijs ik u ook op een ander hogesnelheidslijn project in Duitsland Stuttgart -
München waarbij nu gewerkt wordt aan het deel Stuttgart - Ulm:  http://www.bahnprojekt-
stuttgart-ulm.de/aktuell/. Dit is tevens een onderdeel van de TEN-T as Parijs - Bratislava. Zowel
Groningen, Zwolle en Enschede vallen in een economische zone die reikt van Parijs tot
en met Hamburg/Berlijn. Onze hoge beleidsambtenaren op het ministerie hebben totaal
geen kennis van heel Noord-Duitsland. Uit arrogantie en desinteresse worden dingen
gewoon weggewuifd. Blijkbaar ligt hier een huiswerkopdracht om ook de Tweede Kamer
beter mee te nemen. 

Juist voor de casus Lelylijn is ook de verbinding Nürnberg - München van belang. Hier
rijdt de snelste Regional Express van Duitsland. Volgens het persbericht van de
Deutsche Bahn van 14 mei 2019:  https://www.deutschebahn.com/pr-muenchen-
de/aktuell/presseinformationen/Muenchen-Nuernberg-Express-bleibt-weiter-schnellster-
Regionalverkehr-Deutschlands--4139064 . Daarbij rijdt deze regional express in
dienstregeling op de hogesnelheidslijn tussen de ICE's in. Hier een belangrijk citaat: Seit
2006 wird mit ehemaligen IC-Zügen die Regionalverbindung zwischen den beiden größten
Städten im Freistaat gefahren. Voor uw kennis Nürnberg en München zijn zoals Groningen
en Amsterdam ten opzichte van elkaar. Maar sinds 2006 heeft het Rijk blijkbaar nooit
gevolgd wat hier gebeurd is? Hier een tweede citaat:  Dank der Ausbaustrecke München –
Ingolstadt und weiter über die Schnellfahrstrecke bis Nürnberg kann man im Regionalverkehr
mit bis zu Tempo 200 in gut eineinhalb Stunden zwischen der Landeshauptstadt und der
Frankenmetropole reisen 

Hoop dat de bijgevoegde informatie leidt tot een betere politieke onderlinge afstemming en
een agenda om door de zogenaamde 'Muur van arrogantie' heen te breken met behulp van de
Tweede Kamer. Zolang zij te eenzijdige en onjuiste informatie krijgt over het internationale
personenvervoer per trein en alleen het Ministerie volgt als enige bron? Want de Kamerbrief
inclusief bijlagen van 12 juli 2019: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/07/11/ontwikkelingen-internationaal-
personenvervoer-per-spoor Vraagt om een stevige correctie vanuit Noordoost Nederland.
Waarbij vooral de onjuistheden over de Wunderline upgrade Groningen - Bremen stevig
gecorrigeerd moeten worden via aanvullende rapporten naar de Tweede Kamer. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
Groningen

http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/aktuell/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/aktuell/
https://www.deutschebahn.com/pr-muenchen-de/aktuell/presseinformationen/Muenchen-Nuernberg-Express-bleibt-weiter-schnellster-Regionalverkehr-Deutschlands--4139064
https://www.deutschebahn.com/pr-muenchen-de/aktuell/presseinformationen/Muenchen-Nuernberg-Express-bleibt-weiter-schnellster-Regionalverkehr-Deutschlands--4139064
https://www.deutschebahn.com/pr-muenchen-de/aktuell/presseinformationen/Muenchen-Nuernberg-Express-bleibt-weiter-schnellster-Regionalverkehr-Deutschlands--4139064
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/07/11/ontwikkelingen-internationaal-personenvervoer-per-spoor
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/07/11/ontwikkelingen-internationaal-personenvervoer-per-spoor
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/07/11/ontwikkelingen-internationaal-personenvervoer-per-spoor
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LUCHTVAART OP DE RAILS 

Reizen verbindt ons met de wereld. We doen ervaringen op, ontmoeten andere culturen, 
genieten van landschappen. Het stelt ons in staat te studeren en te werken in het 
buitenland, verre familie te bezoeken, een zakendeal te sluiten of te ontsnappen aan de 
sleur. Vliegen maakt verre reizen mogelijk, steeds sneller en verder en sinds een aantal 
jaar ook steeds goedkoper. We vliegen meer dan ooit. Maar dat heeft wel een prijs.  

De luchtvaart is een zeer snelgroeiende sector. Nederland heeft met Schiphol de op twee 
na grootste luchthaven van Europa. De CO2-uitstoot van de luchtvaart is de afgelopen 
jaren hard gestegen. Het aantal klachten over de Nederlandse vliegvelden neemt steeds 
verder toe. En de uitstoot van stikstof maakt onze natuur kapot. De grenzen van klimaat, 
gezondheid en leefomgeving zijn bereikt.  

Technologische oplossingen bieden in de nabije toekomst nog geen oplossing. 
Commercieel elektrisch vliegen kan op korte afstanden en in hele kleine vliegtuigjes 
misschien rond 2030. Ook schone kerosine op grote schaal is nog geen reële optie. We 
moeten blijven werken aan deze slimme oplossingen maar tot die tijd kan de Nederlandse 
luchtvaart simpelweg niet groeien als we de problemen serieus nemen. 

Dat betekent dat we anders moeten kijken naar de luchtvaart. Niet meer het mantra van 
groei, groei, groei als uitgangspunt nemen, maar kijken wat mogelijk is binnen de 
grenzen die we allemaal belangrijk vinden: gezondheid, natuur en klimaat. We hebben 
een luchtvaartsector nodig die vóór ons werkt en niet tegen ons. En dat kan ook. Door 
binnen het aantal vluchten dat we nu hebben duidelijke keuzes te maken, door korte 
vluchten te vervangen door snelle internationale treinen en door de luchtvaart eerlijk te 
belasten. De toekomst van Schiphol ligt niet alleen in de lucht, maar ook onder de grond. 
Internationale treinen gaan naar Frankfurt, Kopenhagen, Madrid en Wenen. Reizen in de 
toekomst is Schiphol in the Sky, Schiphol Underground. 

Op Schiphol passeren jaarlijks 70 miljoen passagiers, ruim 25 miljoen daarvan is 
overstapper. Dat komt omdat Schiphol een zogenaamde hubfunctie heeft: er worden uit 
heel Europa mensen opgehaald die vervolgens in Amsterdam overstappen naar een 
andere bestemming. Daardoor is Nederland goed verbonden met de wereld, maar het 
zorgt ook voor een hoop extra vervuiling in Nederland. De hubfunctie zoals we die nu 
kennen is niet houdbaar, maar wel te verenigen met een goed treinsysteem. 

In de toekomst kan de combinatie trein-vliegtuig een hele normale optie worden.  Mensen 
uit andere Europese landen pakken een snelle internationale trein naar Schiphol en 
stappen vervolgens over op een intercontinentale vlucht. Bagage wordt bij de trein 
afgegeven en wordt vanzelf naar de eindbestemming gebracht zoals dat nu ook al 
gebeurd bij vliegen. Tickets boeken gaat ook eenvoudiger. Alle internationale 
treinkaartjes maken gebruik van dezelfde systemen zodat prijsvergelijkers niet alleen 
vluchten, maar ook treinreizen of combinaties van trein- en vliegreizen kunnen 
aanbieden. 
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Vluchten op afstanden korter dan 750 kilometer worden voor het grootste deel vervangen 
door de trein. Bijna 90.000 vluchten van de 500.000 vluchten die vanaf Schiphol 
vertrekken vallen binnen deze categorie. Momenteel gaan er 60 vluchten per dag van 
Amsterdam naar Londen. Terwijl je er met de trein 3,5 over doet om in hartje centrum te 
staan. Groei is dan ook niet nodig. Veel belangrijker is om het huidige aantal vluchten 
beter in te richten. 

De indiener wil laten zien dat groei van de luchtvaart niet kan als je rekening houdt met 
urgente problemen. Tegelijkertijd willen we aantonen dat het ook helemaal niet hoeft als 
je de huidige capaciteit beter benut en als de politiek durft te kiezen voor duurzame 
alternatieven. We hoeven niet méér te gaan vliegen om onze economie veilig te stellen. 
Er is een hele mooie toekomst weggelegd voor Schiphol als internationaal knooppunt. 
Zowel boven als onder de grond. In de toekomst blijven we reizen, blijven we ontdekken, 
blijven we genieten van nieuwe culturen. Maar de weg er naartoe loopt net iets anders. 

Deze initiatiefnota is tot stand gekomen naar aanleiding van een serie gesprekken met 
omwonenden van zes luchthavens in Nederland, natuur- en milieuorganisaties en 
verschillende experts en wetenschappers. 
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1.  De grenzen zijn bereikt 
 

De luchtvaartnota 2020-2050, die op dit moment door het kabinet wordt voorbereid, moet 
een perspectief schetsen op hoe de luchtvaart zich in balans met haar omgeving kan 
ontwikkelen. Nederland heeft met Schiphol de op twee na grootste luchthaven van 
Europa. Alleen Heathrow en Charles de Gaulle zijn groter. Het is een belangrijke 
werkgever in de regio en speelt een rol in het vestigingsklimaat.1 Maar ook de overlast en 
de milieu-impact groeien hard. Het vinden van een nieuwe balans tussen luchtvaart en 
leefomgeving is dé grote uitdaging waar de luchtvaartsector voor staat.  
 
In de afgelopen tien jaar is de luchtvaart met wereldwijd met 6% per jaar gegroeid en 
European Aviation Safety Agency (EASA) voorspelt dat de  komende twintig jaar het 
aantal vluchten met meer dan 40% groeit.2 In Nederland steeg het aantal passagiers in 
twintig jaar tijd met 120%.3  Schiphol groeide daarbij veel harder dan vergelijkbare 
luchthavens. Door de snelle groei is de luchtvaart tegen de grenzen van klimaat, 
leefomgeving en veiligheid aangelopen. 
 
Klimaat 
Terwijl de CO2-emissies in de meeste andere sectoren van de economie beginnen af te 
nemen, zijn die van de luchtvaart flink gegroeid. Tussen 1990 en 2016 steeg de uitstoot 
van CO2 in de luchtvaart wereldwijd met 154%.4 Er is helaas nog geen simpele, 
technologische oplossing voor de groeiende CO2-uitstoot van de luchtvaart. Een groei 
van vliegbewegingen betekent op dit moment per definitie een toename van de CO2-
uitstoot. Technologische ontwikkelingen gaan langzaam en de efficiëntieslag in 
brandstofverbruik bij conventionele vliegtuigen lijkt haar optimum bijna te hebben 
bereikt.5 Er kan nog wel CO2-winst worden behaald door oude toestellen te vervangen 
door nieuwe, zuinigere toestellen, maar verdere verbeteringen maken steeds kleinere 
verschillen. Er moeten óf echt nieuwe technologieën zoals elektrisch vliegen verder 
ontwikkeld worden, óf geschikte alternatieve brandstoffen in voldoende volume 
beschikbaar zijn. Die ontwikkelingen zijn allemaal nog erg onzeker en kosten veel geld 
en tijd.  
 
Veiligheid 

                                                      
1 SEO, http://www.seo.nl/uploads/media/2015-22_Economisch_belang_van_de_hubfunctie_van_Schiphol.pdf, 
geraadpleegd op 18-07-2019 
2 IATA https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-03-07-02.aspx, geraadpleegd op 18-07-2019 
3 Planbureau voor de Leefomgeving https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2018/07/pbl-2018-
ontwikkeling-luchtvaart-en-CO2-emissies-in-Nederland-3306.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019 
4 United Nations, Framework Conventions on Climatechange, https://di.unfccc.int/time_series , geraadpleegd op 18-07-
2019  
5 Peeters & Melkert https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-
9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019 

http://www.seo.nl/uploads/media/2015-22_Economisch_belang_van_de_hubfunctie_van_Schiphol.pdf
https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-03-07-02.aspx
https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2018/07/pbl-2018-ontwikkeling-luchtvaart-en-CO2-emissies-in-Nederland-3306.pdf
https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2018/07/pbl-2018-ontwikkeling-luchtvaart-en-CO2-emissies-in-Nederland-3306.pdf
https://di.unfccc.int/time_series
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf


 

6 
 

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) geeft aan dat met het huidige operationele 
systeem bij verdere groei de veiligheid op Schiphol in het geding komt.6 De grote 
hoeveelheid baanwisselingen in combinatie met een groter aantal vliegbewegingen zorgt 
voor veiligheidsrisico’s. Maar die baanwisselingen zijn juist onderdeel van het 
maatregelenpakket om de overlast voor omwonenden terug te dringen. De veiligheid bij 
een groter aantal vliegbewegingen en het terugdringen van geluidsoverlast staan dus op 
gespannen voet met elkaar. De aanbevelingen van de OVV om de veiligheid van 
Schiphol nu en in de toekomst te garanderen moeten nog volledig worden 
geïmplementeerd en geëvalueerd.  
 
Gezondheid   
Het aantal klachten over geluidsoverlast door Schiphol is nog nooit zo hoog geweest. 
Ook wordt er steeds meer bekend over de gevolgen van (ultra)fijnstof en geluid op de 
gezondheid van omwonenden.7 Uit recent advies van de World Health Organisation 
(WHO) blijkt dat die gezondheidseffecten veel groter zijn dan voorheen werd 
aangenomen.8 Nederland is een zeer dichtbevolkt land. Daardoor is er grote vraag naar 
woningen, met name in de Randstad. Er is een bouwopgave van 230.000 nieuwe 
woningen voor de Zuidelijke Randstad en 230.000 woningen voor de regio Amsterdam.9 
Die bouwambitie is in conflict met de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. De 
komende tijd moet opnieuw de afweging gemaakt worden of het wenselijk is om zoveel 
milieuruimte, en daarmee dus ook fysieke ruimte, toe te kennen aan de luchtvaart.  
 
Natuur 
De Raad van State oordeelde eind mei dat de overheid de natuur onvoldoende heeft 
beschermd door te makkelijk uitbreidingen van stallen, snelwegen en industrieterreinen 
toe te staan. Dit zijn activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken en dat is slecht voor de 
natuur. De rechter zegt daarmee dat het beschermen van de natuur op dit moment niet 
samen gaat met deze economische ontwikkelingen. Door die uitspraak moet de overheid 
een strenger stikstofbeleid voeren. Ook luchtvaart stoot stikstof uit en dus is uitbreiding 
van het aantal vluchten door de uitspraak van de rechter momenteel niet mogelijk. 
 
Wat de indiener betreft -en dit is bevestigd door een uitspraak van de Tweede Kamer-  
zijn klimaat, gezondheid en veiligheid de harde grenzen waarbinnen de luchtvaart zich 
moet ontwikkelen.10 Die grenzen worden op dit moment niet goed beschermd. Dit heeft 
er toe geleid dat er veel wantrouwen is bij omwonenden en betrokkenen en dat 
“geschiphold worden’’ inmiddels een nieuw spreekwoord is.  

                                                      
6 OVV, Veiligheid Vliegverkeer Schiphol, 
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/e3054fc8a249veiligheid_vliegverkeer_schiphol_nl_inte
ractief_website.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019 
7RIVM,https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-
ultrafijn-stof geraadpleegd op 18-07-2019 
8WHO,http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/environmental-noise-guidelines-for-
the-european-region, geraadpleegd op 18-07-2019 
9MRA, https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/rijk-provincie-en-gemeenten-in-de-zuidelijke-
randstad- slaan-handen-ineen-100000-woningen-erbij, geraadpleegd op 18-07-2019 
10https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z09484&did=2019D19360, geraadpleegd op 18-
07-2019 

 

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/e3054fc8a249veiligheid_vliegverkeer_schiphol_nl_interactief_website.pdf
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/e3054fc8a249veiligheid_vliegverkeer_schiphol_nl_interactief_website.pdf
https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-stof
https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-stof
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/rijk-provincie-en-gemeenten-in-de-zuidelijke-randstad-slaan-handen-ineen-100000-woningen-erbij
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/rijk-provincie-en-gemeenten-in-de-zuidelijke-randstad-slaan-handen-ineen-100000-woningen-erbij
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z09484&did=2019D19360
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Als onderdeel van het nieuwe luchtvaartbeleid moeten in de luchtvaartnota nieuwe 
normen voor natuur, klimaat en omwonenden worden vastgelegd die ook transparant 
gehandhaafd worden. Dit betekent dat de CO2- en ultrafijnstofuitstoot omlaag moet en de 
gezondheidsschade door geluidsoverlast aantoonbaar verminderd moet worden. In 
hoofdstuk 2 en 3 van deze nota worden hier suggesties voor gedaan.  
 
Op dit moment zijn er geen technologische oplossingen om te blijven groeien in aantal 
vliegbewegingen en ondertussen de CO2-uitstoot en de gezondheidsschade voor 
omwonenden te verminderen. Het vastleggen van harde, handhaafbare normen op 
veiligheid, gezondheid en klimaat betekent dus dat fysieke groei van het aantal 
vliegbewegingen niet mogelijk is. De oplossing voor het versterken van de 
bereikbaarheid van Nederland is dus om de capaciteit van onze vliegvelden beter te 
gebruiken en om meer in te zetten op alternatieven zoals de trein. In hoofdstuk 4 worden 
suggesties gedaan voor hoe we de capaciteit op vliegvelden beter kunnen verdelen en in 
hoofdstuk 5 over welke maatregelen er nodig zijn om van de trein een volwaardig 
alternatief te maken.  
 
Deze initiatiefnota is geschreven om bij te dragen aan het noodzakelijke en urgente debat 
over de ontwikkeling van de luchtvaart en de luchtvaartnota. In de nota van de minister 
moet de bereikbaarheid van Nederland voorop staan, en daarom zou het wat de indiener 
betreft ook niet een luchtvaartnota maar een Internationale Bereikbaarheidsnota moeten 
zijn, waar het internationale treinverkeer een gelijkwaardig onderdeel van is.  
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2. Klimaat en luchtvaart 
 
In 2017 stootte de Nederlandse luchtvaartsector ruim 13 miljoen ton CO2 uit.11  
Daarnaast verwacht de International Air Transport Association (IATA) dat de luchtvaart 
in Europa tot 2036 jaarlijks met 2,3 procent zal blijven groeien.12 Zonder extra 
maatregelen stoot de luchtvaart in 2080 evenveel CO2 uit als de rest van de 
wereldeconomie bij elkaar.13 Een retour Londen-New York stoot per passagier net zoveel 
CO2 uit, als de gemiddelde inwoner van Burundi of Paraguay in een jaar.14 Ook de 
economische schade van andere vervuiling zoals fijnstof, zwaveldioxide en 
stikstofdioxide is hoog. Het Nederlandse aandeel in de mondiale schade van de luchtvaart 
is 3,2 miljard euro per jaar.15  
 
De internationale luchtvaart is tot nu toe grotendeels buiten schot gebleven bij de 
afspraken over het klimaat. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)  heeft er 
daarom voor gepleit dat de luchtvaart veel meer als een gewone bedrijfstak moet worden 
behandeld in plaats van een uitzonderingspositie in te nemen.16 Bij de transitie naar een 
klimaatneutrale economie kan die uitzonderingspositie niet gehandhaafd blijven. Daarom 
is de RLI voorstander van  de ontwikkeling van een nationaal klimaatbeleid voor de 
luchtvaart mét reductiedoelen voor CO2-uitstoot.17 Ook het Europees Parlement18 wil 
maatregelen om in 2050 tot zero emissie in de luchtvaart te komen.19 Dit vergt extra 
overheidsingrijpen aangezien de plannen vanuit de sector zelf maar zeer beperkt tot CO2-
reductie zullen leiden. De plannen van de sector zelf genaamd ‘Slim en Duurzaam’ 
zouden resulteren in 11 miljoen ton CO2 uitstoot in 2030 (ten opzicht van 13 miljoen ton 
in 2017). Het is maar zeer de vraag of hun plannen om dit te realiseren reëel zijn. 
Bovendien is het onvoldoende om de doelen van Parijs te halen.  
 
Een additioneel probleem is dat emissies van de luchtvaart op grote hoogte door extra 
wolkvorming een veel groter klimaateffect hebben. De Intergovernmental Panel on 

                                                      
11 Centraal Bureau voor de Statistiek https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/luchtvaart/hoeveel-uitstoot-veroorzaakt-de-nederlandse-luchtvaart-, 
geraadpleegd op 18-07-2019 
12 Planbureau voor de Leefomgeving,, https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-
ontwikkeling%20luchtvaart%20en%20CO2-emissies%20in%20Nederland-3306R.pdf, p.12, geraadpleegd op 18-07-2019 
13 Peeters  https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A615ac06e-d389-4c6c-810e-7a4ab5818e8d, geraadpleegd op 18-07-
2019 
14 Guardian https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/jul/19/carbon-calculator-how-taking-one-flight-emits-as-
much-as-many-people-do-in-a-year , geraadpleegd op 18-07-2019 
15PBL,https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-monetaire-milieuschade-in-nederland-3206.pdf, geraadpleegd 
op 18-07-2019 
16 RLI https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf, p. 5, geraadpleegd op 18-07-2019 
17 RLI https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf, p. 22, geraadpleegd op 18-07-2019 
18 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_EN.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019 
19 Morgan https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/news/eu-parliament-votes-for-55-emissions-cuts-by-2030/, 
geraadpleegd op 18-07-2019 

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/luchtvaart/hoeveel-uitstoot-veroorzaakt-de-nederlandse-luchtvaart-
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-ontwikkeling%20luchtvaart%20en%20CO2-emissies%20in%20Nederland-3306R.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-ontwikkeling%20luchtvaart%20en%20CO2-emissies%20in%20Nederland-3306R.pdf
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A615ac06e-d389-4c6c-810e-7a4ab5818e8d
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/jul/19/carbon-calculator-how-taking-one-flight-emits-as-much-as-many-people-do-in-a-year
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/jul/19/carbon-calculator-how-taking-one-flight-emits-as-much-as-many-people-do-in-a-year
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-monetaire-milieuschade-in-nederland-3206.pdf
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/news/eu-parliament-votes-for-55-emissions-cuts-by-2030/
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Climate Change (IPCC) rekent  voor deze  radiative forcing20 met een versterkende 
factor van 2,7.21 Dat betekent dat het effect van dezelfde uitstoot hoog in de lucht 2,7 
keer schadelijker is dan op de grond.  Andere onderzoeken zitten iets hoger of lager, maar 
dat het een factor van belang is, staat wel vast. Ook de verbranding van bio- of 
synthetische kerosine draagt bij aan radiative forcing.  
 

2.1 Mondiaal, Europees en Nederlands beleid  
 
Mondiaal beleid 
De internationale luchtvaart maakt als sector op dit moment nog geen deel uit van de 
nationale, bindende afspraken binnen het klimaatverdrag van Parijs, maar valt natuurlijk 
wel onder de algemene doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan.22 Dit 
betekent wel dat er geen verplichting is voor landen om in hun Nationally Determined 
Contributions (NDC’s) ook de uitstoot van de internationale luchtvaart terug te dringen. 
Binnenlandse luchtvaart valt hier wel onder, maar dat is voor Nederland niet relevant. In 
een nieuw klimaatverdrag is het cruciaal dat er ook bindende afspraken komen over het 
reduceren van de emissies van de internationale luchtvaart met als doel tenminste een 
reductie van 95% in 2050.  
 
Mondiale afspraken over luchtvaart worden binnen de International Civil Aviation 
Organization (ICAO)  gemaakt, maar er is onvoldoende overeenstemming over de 
ambities en doelen en al helemaal niet over de middelen.  Binnen ICAO is het Verdrag 
van Chicago uit 1944 leidend. In  Artikel 24 van dit verdrag is vastgelegd dat er mondiaal 
geen accijns op (meegebrachte) kerosine wordt geheven.23 Dit was ooit bedoeld om te 
voorkomen dat piloten gevaarlijk weinig reservebrandstof meenamen om belastingen uit 
te sparen. Het belasten van bij vertrek gebunkerde brandstof kan wel, maar is vaak in 
bilaterale verdragen weer uitgesloten. Het zou uiteraard het meest effectief zijn als er op 
internationaal niveau een accijns op kerosine wordt ingevoerd. Dit is ook één van de 
duidelijke adviezen van de RLI.24 Echter, dit vergt mogelijk een andere interpretatie van 
het Verdrag van Chicago en/of de onderliggende bilaterale verdragen en zal niet 
makkelijk op korte termijn te realiseren zijn.  
 
Het belangrijkste instrument dat ICAO heeft ontwikkeld om de uitstoot van internationale 
vliegreizen aan te pakken is het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation (CORSIA). CORSIA is duidelijk een compromis tussen veel 
landen. Zo is het volkomen vrijwillig tot 2027 en doen belangrijke landen als China, 
India en Brazilië niet mee. Er zijn veel problemen met CORSIA, maar drie springen eruit.  
 

                                                      
20 Bock, Lisa and Burkhardt, Ulrike (2019), Contrail cirrus radiative forcing for future air traffic, Atmospheric Chemistry and Physics 
(ACP)  
21 Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013 
22 Vrij Nederland, https://www.vn.nl/luchtvaart-klimaatbeleid-luchtkasteel/, geraadpleegd op 18-07-2019 
23 Verdrag van Chicago 1944 
24 RLI https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf, p. 7, geraadpleegd op 18-07-2019 

https://www.vn.nl/luchtvaart-klimaatbeleid-luchtkasteel/
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf
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Ten eerste is de doelstelling problematisch. Het doel is om de groei in uitstoot na 2020 
CO2-neutraal te maken. Deze doelstelling betekent dat de sector de uitstoot niet hoeft 
terug te dringen en dat de uitstoot tot het niveau van 2020 ongemoeid blijft. Daarna moet 
alleen de jaarlijkse groei CO2-neutraal worden. Kortom, extra uitstoot is geen probleem 
zolang het maar elders gecompenseerd wordt.  
 
Het systeem van compensatie brengt ons bij het tweede grote probleem. Voor de groei in 
uitstoot moeten binnen CORSIA kredieten worden gekocht. Die kredieten worden 
gecreëerd door elders emissies te reduceren, bijvoorbeeld door bomen te planten, door 
fabrieken schoner te maken of door een stuwdam te bouwen. Dit soort kredieten zijn 
echter zeer fraudegevoelig, waardoor er bijvoorbeeld snel dubbeltelling plaatsvindt. 
Volgens sommigen deugt 85% van de huidige offset credits niet.25 Daarbij zijn de 
projecten vaak veel minder schoon dan zou moeten, zijn de reducties niet permanent of 
zouden de reducties ook zonder het kredietsysteem gewoon van de grond komen. De 
criteria die onder CORSIA ontwikkeld worden zijn te slap om dit soort situaties te 
voorkomen.26 
 
Ten derde is er de mogelijkheid voor luchtvaartmaatschappijen om gebruik te maken van 
alternatieve brandstoffen om de groei van uitstoot ‘ongedaan’ te maken. Hoe meer 
alternatieve brandstoffen een luchtvaartmaatschappij gebruikt, hoe minder offsetkredieten 
er gekocht hoeven te worden. Ook hier zijn de criteria veel te zwak waardoor vliegtuigen 
straks bijvoorbeeld op palmolie dreigen te vliegen. 
 
Voorstellen: 

• Nederland zet zich internationaal in voor mondiale afspraken over een minimale 
kerosine-accijns.  

• Nederland zet zich ervoor in dat internationale luchtvaart wordt opgenomen in het 
klimaatverdrag van Parijs, om te beginnen door de uitstoot van de luchtvaart 
onderdeel te maken van de Europese CO2-reductie verplichtingen. 

• Nederland zet zich in voor strenge criteria voor offsetkredieten en alternatieve 
brandstoffen.  

 
 
Europees beleid 
Aangezien de verwachting is dat een mondiale kerosine-accijns moeilijk op korte termijn 
te realiseren is, is het van groot belang dat er binnen Europa al stappen  worden gezet 
richting een kerosine-accijns. Er wordt soms gesuggereerd dat het verdrag van Chicago al 
het heffen van accijns zou verbieden, maar dit is niet het geval.27 Veel landen hebben nu 
al een accijns voor kerosine voor binnenlandse bestemmingen en ook het belasten van 
bunkerbrandstoffen (brandstoffen die in op een (lucht)haven worden getankt en dan mee 
de grens over gaan) kan weldegelijk. Het verdrag van Chicago gaat immers alleen over 

                                                      
25 Oko Instituut, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/clean_dev_mechanism_en.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019 
26 Warnecke, https://www.nature.com/articles/s41558-019-0415-y, geraadpleegd op 18-07-2019 
27 Transport & Environment, Taxing Aviation Fuel in Europe, 
https://www.transportenvironment.org/publications/taxing-aviation-fuel-europe, geraadpleegd op 18-07-2019 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/clean_dev_mechanism_en.pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0415-y
https://www.transportenvironment.org/publications/taxing-aviation-fuel-europe
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het belasten van meegebrachte kerosine die nog in het landende vliegtuig zit, maar niet 
zozeer over de brandstof die wordt getankt op een luchthaven.  
Met andere welwillende landen (een kopgroep) moeten afspraken over kerosine-accijns 
vast gelegd worden in een serie bilaterale verdragen. Dit kan vervolgens uitgewerkt 
worden naar een Europese regeling. Het Energy Taxation Directive maakt dit mogelijk28. 
Een kerosine-accijns op hetzelfde gemiddelde niveau als andere Europese 
brandstofaccijnzen zou Nederland enkele honderden miljoenen euro’s per jaar 
opleveren.29 De eerste stappen van staatssecretaris Snel om dit te verkennen, zijn 
hoopvol.   
 
Alle vluchten binnen de EU vallen onder het EU Emission Trading System (ETS). Echter 
85% van alle rechten die gereserveerd zijn voor de luchtvaart worden gratis weggeven 
aan de sector. De prijs van CO2 is echter extreem laag en er is geen stimulans voor de 
sector om te verduurzamen. Nederland kan besluiten om de rechten te veilen en de 
opbrengsten hiervan kunnen te investeren in alternatief vervoer op, zoals de trein of zelf 
te investeren in onderzoek of de productie van e-fuels.  
 
Wat ook helpt om emissies te verminderen, is het verkorten van vliegroutes door onnodig 
omvliegen te voorkomen. Vliegtuigen hebben de unieke eigenschap om in een vrijwel 
rechte lijn naar hun bestemming te kunnen vliegen, maar in de praktijk is vooral het 
Europese luchtruim een lappendeken van voorgeschreven routes, verboden zones en 
onzichtbare grenzen. Dat heeft in belangrijke mate historische oorzaken. Het komt voort 
uit gegroeide praktijken, concurrentie, lokale belangen of omdat grote stukken luchtruim 
zijn gereserveerd voor militaire doeleinden. Het 'Single European Sky' programma (SES) 
moet hier een einde aan maken.30 Dat is een langdurig proces. Alleen al de herindeling 
van het Nederlandse luchtruim is een klus van vele jaren. Alle landen, alle luchthavens en 
alle legerleidingen afstemmen is niet makkelijk. Het zal er op termijn wel toe leidden dat 
routes korter worden en dus zuiniger. Daar waar een kortere route leidt tot meer vliegen 
over woonkernen of kwetsbare natuurgebieden, zal deze oplossingsrichting in direct 
conflict zijn met de kwaliteit van leefomgeving. 
 
Voorstellen: 

• Begin met een kopgroep met het invoeren van een kerosine-accijns op het 
niveau van de gemiddelde brandstofaccijns voor het wegverkeer. 

• Stop met het uitgegeven van gratis emissierechten aan de luchtvaartsector. 
Nederland zet zich in om ook internationale vluchten die vanuit Europa 
vertrekken, onder het emissiehandelssysteem (EU ETS) te laten vallen en het 
emissieplafond daarvan steeds lager te maken.  

• Categoriseer vliegtuigen op basis van vervuiling en lawaai en faseer elke vijf 
jaar de laagste categorie uit, vergelijkbaar met het model van milieuzones 
voor het wegverkeer. Gebruik dit systeem ook om te differentiëren in 

                                                      
28 EU Energy Taxation Directive https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0096:en:HTML, geraadpleegd op 18-07-2019 
29 Transport & Environment, Taxing Aviation Fuel in Europe, 
https://www.transportenvironment.org/publications/taxing-aviation-fuel-europe, geraadpleegd op 18-07-2019 
30 Europese Commissie, https://ec.europa.eu/transport/modes/air/ses_en, geraadpleegd op 18-07-2019 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0096:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0096:en:HTML
https://www.transportenvironment.org/publications/taxing-aviation-fuel-europe
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/ses_en
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luchthavengelden zodat vervuilende en lawaaiige vliegtuigen steeds meer 
betalen. 

• Maak vaart met het Single European Sky programma binnen de 
randvoorwaarden van klimaat én leefomgeving. 

 
Nederlands beleid 
Ook in Nederland wordt er nog weinig gedaan om de klimaatimpact van de 
luchtvaartsector terug te dringen. Hoewel er voor meerdere sectoren in het 
Klimaatakkoord CO2-reductiedoelstelling zijn geformuleerd, is dat voor de luchtvaart nog 
niet gebeurd. De luchtvaart (evenals de zeevaart) is in het akkoord buiten beschouwing 
gelaten omdat er met name internationale afspraken op dat gebied worden gemaakt. Toch 
is het van groot belang om ook een nationale CO2-reductiedoelstelling te formuleren. Dit 
is ook in lijn met de aanbevelingen van de RLI.31 
 
Een vliegtaks is een instrument dat nationaal makkelijk kan worden ingevoerd. Onlangs 
heeft het kabinet voorgesteld om een vliegbelasting van 7,50 euro per passagier in te 
voeren. Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat dit geen negatief effect 
heeft op de Nederlandse economie, maar dat het wel zal leiden tot 4 procent minder 
vliegreizigers en een CO2-reductie van een halve megaton.32 Het Verenigd Koninkrijk, 
Italië, Noorwegen en Duitsland en Frankrijk hebben een vliegtaks van gemiddeld 15 euro 
of meer.33 Zolang er nog geen BTW op vliegtickets geldt en geen accijns op kerosine, 
mag een tickettaks flink hoger zijn om deze uitzonderingspositie recht te trekken.  
 
Daarnaast zijn er twee andere aanpassingen die de indiener op dit voorstel heeft. In de 
eerste plaats worden in het kabinetsvoorstel overstappers op Schiphol niet belast om zo 
het vliegveld aantrekkelijk te houden voor transferpassagiers. De verwachting is dat als 
gevolg van de invoering van een vliegtaks het aandeel Nederlandse reizigers licht zal 
dalen en het aandeel overstappers zal groeien.34 Schiphol wordt daarmee in toenemende 
mate een luchthaven die vooral voor overstappers aantrekkelijk is en minder de 
Nederlandse reiziger bedient. Dit staat op gespannen voet met het feit dat de luchtvaart 
veel onnodige uitstoot en overlast zou kunnen voorkomen door juist zoveel mogelijk 
rechtstreeks te vliegen met zo min mogelijk stops en transfers. In elk geval voor de 
continentale bestemmingen. Met een tickettaks die ook overstappers belast voorkom je 
dit. Daarnaast zou een tickettaks gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer juist korte 
afstanden relatief duurder maken. Hierdoor kan de trein, de bus of de auto een 
aantrekkelijker alternatief worden.  
 
Tot slot: om de klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen  is het cruciaal dat alle 
CO2-uitstoot goed in beeld is. Op dit moment wordt alleen de CO2-uitstoot tot 900 meter 

                                                      
31 RLI https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf, p. 18, geraadpleegd op 18-07-
2019 
32 Transport & Environment 2019 https://www.transportenvironment.org/press/eu-sat-data-showing-benefits-ending-
airlines%E2%80%99-tax-break-%E2%80%93-leak, geraadpleegd op 18-07-2019 
33 NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/13/vliegtaks-niet-van-invloed-op-economie-wel-op-co2-uitstoot-a3960006, 
geraadpleegd op 18-07-2019 
34 Tweede Kamer, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/14/bijlage-5-onderzoek-ce-delft-
economische-en-duurzaamheidseffecten-vliegbelasting, geraadpleegd op 18-07-2019 

https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf
https://www.transportenvironment.org/press/eu-sat-data-showing-benefits-ending-airlines%E2%80%99-tax-break-%E2%80%93-leak
https://www.transportenvironment.org/press/eu-sat-data-showing-benefits-ending-airlines%E2%80%99-tax-break-%E2%80%93-leak
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/13/vliegtaks-niet-van-invloed-op-economie-wel-op-co2-uitstoot-a3960006
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/14/bijlage-5-onderzoek-ce-delft-economische-en-duurzaamheidseffecten-vliegbelasting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/14/bijlage-5-onderzoek-ce-delft-economische-en-duurzaamheidseffecten-vliegbelasting
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in kaart gebracht in een Milieueffectrapportage (MER). Ook maakt de CO2-uitstoot van 
de gebunkerde kerosine op de Nederlandse luchthavens op dit moment geen deel uit van 
de jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenningen.35 
 
Voorstellen: 

• Geef de luchtvaart nationaal een duidelijk CO2-plafond waaraan het moet 
voldoen.   

• Leg vast dat in 2050 alle fossiele kerosine uitgefaseerd moet zijn, met een 
tussendoel voor 2030 en 2040. 

• Richt een tickettaks in gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer en per 
vliegtuig, die ook overstappers betreft.  

• Bereken de CO2-uitstoot van de luchtvaart op basis van de kerosine die op 
Nederlandse luchthavens wordt gebunkerd.  Neem luchtvaartemissies op in de 
jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenning en in Milieu Effect Rapportages.  

• Doe verder onderzoek naar alle niet-CO2-klimaateffecten zoals radiative 
forcing of effecten van de productie van alternatieve brandstoffen en dring in 
internationale gremia zoals ICAO aan dat dit meegenomen wordt bij de 
beoordeling van maatregelen.  

 

2.2 Verduurzaming van de luchtvaart  
 
Hoewel vliegen steeds efficiënter wordt en de hoeveelheid CO2 per reizigerskilometer in 
het afgelopen decennia is gehalveerd, zijn de gevolgen van de groeiende luchtvaart voor 
het klimaat steeds groter. Omdat vliegtuigen zuiniger worden, worden ze ook goedkoper 
in gebruik en juist door de lage prijzen is vliegen steeds populairder geworden. Het 
groeiende aanbod met dalende prijzen laat de vraag stijgen. Hierdoor stijgen de emissies 
harder dan verbetering van de techniek kan compenseren. Er is helaas nog geen zicht op 
emissievrije luchtvaart.36 
 
Voor vermindering van de emissies en klimaateffecten op de korte termijn zijn grote 
beleidsmatige ingrepen nodig, maar er zijn ook een aantal technologische  opties.  Voor 
de lange termijn is de transitie naar geheel andere type vliegtuigen nodig, maar 
vlootvernieuwing in de luchtvaart gaat zeer traag.  
 
Zonder een overheid die innovatie en verbetering stimuleert en deze met strengere eisen 
afdwingt, zijn echt grote stappen naar zuinige vliegtuigen niet te verwachten. Alleen met 
maatregelen die een level-playing field voor de sector creëren, zal er geïnvesteerd gaan 
worden in verduurzaming. Op de midden tot lange termijn zit het meeste 
reductiepotentieel in het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen.  
 
Biokerosine 

                                                      
35 CBS, https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/42/nationale%20energieverkenning%202017.pdf, geraadpleegd op 18-
07-2019 
36 Tweede Kamer,  https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-
9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019 

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/42/nationale%20energieverkenning%202017.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf
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Fossiele kerosine kan op korte termijn voor een klein deel vervangen worden door 
biobrandstoffen. Veel van de huidige vliegtuigen zouden al met een flink percentage 
bijgemengde alternatieve kerosine kunnen vliegen zonder grote technische aanpassingen 
of compromissen op de veiligheid. Het grote probleem is echter dat er een beperkte 
beschikbaarheid duurzaam geproduceerde biobrandstoffen is. Biobrandstoffen kunnen 
geproduceerd worden uit (plantaardige) oliën, afvalstromen en houtige gewassen. Met 
name de biobrandstoffen uit voedselgewassen of landbouwgewassen brengen grote 
risico’s met zich mee.  Ze kunnen voedselgewassen verdringen en er is een enorme 
uitbreiding van het landbouwareaal nodig om de productie op te voeren. Dit kan leiden 
tot ontbossing of drooglegging van moerasgebieden. De klimaatschade is in sommige 
gevallen vele malen groter dan de CO2-reductie die wordt bereikt.37 De luchtvaartsector 
zou een enorm landbouwareaal nodig hebben om volledig op biobrandstoffen te kunnen 
vliegen. Dat is vooralsnog geen reële oplossing. 
 
De ontwikkeling van derde-generatie-biobrandstoffen uit algen, duurzame bronnen en 
innovatieve technieken staat nog in de kinderschoenen. Er wordt aan verschillende 
technieken gewerkt, die allen zeer kapitaalintensief zijn en daarmee een snelle groei van 
de productie en adaptatie in de weg staan. Gezien de schaarste aan duurzame 
biobrandstoffen, moeten toepassingen waar nog geen alternatieven voor zijn, zoals de 
luchtvaart worden geprioriteerd.  
 
Voorstellen: 

• Stel duidelijke harde duurzaamheidscriteria vast voor biokerosine, minimaal 
op basis van de Europese Renewable Energy Directive 2. 

• Onderzoek welke technieken voor derde-generatie-biobrandstoffen kans 
maken door te breken. 

 
Synthetische kerosine 
Synthetische kerosine is een vloeibare koolwaterstof die chemisch vrijwel identiek is aan 
gewone kerosine, maar die wordt gemaakt uit waterstof en CO2. Dat kost veel energie en 
is duur maar in potentie is het een heel schone brandstof. Immers, CO2 kan uit de 
atmosfeer gehaald worden (of worden afgevangen van de industrie) en waterstof kan 
gemaakt worden uit groene stroom.  
 
Deze oplossing is echter niet perfect.38 Het is vooralsnog duur, omdat het een zeer 
energie-intensief proces is en er kapitaalintensieve installaties voor nodig zijn. 
Synthetische kerosine is vloeibare groene stroom. Dat betekent dat er dus veel meer 
groene stroom geproduceerd moet worden om voldoende synthetische kerosine te kunnen 
maken. Op de lange termijn zou synthetische kerosine geproduceerd kunnen worden op 
locaties waar veel zon- en windenergie geproduceerd wordt en getransporteerd kunnen 
worden naar diverse vliegvelden.  
 

                                                      
37 CE Delft,  https://www.ce.nl/publicaties/download/944, geraadpleegd op 18-07-2019  
38Quintel e.a., https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Carbon_Neutral_Aviation.pdf, geraadpleegd 
op 18-07-2019  

https://www.ce.nl/publicaties/download/944
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Carbon_Neutral_Aviation.pdf
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Synthetische kerosine is veel zuiverder dan gewone kerosine, omdat het geen zwavel en 
geen zware metalen bevat. Het leidt tot minder ultrafijnstof, maar het is helaas geen 
oplossing voor het stikstofprobleem en de recente complicaties met de PAS rond 
stikstofdepositie in natuurgebieden.  

 
Voorstellen: 

• Breng het potentieel van synthetische kerosine en de hiervoor benodigde 
energie in het kaart.  

• Onderzoek wat er aan nieuwe regelgeving nodig is rond bijmenging, belasting 
of emissie-eisen om fossiele brandstoffen te vervangen door synthetische 
brandstoffen.    

 
Gassen en andere brandstoffen 
Ook voor andere biobrandstoffen, zoals alcohol of gassen, geldt dat deze vaak niet in 
grote hoeveelheden geproduceerd kunnen worden. Alcoholachtige brandstoffen worden 
gemaakt van suikerhoudende, hoogwaardige landbouwgewassen die voor ons voedsel 
zijn bedoeld. Methaan en andere biogassen zijn vaak gemaakt van landbouwresten of 
mest. Maar de energiedichtheid is zo laag dat ze als vliegtuigbrandstof eigenlijk niet 
geschikt zijn.39 Er zijn veel betere toepassingen denkbaar om deze reststromen te 
gebruiken. In alle gevallen leidt verbranding van koolwaterstoffen hoog in de atmosfeer 
tot forse secundaire klimaateffecten door extra wolkvorming. Zuivere waterstof als 
vliegtuigbrandstof lijkt eveneens te sneuvelen op zijn zeer lage energiedichtheid. Er is 
een enorm volume voor nodig, wat ten koste gaat van lading. Waterstof 'binden' in de 
vorm van synthetische kerosine, mierenzuur of ammoniak lijkt kansrijker, maar ook dat is 
een zeer energie-intensief proces en het terugwinnen van die energie als warmte of 
stroom kent nog veel onbekende uitdagingen. In alle gevallen vergt het hele andere 
motoren en vliegtuigen, waardoor er tegelijkertijd forse investeringen voor de 
ontwikkeling van zowel de brandstof als het vliegtuig nodig zijn met grote onzekerheden. 
 
Voorstel: 

• Ontwikkel een beoordelingskader voor het stimuleren van alternatieve 
brandstoffen waarbij het transitiepotentieel voor de lange termijn leidend is. 

 
Elektrisch vliegen 
Voor verkeer op land is elektrisch de beste aandrijving. Zeer energie-efficiënt, stil en 
emissievrij. De trein en tram zitten aan de kabel en auto’s kunnen op de accu. De 
verwachting is dat de accutechnologie nog enorme sprongen kan maken qua capaciteit, 
gewicht, volume, laadsnelheid en ook het beperken van het gebruik van schaarse metalen. 
Maar de energiedichtheid van alle nu denkbare accu's is onvoldoende om 
intercontinentaal vliegen mogelijk te maken.  
 
Accu’s zijn zwaar en worden ook niet lichter naarmate ze leger raken, zoals een tank met 
kerosine. Elektrische vliegtuigen kunnen ook niet hetzelfde vermogen en snelheid leveren 
als vliegtuigen met straalmotoren omdat een elektrische aandrijving terug moet naar 
                                                      
39 Tweede Kamer, https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-
9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=411e2aa5-6391-4480-9eb0-9379c893fe19&title=Factsheet%20Toekomst%20verduurzaming%20luchtvaart.pdf
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propellers. Experimenten met unducted-fan-motoren lijken goede prestaties te leveren, 
maar blijken ook zeer lawaaiig te zijn. Alleen kleine vliegtuigjes voor de korte afstanden 
kunnen binnen een redelijke termijn elektrisch vliegen.40 Noorwegen, dat met zijn lange 
fjorden grote overland afstanden heeft, maar relatief korte luchtroutes, wil binnenlands 
vanaf 2040 uitsluitend elektrisch vliegen. 
 
Voorstel: 

• Stimuleer onderzoek naar accutechnologie. Zelfs als dat niet leidt tot elektrisch 
vliegen is het goed voor eindeloos veel andere toepassingen. 

 
Compenseren 
Tenslotte hebben individuen en bedrijven de mogelijkheid om de klimaatschadelijke 
emissies van een vliegreis te compenseren. Het is een soort individuele, vrijwillige 
CORSIA. Bij veel maatschappijen, reisbureaus of booking sites bestaat de mogelijkheid 
om de uitstoot van de vliegreis te compenseren door een extra bedrag te betalen. Met dat 
geld worden (na aftrek van kosten) diverse projecten gefinancierd die CO2 uit de lucht 
halen of verdere CO2-emissie beperken. Vaak betreft het projecten om bomen te planten. 
Minder beeldend, maar mogelijk effectiever is het opkopen van CO2-rechten en deze 
vervolgens vernietigen.41  
 
Niet elk compensatiesysteem en niet elk compensatieproject werkt even goed. In een 
aantal gevallen werkt het zelfs heel slecht, is er sprake van fraude of worden projecten 
gefinancierd die juist natuur vernietigen of boeren in de derde wereld van hun land 
verdrijven.42 Inmiddels worden wel steeds meer systemen gecontroleerd en 
gecertificeerd.43 De sector wordt volwassener en dat draagt bij aan de kwaliteit en het 
gewenste effect. 
 
Compenseren is de enige manier waarop een individu een noodzakelijke vliegreis iets 
minder schadelijk kan laten zijn. Het maakt de reis iets duurder en het vergroot het 
bewustzijn. Een goed systeem van compensatie kan dus weldegelijk positieve effecten 
hebben. Compenseren is er niet alleen voor individuele reizigers. Ook overheden en 
bedrijven kunnen het compenseren van onvermijdelijke vliegreizen onderdeel maken van 
hun MVO-beleid. 
 
Voorstellen: 

• Maak het publiek bewust van de schadelijke effecten van vliegen en stimuleer 
bewust gedrag bijvoorbeeld door bij reizen altijd de CO2-uitstoot in kaart te 
brengen. 

• Maak afspraken met bedrijven in het kader van hun MVO beleid om zo min 
mogelijk te vliegen. 

                                                      
40Kennislink, https://www.nemokennislink.nl/publicaties/elektrisch-vliegen-is-een-droom-voor-de-lange-termijn/, 
geraadpleegd op 18-07-2019  
41 Carbon Killer, https://www.carbonkiller.org/nl, geraadpleegd op 18-07-2019 
42 Volkskrant, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/klimaatcompensatie-van-je-vakantievlucht-het-is-een-
janboel-wat-werkt-er-echt~b42c5344/, geraadpleegd op 18-07-2019 
43 Milieu Centraal, https://keurmerkenwijzer.nl/overzicht/toerisme-en-recreatie, geraadpleegd op 18-07-2019 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/elektrisch-vliegen-is-een-droom-voor-de-lange-termijn/
https://www.carbonkiller.org/nl
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/klimaatcompensatie-van-je-vakantievlucht-het-is-een-janboel-wat-werkt-er-echt%7Eb42c5344/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/klimaatcompensatie-van-je-vakantievlucht-het-is-een-janboel-wat-werkt-er-echt%7Eb42c5344/
https://keurmerkenwijzer.nl/overzicht/toerisme-en-recreatie
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• Stel regels en criteria op voor ambtenaren en dienstreizen, waarbij het 
uitgangspunt is dat tot 750 kilometer er niet gevlogen wordt en het mogelijk 
wordt om ook op langere afstanden de trein te nemen. 
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3 Gezondheid en leefbaarheid  

3.1 Geluid  
 
Lawaai van vliegtuigen die starten, landen, taxiën en in groten getale overvliegen is een 
grote bron van overlast in een groot gebied rondom luchthavens.  Het overlastgebied van 
Schiphol strekt zich uit over een groot deel van West- en Midden-Nederland. Ook de 
kleinere luchthavens zorgen voor veel overlast in hun omgeving en soms ver daarbuiten. 
De geluidsoverlast is niet alleen onprettig, maar ook schadelijk voor de gezondheid door 
veelvuldige verstoringen met name van de nachtrust.44 In Nederland ervaren 
honderdduizenden mensen ernstige geluidshinder, waarvan een aanzienlijk deel door de 
luchtvaart. Luchtvaart is de vijfde oorzaak voor slaapverstoring, maar wel sterk regionaal 
geconcentreerd.45 Alleen al door Schiphol zijn er volgens de GGD 198.000 volwassenen 
die ernstige last ondervinden van het vliegverkeer,46 veel meer dan het wettelijk 
afgesproken maximum.  
 
Geluidsoverlast leidt tot chronische stress en daarmee tot allerlei gezondheidsproblemen 
variërend van hartfalen tot verslechterde leerprestaties van kinderen.47 Daarom zijn er 
internationaal richtlijnen opgesteld voor geluid, chronische geluidsproductie, piekgeluid 
en blootstelling aan lawaai. Ook bestaan er geluidsproductieplafonds voor dag, avond en 
nacht.48 Voor de luchtvaart zijn er geluidscontouren en monitoringsystemen. Dit alles 
moet de omgeving en de omwonenden beschermen en helpen bij het handhaven van de 
afspraken. Er is veel onvrede bij omwonenden over hoe het huidige stelsel van 
geluidsnormen functioneert. Het is vaak onduidelijk en slecht controleerbaar, waardoor 
handhaven vrijwel onmogelijk is.  
 
Gezondheidsnormen 
De Nederlandse normen voor de geluidscontouren van luchthavens zijn afgeleid van de 
Europese afspraken hierover.  
Rond Schiphol wordt de overlast bepaald door het aantal gehinderden en 
slaapverstoorden te tellen binnen de zogenaamde 48 decibel-contouren, het gebied 
waarbij de gemiddelde geluidsbelasting 48 decibel bedraagt. Wie aan gemiddeld 48 
decibel wordt blootgesteld, geldt als ‘ernstig gehinderd’. Wettelijk mogen er 180.000 
mensen deze ernstige hinder ondervinden.49 Naarmate er meer vliegtuigen over komen of 
ze meer herrie maken, stijgt dat gemiddelde en daarmee de overlast. Hiertoe zijn 
zogenaamde dosis-effect-relaties opgesteld. Deze geven statistisch weer hoeveel 
gehinderden, ernstig gehinderden of slaapverstoorden er zijn bij een bepaalde 
geluidsbelasting. Binnen de grens van 48 decibel zijn er volgens de EU richtlijnen 
gezondheidseffecten te verwachten. Decibellen geven de geluidsenergie aan op een 

                                                      
44 RIVM, https://www.rivm.nl/geluid/effecten-van-geluid/hinder-en-slaapverstoring, geraadpleegd op 18-07-2019 
45 RIVM, https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0084.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019 
46 Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, 2018 
47 RIVM, https://www.rivm.nl/geluid/effecten-van-geluid/hinder-en-slaapverstoring, geraadpleegd op 18-07-2019 
48 World Health Organization, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf, geraadpleegd 
op 18-07-2019 
49 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,  https://tinyurl.com/y27bnyjq, geraadpleegd op 18-07-2019  

https://www.rivm.nl/geluid/effecten-van-geluid/hinder-en-slaapverstoring
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0084.pdf
https://www.rivm.nl/geluid/effecten-van-geluid/hinder-en-slaapverstoring
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
https://tinyurl.com/y27bnyjq
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logaritmische schaal. De manier waarop geluid en geluidsreductie wordt ervaren, 
verschilt tussen mensen en soorten geluid. 
 
Rond Schiphol zijn er volgens de berekeningen van Schiphol zelf (slechts) 138.000 
mensen “ernstig gehinderd”.50 Hierbij worden veel mensen niet meegeteld omdat ze 
buiten de regels vallen. Zij wonen bijvoorbeeld nét buiten een berekende geluidscontour, 
hebben last van reflectie of een slecht geïsoleerd huis of zijn er komen wonen ná 
vaststelling van het aantal woningen in een gebied.51  
 
Recent is de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) met een nieuwe richtlijn gekomen 
die op basis gezondheidsonderzoek de grens op 45 decibel (overdag) legt.52 Voor 
Schiphol gelden nu nog veel ruimere regels. Het geluid rond Schiphol wordt gemonitord 
en gehandhaafd op geluidscontouren. Vanaf 71 dB mag er niet worden gewoond, 
woningen binnen dat gebied worden gesloopt. Gevoelige gebouwen zoals woningen, 
ziekenhuizen en kinderdagverblijven mogen niet binnen de 58 decibel contour.  
 
Deze wettelijke geluidswaardes zijn een veelvoud van de advieswaarde van de WHO. 
Dat betekent dat volgens de WHO-richtlijnen veel meer mensen gezondheidsschade 
ondervinden van Schiphol dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Ook de 
bestemmingsplannen, zoals woningbouwlocaties, houden (nog) geen rekening met die 
scherpere WHO-eisen. Om een goed beeld te krijgen van het werkelijke aantal ernstig 
gehinderden en het aantal mensen dat gezondheidsrisico's oploopt door vliegtuiglawaai, 
moet ook een geluidscontour van 45 decibel worden vastgesteld.  
 
Met de huidige technologie en het huidige aantal vliegbewegingen is een harde grens van 
45 decibel nog niet haalbaar. Deze contour zou nu een heel groot deel van Nederland 
beslaan. Maar net als met luchtkwaliteit is een streefwaarde op basis van 
gezondheidscriteria wel noodzakelijk. Voor luchtkwaliteit wordt nu een 
gezondheidsindicator ontwikkeld waarmee in het beleid gestuurd kan worden op 
gezondheidswinst. Voor geluid zou ook een dergelijke gezondheidsindicator door het 
RIVM ontwikkeld moeten worden die gebruikt kan worden voor realistische 
geluidscontouren en een goed monitoringssysteem.  
 
Voorstel: 

• Ontwikkel een streefwaarde op basis van indicatoren voor gezondheid en 
levenskwaliteit met de advieswaarden van de WHO als uitgangspunt. Deze 
streefwaarden vormen het nieuwe doel voor de lange termijn.    

 
Beleving in plaats van berekening  
De beleving van vliegtuighinder door omwonenden verhoudt zich op dit moment erg 
slecht tot de manier waarop het beleid rond vliegtuiggeluid wordt gemaakt.  Mensen 
ervaren geluid vaak heel anders dan hoe beleidsmakers en juristen ermee omgaan en dat 
                                                      
50 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
51Parool,https://www.parool.nl/nieuws/geluidshinder-schiphol-geldt-voor-minder-mensen-dan-gedacht~bb47c3e4/, 
geraadpleegd op 18-07-2019  
52 World Health Organization http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-
the-european-region-2018, geraadpleegd op 18-07-2019  

https://www.parool.nl/nieuws/geluidshinder-schiphol-geldt-voor-minder-mensen-dan-gedacht%7Ebb47c3e4/
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
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leidt tot normen en handhavingsdoelen die te weinig doen om de gezondheid en 
levenskwaliteit van mensen te beschermen. Niemand heeft last van “gemiddeld geluid”. 
Veel omwonenden geven aan vooral af en toe rust te willen. Maar een veelvoud aan 
“stillere” of minder lawaaiige vliegtuigen kan in de beleving van mensen veel meer 
overlast veroorzaken. Een vliegtuig ‘s nachts kan veel meer overlast veroorzaken dan een 
veelvoud aan vliegtuigen overdag. Ook geluidsfrequentie, stijgen of dalen en de grootte 
van het vliegtuig worden allemaal anders door mensen ervaren. Toch wordt al dit geluid 
voor de regels slechts in dezelfde decibellen uitgedrukt. Het huidige systeem is ontstaan 
vanuit de operationele praktijk van de luchthaven, met de bestaande vliegtuigen als een 
gegeven. De sector werkt vervolgens binnen het kader van die regels om het proces te 
optimaliseren, maar dat leidt vaak niet tot minder overlast. Goed onderzoek naar de 
beleving van geluid en welke effecten het meest nadelig op de gezondheid uitwerken is 
nodig. De manier waarop geluid wordt gemeten, berekend, voorspeld, vergund en 
gehandhaafd moet daarop worden gebaseerd.  Geluidsnormen zouden moeten worden 
gebaseerd op gezondheidseffecten en hinderbeleving.  
 
Voorstellen: 

• Onderzoek hoe vliegtuiglawaai in de praktijk door mensen wordt ervaren als 
overlast en betrek de resultaten bij de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen, 
rekenmodellen, regelgeving en handhaving. 

• Evalueer het nieuwe normenkader voor geluidsoverlast elke vijf jaar op basis 
van onderzoek naar beleving van geluidsoverlast en stel zo nodig bij. 

• Nederland is een klein land met veel vliegvelden en vliegverkeer. Interacties 
en cumulatieve effecten zijn dan ook onvermijdelijk. Breng vliegtuiglawaai in 
kaart voor heel Nederland conform de methodes beschreven in de EU 
Richtlijn Omgevingslawaai en baseer actieplannen ter vermindering van 
omgevingslawaai op dit totaalbeeld.  

• Stel maximale geluidswaarden vast en handhaaf hierop middels 
geluidsmetingen. 

• Maak het aantal verstoringen/vluchten per dag en ‘rustpauzes’ onderdeel van 
de afspraken met de bewoners. 

 
Meten en berekenen 
Schiphol heeft een uitgebreid meetnet en ook een aantal bewonersgroepen rond 
luchthavens onderhouden eigen meetstations voor vliegtuiglawaai. De kleinere 
luchthavens hebben vaak maar enkele of helemaal geen meetstations. Voor alle 
luchthavens wordt het beleid echter bepaald op basis van berekeningen. Die berekeningen 
zijn gebaseerd op modellen die uitgaan van gemiddelden in geluidsproductie op basis van 
data die worden aangeleverd door de vliegtuigbouwers. In de praktijk blijkt regelmatig 
dat er een fors verschil zit tussen het berekende en het gemeten geluid. Bij de 
belevingsvlucht voor Lelystad Airport was dit verschil vaak 3 decibel, grofweg het 
verschil tussen één of twee overvliegende vliegtuigen.53 Om beleid voor de toekomst te 
maken, voor zowel de luchtvaart als de ruimtelijke ordening, zijn modellen onmisbaar. 
Maar die modelberekeningen moeten dan wel de werkelijkheid van het ervaren geluid zo 
                                                      
53 Omroep Gelderland, https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2380076/Experts-onderzoeksrapporten-
belevingsvlucht-vliegveld-Lelystad-kloppen-niet-en-er-wordt-meer-geluid-verwacht, geraadpleegd op 18-07-2019  

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2380076/Experts-onderzoeksrapporten-belevingsvlucht-vliegveld-Lelystad-kloppen-niet-en-er-wordt-meer-geluid-verwacht
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2380076/Experts-onderzoeksrapporten-belevingsvlucht-vliegveld-Lelystad-kloppen-niet-en-er-wordt-meer-geluid-verwacht
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dicht mogelijk benaderen. Regelmatige validatie van de modellen aan de hand van 
metingen is daarvoor nodig. 
 
Voorstellen: 

• Ontwikkel voor alle luchthavens een passend meetnet, waar bewoners nauw 
bij betrokken zijn. Laat een onafhankelijke wetenschappelijke partij het 
meetnet beheren. 

• Baseer het nieuwe normenkader op geluidscontouren die ook gemeten worden 
en waar dus ook op gehandhaafd kan worden.  

• Valideer modellen en beleidsmatige voorspellingen permanent met actuele 
metingen en rapporteer hierover. 

 
Nachtvluchten 
De grootste gezondheidsschade is te wijten aan verstoring van de nachtrust. Regelmatige 
en structurele verstoring van de nachtrust leidt tot stress en andere gezondheidsklachten. 
Het nachtregime van Schiphol geldt van 01.00 uur tot 05.00 uur met een marge voor ‘de 
randen van de nacht’ vanaf 23.00 uur en tot 07.00 uur. De minister heeft vastgelegd dat 
Schiphol maximaal 32.000 nachtvluchten mag uitvoeren, alhoewel eerder met de 
omwonenden is afgesproken dat er een maximum van 29.000 nachtvluchten zou 
gelden.54 Binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heerst er onenigheid in hoeverre aan 
de voorwaarden voor meer nachtvluchten is voldaan. 
 
In de regio Schiphol hebben duizenden mensen te lijden onder regelmatige verstoring 
door nachtvluchten.55 De WHO adviseert om de grens voor nachtelijk lawaai vast te 
leggen op 40 decibel.56 Toepassing van deze WHO-grens zou veel overlast besparen, 
maar heeft wel gevolgen voor Schiphol. De meeste vliegtuigen zouden 's nachts moeten 
worden geweerd omdat ook de nieuwste generaties vliegtuigen teveel lawaai maken. 
Schiphol zou daarom in navolging van andere luchthavens en om de gezondheid van de 
omwonenden te ontzien, 's nachts moeten sluiten.  
 
Voorstellen: 

• Schiphol en andere Nederlandse luchthavens stoppen met nachtvluchten, totdat 
vliegtuigen zo stil zijn geworden dat de nachtelijke operatie binnen de 
advieswaarden van de WHO blijft. 

• Als eerste stap wordt in het volgende gebruiksjaar het aantal nachtvluchten 
teruggebracht naar de eerder afgesproken 29.000. 

 
 

Corridors  en routehandhaving 
Voor een soepele en veilige afhandeling van het vliegverkeer zijn routes ontwikkeld die 
vliegtuigen van en naar de luchthavens leiden.  Om zoveel mogelijk mensen te ontzien, 
                                                      
54ORS, https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2017/04/ORS-17.062-ORS-advies-
ministeri%C3%ABle-regeling-nachtvluchten.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019  
55 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,  https://www.clo.nl/indicatoren/nl2161-ernstige-hinder-en-ernstige-
slaapverstoring-rond-schiphol, geraadpleegd op 18-07-2019   
56 World Health Organization http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf, geraadpleegd 
op 18-07-2019  

https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2017/04/ORS-17.062-ORS-advies-ministeri%C3%ABle-regeling-nachtvluchten.pdf
https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2017/04/ORS-17.062-ORS-advies-ministeri%C3%ABle-regeling-nachtvluchten.pdf
https://www.clo.nl/indicatoren/nl2161-ernstige-hinder-en-ernstige-slaapverstoring-rond-schiphol
https://www.clo.nl/indicatoren/nl2161-ernstige-hinder-en-ernstige-slaapverstoring-rond-schiphol
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
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zijn deze routes zo aangelegd dat ze zoveel mogelijk druk bewoonde gebieden vermijden. 
Vliegtuigen worden daar omheen geleid of gaan hoog over. Dit werkt echter alleen als 
luchtverkeersleiders en piloten zich hieraan houden. Baanpreferentiestelsels, CDA-paden 
(continuous decent approach, glijvlucht richting de landingsbaan) en andere afspraken 
werken zo goed als ze worden gehandhaafd. Veel omwonenden klagen regelmatig over 
vliegtuigen die te vroeg of te laag vliegen, routes afsnijden of wanneer er anderszins 
afspraken geschonden worden. Vaak gebeurt dit legaal, op aanwijzing van de 
luchtverkeersleiding omdat het de veiligheid ten goede komt. De afgesproken en 
vergunde routes voor vliegtuigen kunnen met moderne automatische systemen veel 
nauwkeuriger worden gevlogen. Dat leidt tot minder overlast.57 Deze routes moeten ook 
4D worden gehandhaafd; hoogte en tijdstip zijn even belangrijk.  
 
Voorstellen: 

• Stel minimale vlieghoogtes op de routes vast. 
• Verscherp de handhaving op vliegen volgens de afgesproken routes. 
 

Klachten gebruiken om te handhaven 
Bewoners die overlast ervaren van vliegtuigen kunnen een klacht indienen bij de 
handhavende autoriteit (ILT) of bij de luchthaven (voor Schiphol is dat BAS). De 
klachten worden nu slechts geregistreerd. Een groot aantal klachten zijn een aanwijzing 
van een probleem (een zeer laag overvliegend vliegtuig, onverwachte baanwissel, etc.). 
De klachten van bewoners zouden daarom betrokken moeten worden bij de handhaving 
van de afspraken met de luchthaven en de handhaving van individuele vluchten.  
 
Uit het rapport van de OVV blijkt duidelijk dat bij de ILT veel kennis en kunde is 
verdwenen. Het is van groot belang dat de inspectie goed in positie is ten opzichte van 
zowel de luchthavens als de vliegmaatschappijen om haar handhavende taak uit te 
kunnen oefenen.  
 
Voorstellen: 

• Betrek klachten bij de handhaving. Koppel de actie terug naar de klagers en in 
jaarlijkse rapportages. 

• Zorg voor voldoende kennis en capaciteit bij de ILT. 
 
Woningen    
De luchtvaartsector zorgt voor veel overlast bij omwonenden. Het is daarom redelijk dat 
de sector de kosten voor vermindering van die overlast draagt, door fors mee te betalen 
aan de geluidsanering van woningen. In veel gevallen kan betere geluidsisolatie van 
woningen soelaas bieden maar in veel andere gevallen is uitkoop en sloop noodzakelijk. 
Ook zorgt de overlast voor waardedaling van de woning en is woningbouw in delen van 
het gebied rond Schiphol niet toegestaan waardoor sommige gemeenten en hele regio's 
sterk beperkt worden in hun ontwikkelingsruimte. 
 
                                                      
57Fricke e.a., 

https://www.academia.edu/17222535/Automated_4D_Descent_Path_Optimization_using_the_Enhanced_Trajector
y_Prediction_Model_ETPM_, geraadpleegd op 18-07-2019  

https://www.academia.edu/17222535/Automated_4D_Descent_Path_Optimization_using_the_Enhanced_Trajectory_Prediction_Model_ETPM_
https://www.academia.edu/17222535/Automated_4D_Descent_Path_Optimization_using_the_Enhanced_Trajectory_Prediction_Model_ETPM_


 

23 
 

Nieuwe geluidscontouren op basis van de inzichten van de WHO over de 
gezondheidsschade door geluidsoverlast hebben grote impact op het aantal locaties waar 
woningbouw mogelijk is.  De gezondheid van mensen moet uitgangspunt zijn en 
woningbouw op ongezonde locaties moet worden uitgesloten. Pas als de overlast 
voldoende is afgenomen, kunnen nieuwe woningbouwlocaties onder of bij aanvliegroutes 
worden ontwikkeld.  
 
Het achteraf administratief verminderen van het aantal getroffen woningen, bijvoorbeeld 
door alleen nog maar zelfstandige woningen te tellen en bejaardentehuizen of 
studentenflats uit het systeem te halen, leidt uiteraard niet tot minder overlast, minder 
getroffenen of minder gezondheidsschade. Het vertekent het beeld van het aantal mensen 
dat last heeft van lawaai en leidt daarmee tot een verkeerde inschatting van de omvang 
van het probleem en het uitblijven van maatregelen.    
 
Voorstellen: 

• De luchtvaartsector wordt verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle 
maatschappelijke kosten en milieukosten die voortvloeien uit haar activiteiten. 
De sector wordt niet gevrijwaard van schadeclaims of klachtenprocedures.  

• Er worden geen woningen gebouwd waar de situatie te ongezond is om te 
wonen. 

• Alle woningen tellen voortaan mee, ook niet-zelfstandige woningen, 
bedrijfswoningen en verzorgingstehuizen.  

 

3.2 Ultrafijnstof 
 
Naast geluidsoverlast is luchtvervuiling een andere bedreiging voor de gezondheid. 
Jarenlang was de gedachte dat vooral het wegverkeer van en naar het vliegveld de 
belangrijkste bijdrage was voor luchtvervuiling rond vliegvelden. Verschoning van het 
wegverkeer zou dit probleem oplossen. Dat blijkt niet zo te zijn.58 
 
Meten, onderzoek en normen 
Een relatief recent ontdekte bron van gezondheidsschade is de uitstoot van ultrafijnstof 
(UFP) door vliegtuigturbines. Pas sinds enkele jaren is bekend dat vliegtuigturbines 
enorme hoeveelheden ultrafijnstof uitstoten. Eén enkel groot verkeersvliegtuig stoot bij 
zijn start per minuut evenveel ultrafijnstofdeeltjes uit als één miljoen vrachtwagens.59 
Ultrafijne stofdeeltjes zijn deeltjes die extreem klein zijn en daarom moeilijker te meten. 
Ze zijn zeer schadelijk voor de gezondheid omdat ze bij inademing worden opgenomen 
in het bloed en overal in het lichaam terecht komen en organen aantasten. Met name 
kinderen en ook ongeboren baby's hebben last van groeistoornissen door de blootstelling 
aan ultrafijnstof. Variërend van laag geboortegewicht en ontwikkelingsstoornissen aan 
hersenen en zenuwstelsel tot een slechte longfunctie en vatbaarheid voor ontstekingen en 

                                                      
58 Milieudefensie, https://milieudefensie.nl/actueel/factsheet-ultrafijnstof-door-schiphol.pdf, geraadpleegd op 18-07-
2019  
59 Pelgrim 2018 

https://milieudefensie.nl/actueel/factsheet-ultrafijnstof-door-schiphol.pdf
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andere aandoeningen. Ook volwassenen en met name long- en hartpatiënten hebben 
bewezen last van de vervuiling.60   
 
Er loopt een onderzoeksprogramma bij Schiphol en een klein aantal andere luchthavens 
in de wereld naar de emissies en verspreiding van ultrafijnstof door vliegtuigen. Het 
Schipholonderzoek van het RIVM richtte zich op het meten en isoleren van het aandeel 
ultrafijnstof in de totale luchtvervuiling en op de gezondheidseffecten van kortdurende 
blootstelling bij met name kinderen. De in juni gepubliceerde conclusies lieten een 
duidelijke relatie zien tussen de concentratie ultrafijne deeltjes en de windrichting vanuit 
de luchthaven enerzijds en de gezondheidseffecten op met name de ademhaling, 
anderzijds.61 Uit de RIVM studie bleek ook dat er waarschijnlijk geen verschil in effect is 
tussen de ultrafijnstof afkomstig van vrachtwagens of afkomstig van vliegtuigen. Dat zou 
dan betekenen dat de bekende langetermijneffecten, zoals groei- en 
ontwikkelingsstoornissen in de hersenen, ook opgaan voor de kinderen uit de omgeving 
van Schiphol. 
 
Op dit moment zijn er geen normen voor ultrafijnstof en er is geen bekende veilige dosis. 
Om goed inzicht te krijgen in de schadelijkheid van ultrafijnstof en specifiek in de 
hoeveelheid en schadelijkheid van ultrafijnstof afkomstig van de luchtvaart, is verder 
onderzoek nodig. Maar nu al is duidelijk dat de ultrafijne deeltjes gezondheidsschade 
veroorzaken.62 Daarmee ontstaat ook een verplichting om de emissies en concentraties 
naar beneden te brengen. 
In de eerste reactie van Schiphol op het ultrafijnstof onderzoek, geeft de luchthaven ook 
aan deze verplichting te voelen en zijn best te willen doen om de emissies en 
concentraties naar beneden te brengen. Een actieplan dat eind 2019 wordt gepresenteerd 
moet hiertoe leiden63  
 
Voorstellen: 

• Monitor permanent de concentraties van ultrafijnstof in de buurt van luchthavens 
en onderzoek de gezondheidsgevolgen voor korte-  en langetermijnblootstelling 
aan hoge concentraties ultrafijnstof.  

• Gebruik de onderzoeksresultaten van RIVM voor het vaststellen van normen en 
streefwaarden voor ultrafijnstof.  

 
 
Emissiebestrijding door brandstoffen en motoren 
De ultrafijne deeltjes bestaan voornamelijk uit roet en sulfaten, die ontstaan door de 
verbranding van kerosine. De verbranding in vliegtuigmotoren is geoptimaliseerd voor 
het vliegen op kruishoogte en kruissnelheid om zo het meest zuinige vliegtuig te creëren. 

                                                      
60https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/uba_ufp_health_effects_haupt_final.p
df, geraadpleegd op 18-07-2019  
61RIVM,https://www.rivm.nl/nieuws/ultrafijn-stof-rondom-schiphol-heeft-effect-op-gezondheid, geraadpleegd op 18-
07-2019  
62RIVM,https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-
ultrafijn-stof, geraadpleegd op 18-07-2019  
63 NOS, https://nos.nl/artikel/2290906-rivm-gezondheidsklachten-door-ultrafijnstof-rond-schiphol.html, geraadpleegd 
op 18-07-2019  
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Maar bij het opstijgen is de verbranding verre van optimaal. Om dit te bestrijden zouden 
geheel nieuwe motoren ontwikkeld moeten worden, wat mogelijk decennia gaat duren.    
 
Het gebruik van onzuivere brandstof zorgt ook voor meer vervuiling dan nodig is. 
Zwavelarme kerosine, of beter nog synthetische kerosine, is veel zuiverder en verbrandt 
schoner. Deze brandstoffen zijn wel wat duurder. Als vliegtuigkerosine net zo 
ontzwaveld zou worden als vrachtwagendiesel, zou een liter circa 1 of 2 cent duurder 
worden64. Dat zou een beetje helpen bij de bestrijding van ultrafijnstof en de uitstoot van 
zwaveldioxide grotendeels voorkomen. Zwaveldioxide leidt tot de vorming van 
zwavelzuur, wat zeer schadelijk is voor de gezondheid en de natuur.  
 
Biobrandstoffen bevatten meestal weinig zwavel en zware metalen, maar vaak wel tal 
van andere onzuiverheden.  Er is geen aanwijzing dat ze voor minder ultrafijnstof zorgen. 
 
Bij de sturing van het verbrandingsprocessen moeten ingenieurs kiezen tussen efficiënt 
en zuinig met weinig CO2, weinig fijnstof óf weinig NO2. Alles tegelijk is nu praktisch 
niet mogelijk. Er wordt onderzoek gedaan naar schonere motoren65 maar de 
luchtvaartindustrie is vooral op zoek naar minder verbruik en groter vermogen. Minder 
brandstofverbruik scheelt immers kosten. De sector moet met emissienormen gedwongen 
worden om ook de uitstoot van luchtvervuilende stoffen te verminderen. 
 
Voorstellen: 

• Onderzoek of een nieuwe generatie vliegtuigmotoren met weinig ultrafijnstof 
en stikstofemissies een optie is, of dat de ontwikkeling van emissievrije 
(elektrische) luchtvaart eerder tot resultaten leidt. 

• Stel het gebruik van zwavelarme kerosine verplicht voor vliegtuigen van en 
naar Nederland. 

• Zet in Europa in op normen voor ultrafijnstof en NOx met een 
classificeringssysteem vergelijkbaar met de Euro classificaties voor auto’s. 

• Luchthavens moeten de mogelijkheid krijgen om vervuilende vliegtuigen 
makkelijker te weren (milieuzones).

                                                      
64Kuhn,https://www.researchgate.net/publication/265011114_Cost-benefit_Analysis_of_Ultra-Low_Sulfur_Jet_Fuel, 

geraadpleegd op 18-07-2019   
65 Azimi, e.a. http://journal.multiphysics.org/index.php/IJM/article/view/217/209, geraadpleegd op 18-07-2019  
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4.     Grip boven groei  
 
Met jaarlijks 500.000 vliegbewegingen en 70 miljoen passagiers op Schiphol en 
daarnaast nog vier andere internationale vliegvelden, is de luchtvaart in Nederland veel 
groter dan waar de Nederlandse markt om vraagt. Het grote aantal vluchten en 
bestemmingen maakt Nederland zeer goed bereikbaar, maar voor een klein en zeer 
dichtbevolkt land zijn de milieu- en gezondheidseffecten heel hoog. Zoals in het tweede 
hoofdstuk is geconstateerd, is verdere volumegroei op dit moment niet verenigbaar met 
de klimaatdoelstellingen en het beschermen van de gezondheid van omwonenden. Om 
significante CO2-reductie te bereiken is krimp van het aantal vliegbewegingen en 
gevlogen afstanden eerder aan de orde dan groei. Dit geldt voor Schiphol, maar ook voor 
de regionale vliegvelden. De openstelling van Lelystad Airport is dan ook niet mogelijk. 
Groei van het aantal vliegbewegingen is ook geen economische noodzaak, als de 
capaciteit van de luchtvaart efficiënter en slimmer wordt benut. Het hubmodel in de 
huidige vorm is niet houdbaar, maar wel te verenigen met een goed treinsysteem.  
 
Economische noodzaak 
Het belangrijkste argument tegen het handhaven of inkrimpen van het huidige aantal 
vliegbewegingen, is dat dit veel schade zou veroorzaken aan de economie. Maar in 2016 
constateerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) al in het rapport ‘De 
mainports voorbij’ dat de economische rol van Schiphol overgewaardeerd wordt.66 Het 
mainportbeleid uit de jaren ‘80, gericht op Nederland als distributieland en het versterken 
van de positie van Schiphol en de Rotterdamse Haven, is aan revisie toe stelt het RLI. 
Volgens het rapport is de toegevoegde waarde van de mainport Schiphol veel geringer 
dan wat vaak wordt verondersteld. De toegevoegde waarde van bijvoorbeeld Brainport 
Eindhoven ligt veel hoger. Ook een recent rapport van CE Delft bevestigt dit.67 
 
Ook het economisch aandeel van de transportsector als geheel is kleiner dan wat vaak 
wordt gedacht. Nederland vervoert veel mensen en spullen, maar daar wordt relatief 
weinig winst mee gemaakt. Het ‘dozen schuiven’ zoals het CBS het in 2009 formuleerde, 
levert een waardestijging op van 7%. Veel minder dan de 59% van hier geproduceerde 
goederen. Het totale aandeel van transport in de economie is ook veel kleiner dan 
bijvoorbeeld de zakelijke en financiële dienstverlening.68 Sinds 2000 neemt de 
werkgelegenheid in de financiële en zakelijke dienstverlening en het onderwijs binnen de 
Metropoolregio Amsterdam toe terwijl die in de logistiek en handel afneemt.69 De 
economische groei in Nederland wordt niet veroorzaakt door de luchtvaart. Het is eerder 
dat economische groei de luchtvaart aanjaagt. 
 
Terwijl de economische relevantie van de luchtvaart dus volgens het RLI wordt 
overschat, wordt in veel van de economische analyses de maatschappelijk kosten van de 
luchtvaart juist onvoldoende in beeld gebracht. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat de 
                                                      
66 RLI, https://www.rli.nl/publicaties/2016/advies/mainports-voorbij, geraadpleegd op 25-07-2019  
67 CE Delft, https://www.ce.nl/publicaties/download/2775, geraadpleegd op 25-07-2019  
68 RLI, https://www.rli.nl/publicaties/2016/advies/mainports-voorbij, geraadpleegd op 25-07-2019, 
69 MRA,  https://www.metropoolregioamsterdam.nl/document/869fbb44-6d6c-47c2-92f8-11ea197b6ff7, geraadpleegd 
op 18-07-2019  
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luchtvaart 3,2 miljard euro aan milieuschade in Nederland veroorzaakt.70 Daarnaast is de 
luchtvaart goed voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot van Nederland. Schiphol 
en de regionale vliegvelden leggen een groot beslag op de ruimte, het milieu, de natuur 
en de leefbaarheid. Het gebruik van diezelfde ruimte kan met een andere bestemming 
mogelijk veel meer werk en welvaart opleveren, tegen geringere milieukosten.    
 
De basis van het mainportbeleid is dat de hubfunctie van Schiphol versterkt moet worden 
om zo een groot netwerk aan bestemmingen te houden. Dit zou een belangrijke rol spelen 
in het vestigingsklimaat. Het aandeel zakelijke passagiers is echter al jaren stabiel en de 
groei van passagiers op Schiphol zijn met name toeristen. Het is dan ook niet aantoonbaar 
dat een verdere groei van het aantal vliegbewegingen het vestigingsklimaat versterkt, zo 
blijkt uit recent onderzoek van CE Delft.71  
 
Die groeiende stroom toeristen naar Nederland draagt ook maar beperkt bij aan de 
economie. Hoewel de klachten over rolkoffertjes en Nutellawinkels anders doen 
vermoeden, maakt toerisme in Amsterdam slechts vier procent uit van de economie.72 
Het aantal passagiers op Schiphol groeit veel sneller dan de werkgelegenheid in de 
toerismesector. Bovendien geven buitenlandse toeristen in Nederland minder geld uit dan 
Nederlandse toeristen in het buitenland. 
 
Volgens de RLI moet het beleid zich niet richten op kwantiteit, maar op kwaliteit. Onze 
economie draait al lang niet meer op alleen goederen. Het gaat om kennis, internet, 
datatransport. Niet méér vliegen, maar juist inzetten op sectoren die een hoge 
toegevoegde waarde hebben. Zo voorkomen we een groei van overlast en milieuschade 
en stimuleer je bovendien juist die economische activiteiten die veel opleveren.  
 
Naast Schiphol heeft Nederland nog een aantal internationale luchthavens zoals 
Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. De directe economische bijdrage 
van deze vliegvelden in de vorm van omzet of werkgelegenheid is slechts beperkt. Zo 
blijkt dat door luchthaven Lelystad slechts 60 directe banen worden gegenereerd.73   
 
De indirecte effecten hangen af van of een regio aantrekkelijker wordt als 
vestigingsplaats. Een voorwaarde is dat de connectiviteit flink toe neemt. Drenthe zal 
waarschijnlijk geen internationaal hoofdkantoor aantrekken omdat er vanaf Eelde drie 
keer per week een vliegtuig naar Kopenhagen vertrekt. Daarvoor is meer nodig dan wat 
een regionaal vliegveld kan bieden. Het prestige om, in elk geval in idee, verbonden te 
zijn met de wereld, lijkt de voornaamste drijfveer. In Nederland is het vooral het MKB 
dat de grootste toegevoegde waarde aan de economie levert en die is meer gebaat bij 
goede regionale verbindingen. Voor het voorbeeld Drenthe zijn bovendien de toeristen, 
die komen voor rust, ruimte en natuur van veel groter belang dan de passagiers die via 

                                                      
70 PBL,https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-monetaire-milieuschade-in-nederland-3206.pdf, 
geraadpleegd op 18-07-2019  
71 CE Delft, https://www.ce.nl/publicaties/download/2775, geraadpleegd op 18-07-2019  
72 SEO, http://www.seo.nl/uploads/media/2017-63_De_impact_van_de_bezoekerseconomie_op_Amsterdam.pdf, 
geraadpleegd op 18-07-2019  
73 NEO,  https://www.neo-observatory.nl/site/wp-content/uploads/2018/07/PDF-135.pdf, p.39, geraadpleegd op 18-07-
2019  
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Eelde Airport reizen. Terwijl juist de toeristen die voor de rust komen last hebben van het 
vliegveld. Het vliegveld schaadt daarmee de lokale toerismesector.   
 
Onze regionale luchthavens rekenen daarnaast hele lage landingstarieven. Daarmee 
trekken ze vooral prijsvechters aan. Er wordt nauwelijks geld aan verdiend en vaak zijn 
de parkeerinkomsten nodig voor een sluitende  businesscase. Dat is bijna het enige waar 
de regionale luchthavens echt aan verdienen.  
 
Schaarste verdeeld 
Ervan uitgaande dat de luchtvaart qua capaciteit niet verder kan groeien zonder verdere 
druk op klimaat en leefomgeving, is het de vraag hoe we de bestaande capaciteit zo goed 
mogelijk kunnen benutten. Geen groei van de luchtvaart, maar grip op de luchtvaart om 
ervoor te zorgen dat de beschikbare capaciteit kwalitatief zo goed mogelijk wordt 
ingezet. 
 
Op dit moment wordt de capaciteit van Schiphol niet efficiënt gebruikt. Schiphol heeft 
zich ontwikkeld als hub: een vliegveld dat veelal gebruikt wordt als overstappunt. KLM 
heeft als home-carrier het ‘hub and spoke model’ als uitgangspunt: met korte vluchten 
worden passagiers uit heel Europa opgehaald om over te stappen op intercontinentale 
vluchten. Zo bestaat 37% van de passagiers uit  overstappers. Slechts 32% van de 
passagiers op Schiphol is Nederlander op weg naar het buitenland en 31% bestaat uit 
buitenlandse passagiers op bezoek in Nederland.74 
 
De overstappers maken met hun vlucht via Nederland routes rendabel voor de 
maatschappijen. Maar die overstappers voegen zelf maar weinig toe aan de Nederlandse 
economie, behalve dat ze meebetalen aan het in stand houden van het netwerk. Nu de 
luchtvaart echter zo groot is dat er op sommige belangrijke routes wel tientallen vluchten 
per dag vertrekken, is het zeer de vraag of dat model nog houdbaar en nodig is. De prijs 
ervan, heel veel vluchten die wel vervuilen maar grotendeels gevuld zijn met 
overstappers, is hoog. Hierop selectief zijn en een actief beleid voeren om niet 
overstappers te faciliteren, maar een verscheidenheid aan routes zou ons een even goed 
netwerk, met veel minder (dubbele) vluchten kunnen opleveren75. 
 
Het wordt cruciaal om de schaarse capaciteit van Schiphol  zo goed mogelijk te benutten. 
De enige manier om dit te doen, is door de slotcoördinatie fundamenteel te wijzigen. Het 
huidige slotverdelingssysteem regelt wie er wanneer mag starten of landen. Het systeem 
verdeelt de beschikbare capaciteit, die wordt begrensd door de beperkingen van bagage-
afhandeling, luchtverkeersleiding, veiligheid en geluidsoverlast. De vraag naar slots door 
maatschappijen is in praktijk altijd groter dan wat Schiphol kan leveren.  
 
De meeste slots zijn gebaseerd op historische rechten. Alleen wie zijn slot niet gebruikt 
(of ernstig misbruik pleegt) kan het kwijtraken. Daardoor heeft de  huidige 
slotcoördinatie een aantal perverse effecten: vliegmaatschappijen willen heel graag een 

                                                      
74 SEO, http://www.seo.nl/uploads/media/2019-16_Het_belang_van_leisurevervoer_op_Schiphol.pdf, geraadpleegd op 
18-07-2019   
75 NEO, https://www.neo-observatory.nl/site/wp-content/uploads/2018/07/PDF-135.pdf, geraadpleegd op 18-07-2019   

http://www.seo.nl/uploads/media/2019-16_Het_belang_van_leisurevervoer_op_Schiphol.pdf
https://www.neo-observatory.nl/site/wp-content/uploads/2018/07/PDF-135.pdf
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slot bemachtigen omdat ze het vrijwel niet meer kunnen kwijtraken. Na verloop van tijd 
kunnen zij die vullen met andere bestemmingen. Een vliegmaatschappij kan door een slot 
bezet te houden voorkomen dat de concurrent op dat slot gaat vliegen.  
 
Om de capaciteit op Schiphol beter te benutten, ten bate van de behoefte van Nederland, 
moet de slotcoördinatie worden opengebroken. Hiervoor zijn Europese afspraken nodig 
en hierin kan Nederland een voortrekkersrol spelen. Het is nodig dat er concurrentie 
ontstaat voor de schaarse slots en dat er een prioritering plaats kan vinden op basis van 
drie criteria. In de eerste plaats moet er voorrang zijn voor vliegmaatschappijen die 
stillere en schonere vliegtuigen inzetten. Ten tweede voor maatschappijen die 
combinaties van trein-vliegtrajecten aanbieden. Ten derde moet er  prioritering op basis 
van bestemmingen plaats vinden. Bestemmingen die iets toevoegen aan het netwerk van 
Schiphol moeten een hogere prioriteit krijgen en bestemmingen die makkelijk vervangen 
kunnen worden door de trein moeten een lagere prioriteit hebben. 
 
Wat we nodig hebben is een systeem waarbij de vrijkomende slots gaan naar de partij die 
het beste aanbod heeft voor Nederland. We willen de beste connectiviteit met de minste 
overlast. Daarmee zou Nederland niet discrimineren op maatschappij, maar wel op het 
gewenste aanbod en routenetwerk. Het is ook denkbaar dat slots in pakketten worden 
aangeboden, als een soort aanbesteding, net als in het OV. Om maatschappijen die 
nieuwe routes ontwikkelen en hiervoor ook een markt moeten ontwikkelen en 
investeringen moeten doen, zekerheid te bieden, is een bepaalde termijn op een slot wel 
wenselijk. 
 
Voor slots die vrij komen -bijvoorbeeld doordat met hogere ticketprijzen bepaalde 
bestemmingen niet meer in trek zijn en een maatschappij verhuisd- moet gelden dat deze 
een beperkte geldigheidsduur hebben, en na een aantal jaar automatisch weer in de pool 
gaan voor herverdeling. Zo creëren we slotmobiliteit, en meer grip op hoe de schaarse 
capaciteit van Schiphol gebruikt wordt. Als onderdeel van de Europese herijking van de 
slotcoördinatie moet ook naar de historische slots gekeken worden, zodat deze ook deze 
(deels) weer opnieuw verdeeld kunnen worden op basis van de hierboven beschreven 
criteria.  
 
Als onderdeel van een nieuwe vorm van slotcoördinatie moet ook de oneerlijke 
concurrentie door sommige maatschappijen tegengegaan worden. Zo zijn er 
maatschappijen die op arbeidsvoorwaarden- en rechten concurreren, waardoor er een 
sociale race to the bottom is ontstaan. Een berucht voorbeeld hiervan is Ryan Air, dat 
personeel dat in Nederland is gevestigd onder Iers arbeidsrecht laat werken. Het 
handhaven van zowel het Nederlandse arbeidsrecht als de Europese afspraken is cruciaal 
om te zorgen dat dit soort bedrijven niet de markt verstoren. Ook ongeoorloofde 
staatssteun moet Europees aangepakt worden.  
 
Vrachtvluchten moeten onderdeel worden van de nieuwe slotcoördinatie. 
Vrachtluchtvaart is de meest vervuilende vorm van vrachtvervoer en moet daarom ook 
alleen ingezet worden als er geen andere mogelijkheid is. Schiphol kan zich specialiseren 
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op die vormen van vrachtvervoer met een bijzondere toegevoegde waarde waar ook veel 
werkgelegenheid mee in gemoeid is. 
Tenslotte moet ook het 'subsidiëren' van een overstapvlucht door deze goedkoper aan te 
bieden dan een directe vlucht worden tegengegaan. Dat vergt dat overheden en 
maatschappijen tot overeenstemming komen over het beprijzen van werkelijke kosten. 
De huidige marktordening gebaseerd op concurrentie in plaats van samenwerking, staat 
hier nog erg ver van af. 
 
Voorbij de hub 
De hubfunctie zoals we die kennen is niet houdbaar door het grote aantal vluchten op 
korte afstanden die nodig zijn om de hoge frequentie aan intercontinentale bestemmingen 
te voeden. Alleen door steeds maar verder te groeien, kan Schiphol concurreren met hubs 
als Dubai en Istanbul. Maar die verdere groei staat haaks op de noodzaak om de klimaat- 
en gezondheidsschade terug te dringen. 
 
Op de korte termijn is het van belang dat vluchten op afstanden tot 750 kilometer zoveel 
mogelijk door treinen worden vervangen. Dit betekent dat de combinatie trein-vliegtuig 
veel vaker wordt ingezet: bijvoorbeeld met de trein van Luik naar Schiphol en daar 
overstappen op een vlucht naar New York. Hiervoor moet ticketing en het doorlabelen 
van bagage wel makkelijker worden. Hierover meer in hoofdstuk 5. 
 
Op de lange termijn is er een scenario mogelijk waarbij Schiphol, Paris Charles de Gaulle 
en Frankfurt steeds meer met elkaar gaan samenwerken als een netwerk van vliegvelden 
met ieder een eigen focus. Zo worden de lasten tussen de drie luchthavens verdeeld. Een 
verregaande vorm van samenwerking biedt een wenkend perspectief hoe Schiphol ook in 
de toekomst een deel van haar hubfunctie kan behouden.   
 
Voorstellen: 

● Nederland zet zich in Europa in voor een nieuw systeem voor slotcoördinatie, 
waarbij er gestuurd kan worden maatschappelijke criteria, zoals de waarde van 
een vlucht voor het netwerk. Vliegtuigen worden op duurzaamheids- en 
geluidsclassificaties gecategoriseerd. Stille en schone vliegtuigen krijgen prioriteit 
in slotallocatie. 

● Geen vluchten meer van Nederland naar België. Deprioritisering van vluchten 
naar Londen en Duitse en Franse steden binnen 750 km. Zorg voor betere 
afstemming tussen luchtvaart- en spoormaatschappijen enerzijds en de 
vliegvelden anderzijds, waardoor overstappers onder de 750 km per trein naar 
Schiphol komen.  

● Handhaaf streng op arbeidsvoorwaarden en -rechten. Regel binnen Europa dat 
ook luchtvaartmaatschappijen die onder een andere lidstaat vallen toch 
geïnspecteerd worden. 

● Verken met Duitsland en Frankrijk de mogelijkheden om als driehoek van 
vliegvelden een internationale hub te vormen. Start met het gelijkstellen van 
luchthavengelden tussen de drie vliegvelden. 

  
Governance 
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Om de capaciteit van de Nederlandse vliegvelden optimaal te benutten met minimale 
milieu-impact is meer grip nodig. Hiervoor is het belangrijk dat er een goede 
governancestructuur is. In die governance spelen een aantal factoren een rol.  
In de eerste plaats de verhouding tussen ministerie, Schiphol en KLM. Schiphol en de 
regionale luchthavens zijn grotendeels staatseigendom, maar staan qua bedrijfsvoering 
ver af van de Rijksoverheid. KLM is een van de marktpartijen op het vliegveld, maar 
wordt door de overheid juist dichterbij gehaald door de aankoop van aandelen. Dit roept 
vragen op over de ‘luchtvaartordening’. Hoe zorgen we ervoor dat Schiphol met name 
een dienstverlenend bedrijf is dat de internationale bereikbaarheid in Nederland faciliteert 
binnen de gegeven milieugrenzen? Het beleid van de afgelopen jaren waarbij proactief 
budgetmaatschappijen naar Schiphol zijn gehaald ten koste van bestemmingen die de 
hubfunctie van de luchthaven ondersteunen, is een voorbeeld van dat Schiphol te 
eigenstandig als bedrijf heeft geopereerd en er te weinig regie vanuit de overheid heeft 
plaatsgevonden. Als onderdeel van de luchtvaartnota vanuit het Kabinet zijn ook 
voorstellen over de governancestructuur van Schiphol nodig waarbij het publieke belang 
van de luchthaven beter geborgd is. Uiteindelijk is Nederland de belangrijkste klant en 
opdrachtgever van Schiphol, niet de luchtvaartmaatschappijen.  
 
Ten derde is het voor de maatschappelijke houdbaarheid van de luchthaven cruciaal dat 
omwonenden goed betrokken zijn. De afgelopen jaren hebben bewoners een plek aan 
tafel gehad in de zogenaamde Omgevings Raad Schiphol (ORS). Van verschillende 
kanten is benoemd dat dit gremium en de inspraak modernisering behoeft. Enerzijds 
kunnen er meer bewoners betrokken zijn door middel van een online community. 
Anderzijds vereist inspraak ook een bepaald niveau van kennis om gelijkwaardig te 
kunnen meepraten en is er dus een bewonersvertegenwoordiging nodig die hiertoe in 
staat gesteld wordt.  
 
Voorstellen: 

● Maak als Rijksoverheid prestatieafspraken met Schiphol over de maatschappelijke 
dienstverlening van het vliegveld. De opdrachtgever is het Rijk, de belangrijkste 
klant is Nederland. 

● Moderniseer de bewonersparticipatie. Maak gebruik van online tools om een 
community te bouwen waardoor veel meer mensen mee kunnen praten. Koppel 
dit ook aan de klachtenprocedure. Zorg voor transparante besluitvorming waar 
bewoners tijdig bij betrokken worden.  

● Geef bewonersorganisaties een budget om een secretariaat op te zetten en bij 
behoefte technische of juridische experts te kunnen betrekken zodat zij 
gelijkwaardiger aan tafel zitten. 
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5. Internationale trein en andere alternatieven  
 
Zoals in de eerdere hoofdstukken besproken is er vanuit klimaat en leefomgeving geen 
ruimte om op korte termijn het aantal vliegbewegingen te laten groeien. Dit betekent dat 
de schaarse capaciteit van de luchthavens verstandig moet worden ingezet. Er moet meer 
geïnvesteerd worden in alternatieven willen we de internationale bereikbaarheid van 
Nederland vergroten. De indiener wil vluchten op korte afstanden door de trein of andere 
alternatieven vervangen. Volgens de RLI is het essentieel om meer aandacht te besteden 
aan de beïnvloeding van reizigersgedrag en te sturen op de internationale bereikbaarheid 
van Nederland. Daarbij pleiten zij voor ‘netwerkefficiency’, waarbij er moet worden 
gestreefd naar het verwezenlijken van een zo goed mogelijke bereikbaarheid met zo min 
mogelijk luchtverkeer.76 De indiener wil investeren in het optimaliseren van 
internationale treinverbindingen. Iedere Nederlandse stad moet snel aangesloten zijn op 
een internationaal spoornetwerk dat verbonden is met Europese steden zoals Berlijn, 
Kopenhagen of Milaan. In Europa moeten er meer snelle treinverbindingen komen. Het 
wordt in de toekomst net zo makkelijk om een treinrit naar Rome te boeken als een 
vlucht. Ook de nachttrein verdient een comeback.  
 

5.1 Internationale trein 
 
Veel vluchten van en naar Schiphol en de regionale luchthavens gaan naar bestemmingen 
die ook binnen enkele uren per trein bereikbaar zijn, bijvoorbeeld Londen en Parijs. 
89.000 van de 500.000 vliegbewegingen op Schiphol komen van of gaan naar 
bestemmingen onder de 750 kilometer.77 Met een verbetering van het netwerk aan snelle 
internationale treinen en het herstel van de nacht- en slaaptreinen in Europa zouden nog 
veel meer Europese grote steden per trein met elkaar verbonden kunnen worden. Het 
netwerk was in het verleden beter en kan met modernisering en nieuwe technieken nog 
beter worden dan het ooit was. Daarvoor is wel het een en ander nodig.   
 
De internationale trein heeft het in veel landen afgelegd tegen het vliegtuig. Vliegen werd 
goedkoper, overstappen makkelijker en nationale spoorwegen hadden in hun concessie 
geen opdracht voor internationale verbindingen. Er was weinig liefde en aandacht vanuit 
overheden voor de internationale trein, terwijl de luchtvaart mogelijkheden voor 
ongebreidelde groei kreeg. Om de internationale trein een nieuwe impuls te geven zijn 
meerdere stappen nodig om te concurreren met de luchtvaart op prijs, tijd en gemak.  
 
Prijs   
De trein is relatief duur omdat het vliegtuig veel te goedkoop is. De luchtvaart betaalt 
geen belasting, betaalt weinig voor haar infrastructuur en vrijwel niets aan 

                                                      
76 Raad voor de Leefomgeving, https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf, p. 7, 
geraadpleegd op 02-07-2019  
77 Royal HaskoningDHV, https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/trein-is-goed-
alternatief-voor-korte-vluchten-vanaf-schiphol/8122, geraadpleegd op 05-07-2019  

https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/trein-is-goed-alternatief-voor-korte-vluchten-vanaf-schiphol/8122
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/trein-is-goed-alternatief-voor-korte-vluchten-vanaf-schiphol/8122
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milieubelasting. Dat leidt tot een oneerlijke concurrentie met de trein. Zie hiervoor ook 
de voorstellen gedaan in hoofdstuk 2.  
 
Veel Europese landen hebben net als Nederland een duaal systeem met een spoorbedrijf 
voor de rails en een ander bedrijf (vaak meerdere) voor de treinen. Die laatste verkopen 
de kaartjes en betalen een gebruiksvergoeding voor de rails. Dit is allemaal geregeld in 
concessies. 
 
De internationale trein valt nu vrijwel overal buiten de reguliere concessies. Voor 
binnenlandse treinreizen worden afspraken gemaakt. Daarbij worden ook de tarieven 
vastgesteld. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kosten die mogen of moeten 
worden doorberekend aan reizigers en de mogelijkheid voor  treinaanbieders om met de 
winsten van rendabele trajecten de onrendabele trajecten te compenseren. In sommige 
landen krijgen onrendabele verbindingen subsidie of draagt de overheid veel 
investeringskosten. De internationale trein valt hier bijna altijd buiten. Daarvoor moet nu 
vaak de maximale gebruiksvergoeding voor het spoor worden betaald. De internationale 
trein krijgt meestal  geen compensatie, geen subsidie en staat altijd achteraan als de 
dienstregeling wordt vastgesteld.  
 
In elk land gelden er weer andere regels voor het beprijzen van treinen. In Nederland is 
het gebruik van het spoor relatief goedkoop omdat de overheid bijdraagt aan het 
onderhoud. De treinaanbieders worden geacht verder zonder subsidie te rijden en in het 
geval van de NS zelfs een forse winstafdracht van 8% aan het Rijk te betalen. In België is 
het andersom: het gebruik van de rails zijn duur, maar treinaanbieders krijgen subsidie 
voor bepaalde routes. Voor de internationale trein is dit heel ongunstig.  Een TGV kaartje 
door Frankrijk is voor Fransen veel goedkoper dan voor Nederlanders. Door de 
internationale trein met prioriteit te behandelen en gunstige gebruikersvergoeding voor 
het spoor te laten betalen, kunnen ook financieel aantrekkelijke routes worden 
ontwikkeld.  
 
Voorstellen: 

• Verlaag de gebruiksvergoeding voor internationaal spoor. 
• Neem additionele prestatieverplichtingen voor internationaal spoor op in de 

afspraken met de NS.  
• Maak Europese afspraken die internationale treinreizen en het ontsluiten van 

nieuwe verbindingen aantrekkelijk maakt.  
• Bepleit in Europees verband prioritering van internationale lange-

afstandsverbindingen. 
• Onderzoek de mogelijkheid van een Europese (mini)concessie voor 

nachttreinen waardoor je kunt sturen met prestatieafspraken voor subsidie of 
andere ondersteuning.  

 
Tijd  
Hoe langer de reis, hoe sneller de trein moet worden. Voor echt snelle treinen moeten 
aparte hogesnelheidslijnen worden aangelegd en hogesnelheidstreinen gekocht. Dat 
vraagt enorme investeringen in tijd en geld, ruimte en publiek draagvlak. Dat is geen 
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gemakkelijke opgave, maar voor een aantal populaire routes wel de beste oplossing voor 
de lange termijn. De grotere Europese landen; Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, 
hebben met veel succes een HSL netwerk ontwikkeld. Een betere aansluiting met dit 
Europese net zal de bereikbaarheid van Nederland kunnen verbeteren, maar vraagt ook 
om forse investeringen van onze buurlanden. Daar is veel politieke inzet voor nodig. 
 
Daarnaast is ook op het bestaande spoor veel tijdwinst te boeken. Door de internationale 
trein efficiënter in de dienstregeling te passen en op te nemen in de doelstellingen van 
ProRail, minder stops op tussengelegen stations en rijdend materiaal dat geschikt is voor 
alle te passeren landen, kan veel tijd worden gewonnen. Voor het traject Amsterdam-
Berlijn kan ook zonder een nieuw HSL tracé tot misschien wel twee uur worden 
gewonnen.78 Met een nieuwe HSL verbinding nog veel meer, al zijn de kosten daarvan 
erg hoog. Ook de snelle uitrol van het nieuwe Europese treinbeveiligingssysteem 
(ERTMS) kan helpen. Met ERTMS kunnen treinen sneller en dichter op elkaar rijden, 
waardoor er meer treinen op hetzelfde traject kunnen rijden. Zeker op trajecten met vier 
sporen. De internationale trein, die in een afwijkend ritme rijdt dan lokale treinen, kan 
dan beter in de dienstregeling worden ingepast. Ook kunnen de verschillen in 
beveiligingssystemen tussen landen worden weggenomen, waardoor aan de grens niet 
van locomotief of machinist hoeft worden gewisseld.   
 
Voorstellen: 

• Een ambitieuze en efficiënte uitrol van het Europese 
spoorbeveiligingssysteem ERTMS. 

• Prioriteer de uitrol en update van ERTMS op de HSL. 
• Verken de opties voor de HSL Oost, en neem dit op in de 

langetermijnbegroting van het Mobiliteitsfonds 2030. 
• Alternatief kunnen we alvast beginnen met de spoorverdubbeling van Utrecht 

en Ede waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Dat is ook goed voor het 
lokale verkeer. 

 
Gemak  
Het boeken van een internationaal treinticket is eindeloos veel omslachtiger dan 
inchecken voor een gewone trein, maar ook veel ingewikkelder dan het uitzoeken en 
boeken van een vliegticket. Ook het vergelijken van prijzen, reistijden en tussenstops is 
onnodig ingewikkeld. Het inchecken en de transfer van bagage bij een overstap is vrijwel 
nergens mogelijk, terwijl dit in de luchtvaart heel normaal is. 
 
Terwijl de luchtvaart alle vluchten in een internationaal systeem beschikbaar stelt aan 
ticketsites en luchthavens overstappers optimaal faciliteren bij een overstap, geldt dit niet 
voor het spoor. Elke spooraanbieder hanteert een eigen systeem, data worden 
onvoldoende gedeeld, prijzen zijn ondoorzichtig en alternatieven worden niet 
aangeboden. Dit kan veel beter. Met een Europees akkoord kunnen internationale, 
nationale en regionale aanbieders gedwongen worden om hun aanbod en diensten in een 
publiek boekingssysteem beschikbaar te maken.    
                                                      
78 VK,  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-vier-uur-naar-berlijn-treinen-is-technisch-haalbaar-maar-een-
politieke-kwelling~bf5b1444/, geraadpleegd op 25-07-2019   

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-vier-uur-naar-berlijn-treinen-is-technisch-haalbaar-maar-een-politieke-kwelling%7Ebf5b1444/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-vier-uur-naar-berlijn-treinen-is-technisch-haalbaar-maar-een-politieke-kwelling%7Ebf5b1444/
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Ook zijn de passagiersrechten voor spoorreizigers minder goed geregeld dan voor 
luchtreizigers. Geld terug bij vertragingen, vervangend vervoer, compensatie of een 
overnachting bij het missen van een overstap door vertraging: het moet allemaal beter 
worden afgesproken. Er is geen reden om treinreizigers minder rechten te geven dan 
luchtreizigers. Ook hier is een Europese afspraak nodig. 
 
Voorstellen: 

• Stel als beleidsdoel vast dat vluchten binnen de EU van minder dan 750 kilometer 
vervangen worden door alternatieven die net zo gemakkelijk en niet duurder zijn. 

• Geef alle vluchten binnen de EU die met de trein even snel of sneller bereikbaar 
zijn de laagst mogelijke prioriteit binnen de slotcoördinatie.  

• Stimuleer betere samenwerking  tussen nationale treinaanbieders op Europees 
niveau om de belemmeringen voor internationale treinreizen weg te nemen, zoals 
bij de ticketverkoop of passagiersrechten.  

• Zorg dat het vinden en boeken van een internationale reis per trein even makkelijk 
is als een binnenlandse reis. Hiervoor moet de EU afdwingen dat nationale OV-
aanbieders alle reisinformatie en informatie over punctualiteit als open data. 
beschikbaar maken zodat het in informatiediensten en apps verwerkt kan worden. 

• Zet binnen Europa in op betere passagiersrechten van treinreizigers, zodat ook als 
een reis uit meerdere tickets bestaat reizigers toch een vergoeding krijgen bij 
gemiste aansluitingen of dat je het recht hebt met een andere service verder te 
reizen als daar ruimte is.  

 
Nachttrein 
Om bestemmingen op grotere afstanden binnen Europa toch bereikbaar te maken per 
trein, is de terugkeer van de nachttrein nodig. Op dit moment zijn de Oostenrijkse 
spoorwegen -de ÖBB-  de belangrijkste aanbieder van nachttreinroutes in Europa. 
Daarnaast zijn er ook vanuit Frankrijk nachttreinen naar het Zuiden. Om de nachttrein 
weer terug te krijgen is een actieve houding vanuit de Nederlandse overheid nodig. De 
nachttrein heeft grote voordelen boven nieuwe HSL lijnen. Vooral de lagere 
investeringskosten, korte realisatietijd en het gebruik van het spoor op tijden dat de 
reguliere dienstregelingen weinig gebruik maken van de bestaande rail-infra, maken de 
nachttrein relatief snel en voordelig realiseerbaar. De reis is langer dan per vliegtuig of 
HSL, maar wordt grotendeels slapend doorgebracht. Dat zijn dus geen verloren uren voor 
de reiziger.  De hogere kosten worden vaak ook goed gemaakt door het uitsparen van een 
hotel. Nu al vertrekken tussen de tien- en vijftienduizend Nederlandse reizigers met een 
slaaptrein vanuit Düsseldorf naar Wenen, München of Innsbruck. Kunnen slapen tijdens 
de reis blijkt een belangrijke reden voor hun keus.79 

 

De nachttrein is een slaaptrein, geen nachtelijke intercity. De nachttrein stopt 's avonds op 
enkele grote stations om reizigers op te pikken en rijdt dan in één keer gedurende de hele 

                                                      
79 KIM, https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/06/20/slapend-onderweg-potentieel-van-de-internationale-
nachttrein-van-en-naar-nederland, geraadpleegd op 18-07-2019   

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/06/20/slapend-onderweg-potentieel-van-de-internationale-nachttrein-van-en-naar-nederland
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/06/20/slapend-onderweg-potentieel-van-de-internationale-nachttrein-van-en-naar-nederland
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nacht door om 1000 km verder met één of enkele stops in de ochtend de reizigers te laten 
uit of overstappen.80   
 
Uit de Kamerbrief van 11 juli 2019 blijkt dat er een achttal bestemmingen potentie 
hebben voor de nachttrein. Op dit moment is alleen de ÖBB actief geïnteresseerd om 
weer naar Nederland te gaan rijden. Maar het Kennisinstituut voor Mobiliteit 
concludeerde in het onderzoek ‘slapend onderweg’ dat acht bestemmingen van en naar 
Nederland kansrijk zijn, goed voor 0,7 tot 1 miljoen reizen.81  
 
Voorstellen: 

• Verken actief de mogelijkheden met verschillende Europese aanbieders om de 
nachttrein door te laten rijden naar Nederland te beginnen met de ÖBB. 

• Verken op welke manier de overheid kan bijdrage aan een succesvolle 
herintrede van de nachttrein, bijvoorbeeld door het verlagen van de 
gebruiksvergoeding vastgelegd in een Europese (mini-) concessie. 

• Spreek af dat slaaptreinen zonder nachtelijke tussenstops bij grenzen  of 
stations kunnen doorrijden.  

• Ontwikkel nachttreincorridors voor de belangrijkste verbindingen. 
 
5.2 Andere alternatieven 
 
Naast de trein zijn er meer alternatieven voor het vliegtuig. We hebben eeuwenlang per 
boot gereisd als we verder weg wilden en voor overtochten naar Groot-Brittannië en 
Scandinavië is dat nog steeds een prima optie om flinke stukken af te snijden. Ook 
hiervoor geldt vaak dat het slapend reizen als een groot voordeel wordt gezien. Maar het 
merendeel van het reizen gaat over land. Met de trein, auto of met de bus.  
 
Lange-afstandsbussen zijn een flexibel en voordelig alternatief op de trein en kunnen in 
toenemende mate elektrisch rijden. Nu al dienen Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven 
als hub, waar veel verbindingen naar verschillende richtingen samenkomen.82 Dat er 
elektrische lange-afstandsvarianten komen is een kwestie van tijd, daarvoor hoeven we 
weinig nieuws uit te vinden. Bussen maken gebruik van bestaande infrastructuur en 
bestaande technologie. Dat maakt de bus flexibel in de markt. Als een verbinding niet 
populair blijkt kan hij makkelijk weer worden afgeschaft, net als in de luchtvaart. Met 
moderne bussen reis je met meer comfort en beenruimte dan met het vliegtuig.  
 
Sommige mensen hebben hoge verwachtingen voor de Hyperloop.83 Er zijn verschillende 
varianten in onderzoek of ontwikkeling. Meestal gaat het om een soort 
magneetzweeftrein in een vacuümbuis, die daardoor extreem weinig weerstand heeft en 

                                                      
80NZR, http://www.nachtzug-retten.de/wp-content/uploads/2016/05/2013-04-30_uic_study_night_trains_2.02.pdf, 
geraadpleegd op 18-07-2019   
81KIM https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/06/20/slapend-onderweg-potentieel-van-de-internationale-
nachttrein-van-en-naar-nederland, geraadpleegd op 18-07-2019   
82 KIM https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2019/06/20/de-bus-over-de-grens-
grensoverschrijdende-busverbindingen-in-nederland/KiM+rapport+De+bus+over+de+grens+-+def.pdf, p.22, 
geraadpleegd op 18-07-2019  
83 Delft Hyperloop, https://delfthyperloop.nl/nl/, geraadpleegd op 18-07-2019  

http://www.nachtzug-retten.de/wp-content/uploads/2016/05/2013-04-30_uic_study_night_trains_2.02.pdf
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/06/20/slapend-onderweg-potentieel-van-de-internationale-nachttrein-van-en-naar-nederland
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/06/20/slapend-onderweg-potentieel-van-de-internationale-nachttrein-van-en-naar-nederland
https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2019/06/20/de-bus-over-de-grens-grensoverschrijdende-busverbindingen-in-nederland/KiM+rapport+De+bus+over+de+grens+-+def.pdf
https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2019/06/20/de-bus-over-de-grens-grensoverschrijdende-busverbindingen-in-nederland/KiM+rapport+De+bus+over+de+grens+-+def.pdf
https://delfthyperloop.nl/nl/
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in theorie hogere snelheden dan een vliegtuig kan behalen. Daarmee zou super snel, 
zuinig en emissievrij reizen over grote afstanden mogelijk worden. Het is helaas nog geen 
technologie die we nu kunnen uitrollen. Ook zitten er veelal dezelfde nadelen aan als bij 
een nieuwe hogesnelheidstrein. Duur in aanleg, niet flexibel en in het geval van de 
Hyperloop hele grote technische en veiligheidsproblemen die nog niet zijn opgelost.84 
 
Gedragsverandering 
Naast de stimulering op tijd, prijs en gemak is er ook bewustwording nodig om een 
gedragsverandering te bewerkstelligen. Vliegen op korte afstanden in Europa is in korte 
tijd de normaalste zaak van de wereld geworden. Een allereerste stap is dat reizigers zich 
meer bewust worden van de milieueffecten van hun reis. Het inzichtelijk maken van de 
totale CO2-uitstoot van hun reis in relatie tot andere bronnen van CO2-uitstoot 
(verwarming huis, voedsel) kan helpen om deze gedragsverandering gemeengoed te laten 
worden. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden met de verschillende aanbieders van 
vliegtickets om altijd een duurzamer alternatief aan te bieden. 
 
Zakelijke reizigers zijn een belangrijke doelgroep voor korte-afstandsvluchten. Vanuit de 
overheid is er al een reisbeleid waarbij bestemmingen onder de 500 kilometer niet per 
vliegtuig bereisd mogen worden. Dergelijke afspraken kunnen ook in het bedrijfsleven 
gemaakt worden en worden vastgelegd in een Green Deal, al mag de lat wel hoger dan 
500 kilometer.  
 
Voorstellen: 

• Op vliegtickets wordt verplicht de CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt.  
• De overheid zet zich in voor een Green Deal met de 200 grootste bedrijven om 

vliegen op korte afstanden te ontmoedigen. 
• Er worden afspraken gemaakt met de reisorganisatiebranche zodat aanbieders van 

vliegtickets ook altijd een milieuvriendelijker alternatief tonen. 
 
 

                                                      
84 Interesting Engeneering, https://interestingengineering.com/biggest-challenges-stand-in-the-way-of-hyperloop, 
geraadpleegd op 18-07-2019  

https://interestingengineering.com/biggest-challenges-stand-in-the-way-of-hyperloop
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6. Conclusie  
 
De luchtvaart speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland, maar de 
maatschappelijke houdbaarheid van de sector staat onder druk. 
De Nederlandse luchtvaart heeft in de afgelopen jaren snel kunnen groeien, wat tot veel 
overlast voor omwonenden heeft geleid.  Het vertrouwen in de overheid is daarbij 
geschaad.  
 
Onze vliegvelden liggen in druk bewoonde gebieden waardoor de veiligheid en de 
gezondheid van omwonenden in het geding komt. Daarnaast staat de groeiende CO2-
uitstoot van de luchtvaart haaks op doelstellingen in het Klimaatakkoord. Ook heeft de 
natuur te lijden onder de stikstofdepositie, waar ook de luchtvaart aan bijdraagt. 
 
De minister heeft in haar meest recente kamerbrief aangegeven veiligheid, klimaat en 
leefomgeving als randvoorwaarden te omarmen. Toch wil ze ook het aantal 
vliegbewegingen laten groeien. Kortetermijngroei dreigt te winnen van een structurele, 
langetermijnoplossing. Al decennia lang worden de belangen van omwonenden en 
toekomstige generaties ondergeschikt gemaakt aan de vermeende belangen van de sector. 
In deze nota schetst de indiener een alternatief perspectief op luchtvaart en internationaal 
reizen, als input voor de luchtvaartnota die dit najaar wordt gepresenteerd door het 
kabinet. 
 
Waar staan we? 

• De gezondheid van omwonenden en de leefomgeving is in het geding door 
blootstelling aan ultrafijnstof, geluidsoverlast en stikstofdepositie.  

• Technologische oplossingen om de klimaatimpact van de luchtvaart terug te 
dringen zullen naar verwachting  pas op zijn vroegst na 2030 enig effect hebben. 

• Hinderbeperkende maatregelen (zoals de vierde baan-regel) en de fysieke 
veiligheid staan bij groei van vliegbewegingen op gespannen voet met elkaar.  

• Schiphol kan beter benut worden door de huidige capaciteit efficiënter in te 
zetten.  

 
Wat is de oplossing? 

• Er moet een nieuw normen- en handhavingsstelsel komen om de veiligheid en 
gezondheid van omwonenden en de leefomgeving te beschermen. 

• Er moet een CO2-plafond worden vastgelegd voor de luchtvaart en een reductie 
pad naar 2050. Dit geeft een prikkel aan de industrie om te investeren in 
duurzame technologie zoals e-fuels.  

• Op basis van de nieuwe, handhaafbare normen voor gezondheid, veiligheid en 
klimaat wordt de maximale capaciteit van Schiphol en de regionale vliegvelden 
bepaald. Niet andersom. 

• Lelystad Airport gaat niet open als vakantie-luchthaven.  
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• Het systeem waarmee capaciteit wordt verdeeld, moet worden opengebroken. 
Maatschappijen die de stilste en schoonste vliegtuigen inzetten krijgen voorrang. 
Bestemmingen binnen een straal van 750 km, die goed per trein bereikbaar zijn, 
krijgen de laagste prioriteit.  

• De luchtvaart moet eerlijk worden belast. Onder andere door een kerosine-accijns. 
De opbrengsten worden o.a. geïnvesteerd in alternatieven zoals de internationale 
trein.  

• In Europa zet Nederland zich in voor een stevig netwerk van snelle treinen tussen 
hoofdsteden en de nachttrein voor langere afstanden binnen Europa.  
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Beleidsparagraaf 
 
De Kamer wordt gevraagd in te stemmen de regering te verzoeken om de volgende 
beslispunten om te zetten in beleid en wetgeving. 
 
*Nederland zet zich internationaal in voor mondiale afspraken over een minimale 
kerosine-accijns.   
 
*Nederland zet zich ervoor in dat internationale luchtvaart wordt opgenomen in het 
klimaatverdrag van Parijs, om te beginnen door de uitstoot van de luchtvaart onderdeel te 
maken van de Europese CO2-reductie verplichtingen.  
 
*Nederland zet zich in voor strenge criteria voor offsetkredieten en alternatieve 
brandstoffen. 
 
*Nederland begint met een kopgroep met het invoeren van een kerosine-accijns op het 
niveau van de gemiddelde brandstofaccijns voor het wegverkeer.  
 
*Nederland stopt met het uitgegeven van gratis emissierechten aan de luchtvaartsector. 
Nederland zet zich in om ook internationale vluchten die vanuit Europa vertrekken, onder 
het emissiehandelssysteem (EU ETS) te laten vallen en het emissieplafond daarvan steeds 
lager te maken.   
 
*Nederland categoriseert vliegtuigen op basis van vervuiling en lawaai en faseer elke vijf 
jaar de laagste categorie uit, vergelijkbaar met het model van milieuzones voor het 
wegverkeer. Nederland gebruikt dit systeem ook om te differentiëren in luchthavengelden 
zodat vervuilende en lawaaiige vliegtuigen steeds meer betalen.  
 
*Nederland zet zich in om vaart te maken met het Single European Sky programma 
binnen de randvoorwaarden van klimaat én leefomgeving. 
 
*Nederland stelt voor de luchtvaart nationaal een duidelijk CO2-plafond waaraan de het 
land en de sector moeten voldoen.   
 
*Nederland legt vast dat in 2050 alle fossiele kerosine uitgefaseerd moet zijn, met een 
tussendoel voor 2030 en 2040.  
 
*Nederland richt een tickettaks in gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer en per 
vliegtuig, die ook overstappers betreft.   
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*Het ministerie berekent de CO2-uitstoot van de luchtvaart op basis van de kerosine die 
op Nederlandse luchthavens wordt gebunkerd.  Het kabinet neem luchtvaartemissies op 
in de jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenning en in Milieu Effect Rapportages.   
 
*Nederland doet samen met internationale partners verder onderzoek naar alle niet-CO2-
klimaateffecten zoals radiative forcing of effecten van de productie van alternatieve 
brandstoffen en dring in internationale gremia zoals ICAO aan dat dit meegenomen wordt 
bij de beoordeling van maatregelen.   
 
*Nederland stelt duidelijke harde duurzaamheidscriteria vast voor biokerosine, minimaal 
op basis van de Europese Renewable Energy Directive 2.  
 
*Het Rijk onderzoekt welke technieken voor derde-generatie-biobrandstoffen kans 
maken door te breken. 
*Het kabinet brengt het potentieel van synthetische kerosine en de hiervoor benodigde 
energie in het kaart.   
 
*Het kabinet onderzoekt wat er aan nieuwe regelgeving nodig is rond bijmenging, 
belasting of emissie-eisen om fossiele brandstoffen te vervangen door synthetische 
brandstoffen.   
 
*Het kabinet ontwikkeld een beoordelingskader voor het stimuleren van alternatieve 
brandstoffen waarbij het transitiepotentieel voor de lange termijn leidend is. 
 
*Nederland stimuleert onderzoek naar accutechnologie. Zelfs als dat niet leidt tot 
elektrisch vliegen is het goed voor eindeloos veel andere toepassingen. 
 
*Het Rijk maakt het publiek bewust van de schadelijke effecten van vliegen en stimuleer 
bewust gedrag bijvoorbeeld door bij reizen altijd de CO2-uitstoot in kaart te brengen.  
 
*Het kabinet maakt afspraken met bedrijven in het kader van hun MVO beleid om zo min 
mogelijk te vliegen. Het kabinet stelt regels en criteria op voor ambtenaren en 
dienstreizen, waarbij het uitgangspunt is dat tot 750 kilometer er niet gevlogen wordt en 
het mogelijk wordt om ook op langere afstanden de trein te nemen. 
 
*Het kabinet ontwikkelt een streefwaarde op basis van indicatoren voor gezondheid en 
levenskwaliteit met de advieswaarden van de WHO als uitgangspunt. Deze streefwaarden 
vormen het nieuwe doel voor de lange termijn.   
 
*Nederland onderzoekt, zo mogelijk met Europese partners, hoe vliegtuiglawaai in de 
praktijk door mensen wordt ervaren als overlast en betrekt de resultaten bij de 
ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen, rekenmodellen, regelgeving en handhaving.  
 
*Het Rijk evalueert het nieuwe normenkader voor geluidsoverlast elke vijf jaar op basis 
van onderzoek naar beleving van geluidsoverlast en stel zo nodig bij.  
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*Nederland is een klein land met veel vliegvelden en vliegverkeer. Interacties en 
cumulatieve effecten zijn dan ook onvermijdelijk. Het Rijk brengt vliegtuiglawaai in 
kaart voor heel Nederland conform de methodes beschreven in de EU Richtlijn 
Omgevingslawaai en baseert actieplannen ter vermindering van omgevingslawaai op dit 
totaalbeeld.   
 
*Het kabinet stelt maximale geluidswaarden vast en handhaaft hierop middels 
geluidsmetingen. 
 
*Het kabinet maakt het aantal verstoringen/vluchten per dag en ‘rustpauzes’ onderdeel 
van de afspraken met de bewoners. 
 
*Het Rijk ontwikkelt voor alle luchthavens een passend meetnet, waar bewoners nauw bij 
betrokken zijn. Laat een onafhankelijke wetenschappelijke partij het meetnet beheren.  
 
*Het kabinet baseert het nieuwe normenkader op geluidscontouren die ook gemeten 
worden en waar dus ook op gehandhaafd kan worden.   
 
*Het Rijk valideert modellen en beleidsmatige voorspellingen permanent met actuele 
metingen en rapporteer hierover. 
 
*Het kabinet besluit voor Schiphol en andere Nederlandse luchthavens te stoppen met 
nachtvluchten, totdat vliegtuigen zo stil zijn geworden dat de nachtelijke operatie binnen 
de advieswaarden van de WHO blijft. 
 
*Het kabinet besluit als eerste stap, dat in het volgende gebruiksjaar voor Schiphol het 
aantal nachtvluchten teruggebracht wordt naar de eerder afgesproken 29.000. 
 
*Het kabinet stelt minimale vlieghoogtes op routes vast.  
 
*Het Rijk verscherpt de handhaving op vliegen volgens de afgesproken routes. 
 
*Het kabinet maakt afspraken die klachten betrekt bij de handhaving en de actie 
terugkoppelt naar de klagers en in jaarlijkse rapportages.  
 
*Het kabinet zorg voor voldoende kennis en capaciteit bij de ILT. 
 
*De luchtvaartsector wordt verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle maatschappelijke 
kosten en milieukosten die voortvloeien uit haar activiteiten. De sector wordt niet 
gevrijwaard van schadeclaims of klachtenprocedures.   
 
*Er worden geen woningen gebouwd waar de situatie te ongezond is om te wonen.  
 
*Alle woningen tellen voortaan mee, ook niet-zelfstandige woningen, bedrijfswoningen 
en verzorgingstehuizen.   
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*Het Rijk monitort permanent de concentraties van ultrafijnstof in de buurt van 
luchthavens en onderzoek de gezondheidsgevolgen voor korte-  en 
langetermijnblootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof voor omwonenden en 
werknemers.   
 
*Het kabinet gebruikt de onderzoeksresultaten van RIVM voor het vaststellen van 
normen en streefwaarden voor ultrafijnstof.   
 
*Het kabinet onderzoekt samen met Europese en sectorpartners of een nieuwe generatie 
vliegtuigmotoren met weinig ultrafijnstof en stikstofemissies een optie is, of dat de 
ontwikkeling van emissievrije (elektrische) luchtvaart eerder tot resultaten leidt.  
 
*Nederland stelt het gebruik van zwavelarme kerosine verplicht voor vliegtuigen van en 
naar Nederland. 
 
*Nederland zet in Europa in op normen voor ultrafijnstof en NOx met een 
classificeringssysteem vergelijkbaar met de Euro classificaties voor auto’s.  
 
*Nederland zet zich in voor de mogelijkheid van luchthavens om de mogelijkheid te 
krijgen om vervuilende vliegtuigen makkelijker te weren (milieuzones).   
 
*Nederland zet zich in Europa in voor een nieuw systeem voor slotcoördinatie, waarbij er 
gestuurd kan worden maatschappelijke criteria, zoals de waarde van een vlucht voor het 
netwerk. Vliegtuigen worden op duurzaamheids- en geluidsclassificaties gecategoriseerd. 
Stille en schone vliegtuigen krijgen prioriteit in slotallocatie.  
 
*Nederland neemt maatregelen voor de afschaffing van vluchten van Nederland naar 
België en deprioritisering van vluchten naar Londen en Duitse en Franse steden binnen 
750 km. Het kabinet zorg voor betere afstemming tussen luchtvaart- en 
spoormaatschappijen enerzijds en de vliegvelden anderzijds, waardoor overstappers 
onder de 750 km per trein naar Schiphol komen.  
 
*Nederland handhaaft streng op arbeidsvoorwaarden en -rechten. Nederland regelt 
binnen Europa dat ook luchtvaartmaatschappijen die onder een andere lidstaat vallen toch 
geïnspecteerd worden.  
 
*Het kabinet verkent met Duitsland en Frankrijk de mogelijkheden om als driehoek van 
vliegvelden een internationale hub te vormen en start met het gelijkstellen van 
luchthavengelden tussen de drie vliegvelden. 
 
*Het Rijk maakt prestatieafspraken met Schiphol over de maatschappelijke 
dienstverlening van het vliegveld. De opdrachtgever is het Rijk, de belangrijkste klant is 
Nederland.  
 
*Het kabinet moderniseert de bewonersparticipatie, door gebruik van online tools om een 
community te bouwen waardoor veel meer mensen mee kunnen praten. Koppel dit ook 
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aan de klachtenprocedure. Het kabinet zorgt voor transparante besluitvorming waar 
bewoners tijdig bij betrokken worden.  
 
*Het kabinet geeft bewonersorganisaties een budget om een secretariaat op te zetten en 
bij behoefte technische of juridische experts te kunnen betrekken zodat zij 
gelijkwaardiger aan tafel zitten. 
 
*Het kabinet verlaagt de gebruiksvergoeding voor internationaal spoor en zet zich 
Europees in voor een zelfde verlaging in heel Europa.  
 
*Het kabinet neemt additionele prestatieverplichtingen voor internationaal spoor op in de 
afspraken met de NS.   
 
*Nederland maakt Europese afspraken die internationale treinreizen en het ontsluiten van 
nieuwe verbindingen aantrekkelijk maakt.   
 
*Nederland bepleit in Europees verband prioritering van internationale lange-
afstandsverbindingen.  
 
*Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid van een Europese (mini)concessie voor 
nachttreinen waardoor je kunt sturen met prestatieafspraken voor subsidie of andere 
ondersteuning.   
 
*Het kabinet maakt vaart met een ambitieuze en efficiënte uitrol van het Europese 
spoorbeveiligingssysteem ERTMS.  
 
*Het kabinet prioriteert de uitrol en update van ERTMS op de HSL.  
 
*Het kabinet verkent de opties voor de HSL Oost, en neem dit op in de 
langetermijnbegroting van het Mobiliteitsfonds 2030.  
 
*Het kabinet besluit op korte termijn tot de spoorverdubbeling van Utrecht en Ede 
waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Dat is ook goed voor het lokale verkeer. 
 
*Het kabinet stelt als beleidsdoel vast dat vluchten binnen de EU van minder dan 750 
kilometer vervangen worden door alternatieven die net zo gemakkelijk en niet duurder 
zijn.  
 
*Het kabinet stelt mechanismen vast waarbij alle vluchten binnen de EU die met de trein 
even snel of sneller bereikbaar zijn de laagst mogelijke prioriteit krijgen binnen de 
slotcoördinatie. 
   
*Nederland stimuleert betere samenwerking  tussen nationale treinaanbieders op 
Europees niveau om de belemmeringen voor internationale treinreizen weg te nemen, 
zoals bij de ticketverkoop of passagiersrechten.   
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*Het kabinet zorgt dat het vinden en boeken van een internationale reis per trein even 
makkelijk is als een binnenlandse reis. Hiervoor moet de EU afdwingen dat nationale 
OV-aanbieders alle reisinformatie en informatie over punctualiteit als open data 
beschikbaar maken zodat het in informatiediensten en apps verwerkt kan worden.  
 
*Nederland zet binnen Europa in op betere passagiersrechten van treinreizigers, zodat 
ook als een reis uit meerdere tickets bestaat reizigers toch een vergoeding krijgen bij 
gemiste aansluitingen of dat je het recht hebt met een andere service verder te reizen als 
daar ruimte is.   
 
*Nederland verkent actief de mogelijkheden met verschillende Europese aanbieders om 
de nachttrein door te laten rijden naar Nederland te beginnen met de ÖBB.  
 
*Nederland verkent op welke manier de overheid kan bijdrage aan een succesvolle 
herintrede van de nachttrein, bijvoorbeeld door het verlagen van de gebruiksvergoeding 
vastgelegd in een Europese (mini-) concessie.  
 
*Nederland spreek met Europese partners af, dat slaaptreinen zonder nachtelijke 
tussenstops bij grenzen  of stations kunnen doorrijden.   
 
*Nederland ontwikkelt samen met Europese partners nachttreincorridors voor de 
belangrijkste verbindingen. 
 
*Op vliegtickets wordt verplicht de CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt.  
 
*Het kabinet zet zich in voor een Green Deal met de 200 grootste bedrijven om vliegen 
op korte afstanden te ontmoedigen. Er worden afspraken gemaakt met de 
reisorganisatiebranche zodat aanbieders van vliegtickets ook altijd een 
milieuvriendelijker alternatief tonen. 
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Financiële paragraaf 
 
Deze initiatiefnota schetst verschillende beleidsinterventies om de luchtvaart te 
verduurzamen als bijdrage aan het debat over de Luchtvaartnota die op dit moment door 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt voorbereid. De financiële en 
macro-economische effecten zijn zeer afhankelijk van hoe bepaalde beleidsinstrumenten 
worden ingezet en welk scenario gekozen wordt. 
 
De belangrijkste beleidsvoorstellen met financiële consequenties zijn het invoeren van 
een kerosine-accijns en een tickettaks gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer.  Een 
kerosine-accijns op het niveau van andere brandstofaccijnzen kan honderden miljoenen 
opbrengen.  
 
Qua investeringen liggen er vooral kosten in een verkenning en eventuele aanleg van 
meer HSL netwerk na 2030. Op dit moment is het nog onduidelijk welke investeringen er 
nodig zijn. Er moet een investeringsagenda voor internationaal treinverkeer worden 
opgesteld. Geheel nieuwe railinfra is kostbaar maar op dit moment het beste alternatief 
voor vliegen op korte routes. 
 
Minder luchtvaart levert ook veel baten op voor het klimaat en minder noodzaak voor 
andere klimaatcompenserende en klimaatadaptatieve maatregelen. Maar ook voor de 
volksgezondheid door vermeden gezondheidskosten en voortijdige sterfte, natuur en 
natuurcompenserende maatregelen. Bovendien kunnen forse arealen in vooral de 
Randstad, die nu door veiligheids- en geluidsnormen zijn gevrijwaard, ruimtelijk anders 
worden gebruikt, voor bedrijvigheid of woningbouw.  De potentiële baten zijn miljarden 
waard. 
 
Kröger
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Goal for 2017: 

Berlin to Munich  
in four hours 
High-speed trains will soon be travelling on the entire 
new line – at speeds of up to 300 km/h, carrying passen-
gers between the city centres of Berlin and Munich in 
 record-breaking times. Trains will become a real alterna-
tive to travelling by car or plane.
The German Unity Transport Project 8 (VDE 8), which will 
link Nuremberg and Berlin, is nearing completion. The 
new line Erfurt–Leipzig/Halle was inaugurated at the end 
of 2015, with all new routes between Nuremberg and 
Berlin due to be complete in 2017. 
The ten-billion euro project was approved by the federal 
government in 1991 to improve the transport links be-
tween East and West and between North and South. It 
will also close the gaps in the German high-speed rail net-
work. Freight trains will also travel on the route. The line 
will open many opportunities for implementing state-of-
the-art transport concepts – heralding the dawn of a new 
era in rail travel. 
The new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2) entered into 
service in December 2015, making journeys between East 
and West much faster - cutting an hour off the journey 
time between Dresden and Frankfurt. The upgraded and 
new line Nuremberg–Erfurt (VDE 8.1) through the Thu-
ringian Forest shortens the journey time between south-
ern and northern major cities significantly – by up to two 
hours. When service started on the upgraded line (VDE 8.3) 
in 2006, the journey time between Leipzig/Halle and 
Berlin was already halved to approximately one hour and 
fifteen minutes.

New line Ebensfeld–Erfurt (VDE 8.1) through the Thuringian Forest 2012

≈ 6:00

≈ 7:10

≈ 4:00

Journey times: 
Express train Berlin–Munich

Prior to construction

Rail 2011

Rail 2018

Car

Plane*
*inner city–inner city comparison   



The modernised Erfurt main station 2008
Image on the right: new platforms at Leipzig main station 2015

Journey times: VDE 8 (January 2016)

Leipzig – Berlin ≈ 2:25 h ≈ 1:15 h – 1:10 h

TodaySo far Savingsince 2006

Leipzig – Erfurt ≈ 1:15 h ≈ 45 min – 30 min

Erfurt – Dresden ≈ 3:00 h ≈ 2:00 h – 1:00 h

Leipzig – Frankfurt ≈ 3:26 h ≈ 3:06 h – 20 min

Erfurt – Berlin ≈ 2:40 h ≈ 1:50 h – 50 min

Halle – Frankfurt ≈ 3:40 h ≈ 2:45 h – 55 min

Dresden – Frankfurt ≈ 5:15 h ≈ 4:15 h – 1:00 h

Halle – Erfurt ≈ 1:20 h ≈ 35 min – 45 min

since December 2015

Nuremberg – Berlin ≈ 4:45 h ≈ 2:50 h* – 1:55 h

Munich – Berlin ≈ 6:00 h ≈ 3:55 h* – 2:05 h

Nuremberg – Erfurt ≈ 3:10 h ≈ 1:20 h – 1:50 h

Halle – Munich ≈ 4:50 h ≈ 2:45 h* – 2:05 h

Leipzig – Munich ≈ 4:40 h ≈ 3:15 h – 1:35 h

Erfurt – Munich ≈ 4:30 h ≈ 2:30 h – 2:00 h

Dresden – Munich ≈ 6:20 h ≈ 4:45 h – 1:35 h

FutureToday Savingfrom December 2017

* sprinter trains



Well-interlinked:

Connecting 
the region to  
the fast network
The new line enables faster journey times and excellent 
connections between cities. And much more: the Erfurt, 
Halle and Leipzig junctions are the central interchange 
stations to the region.
Example scenario for Erfurt: the express trains arrive 
hourly in a time frame of approximately 10 minutes. 
Passengers can change trains between the fast lines – 
for example, leave the Dresden–Frankfurt express 
train and board the Berlin–Munich train.
Or they can continue travelling to the region. For only 
a few minutes after the express trains have departed, 
trains to the surrounding region start their journey. 
The best possible options to change between fast and 
regional trains bring a new quality to travelling.

The junctions are being completely modernised. Out-
dated track systems in Erfurt, Halle and Leipzig, some 
of which have been operating since the beginning of 
the 20th century, are being upgraded: this will ensure 
that trains reach stations quickly, take away any jour-
ney time saved and pass this on to the regional trans-
port. Around a billion euros is being invested in rail-
way stations, platforms, tracks and technology at the 
three junctions: to establish the most modern railway 
infrastructure that has ever existed and achieve new 
mobility in long-distance and regional transport.

new construction at Erfurt junction 

Rail network covering 7 km

Track length 75 km

Switches 110

Bridges 8

Electronic signal boxes   1

Railway stations      1

Number of platforms     12

Arrival and departure speed 100-160 km/h

Integration of VDE 8.1 2017

new construction at Halle junction

Rail network covering 9 km

Track length 50 km

Switches 200 

Bridges (including reconstruction) 9

Electronic signal boxes   2

Number of platforms 12

TFY (train formation yard facility) 1

Arrival and departure speed 80-160 km/h

Integration of VDE 8 2017

Overall construction period 2014–2020

new construction at Leipzig junction 

Rail network covering 16 km

Track length 25 km

Switches 154

Bridges 2

Electronic signal boxes   1

Number of platforms 8

Arrival and departure speed 80-160 km/h

Integration of VDE 8 2017

Overall construction period 2012–2020

Erfurt junction

Halle junction

Nuremberg

Frankfurt/Main

Berlin

in the direction
of Hamburg

in the direction of Munich

in the direction 
of Bremen
Cologne
Hanover

in the direction of 
Stuttgart

Dresden

Leipzig junction

Magdeburg

The future 
line map
Two-hour tact line

Ò

Ò

Ò

Ò





One route if pos-
sible; separate 
routes if necessary:

Freight and  
passenger trains on 
one route – with 
purposeful  
branches
High-speed trains and slower freight trains on the same 
line? A good idea? Passenger trains have different railway 
line requirements than freight trains. For fast trains, 
speed should be reduced at as few curves as possible. In 
contrast, if large loads are being transported, the gradi-
ent should be as low as possible. This has been taken into 
account in the new line constructed.  
And what if a slow freight train is in the way of a fast 
 express train? Then it overtakes the freight train. There    
is an overtaking station every 20 kilometres. A train can 
drive on to the holding track there and let the faster train 
pass. If space is tight, e.g. around Nuremberg, or neces-
sary, e.g. around Leipzig, freight traffic branches off. From 
the Gröbers junction, shipments roll directly into the 
container terminal in Leipzig, the freight traffic centre or 
the air freight transfer station.

Gröbers rail junction: connection of exist-
ing and new lines, separation of passenger 
and freight trains, new line Erfurt–Leipzig/
Halle (VDE 8.2), 2015



 

Upgraded line
Nuremberg–Ebensfeld  VDE 8.1

New line 
Ebensfeld–Erfurt VDE 8.1

Upgraded line 
Erfurt–Leipzig/Halle VDE 8.2

New line  
Leipzig/Halle–Berlin VDE 8.3

Erfurt

Ebensfeld
Bamberg

Bitterfeld

Leipzig
Halle (Saale)

Coburg

Nuremberg

Hamburg 

Rostock

Dresden

Hanover
Magdeburg
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German Unity Transport Projects (VDE)
European Union Trans-European Transport Networks (TEN)
VDE 8 new line, section of the TEN corridor Scandinavia-Mediterranean
VDE 8 upgraded line
East-West connection
North-South connection, TEN corridor Scandinavia-Mediterranean   

Erlangen

a railway with no  
boundaries: 

Closing gaps in the 
European high-
speed rail network 
The new high-speed route also has a European dimen-
sion: the line between Nuremberg and Berlin is an im-
portant section of the Trans-European Transport Net-
works (TEN-T). The line is one of the nine rail transport 
core network corridors, namely the Scandinavia–Medi-
terranean corridor, which nuns from the eastern bor-
der of Finland down to Sicily. Now that the Nurem-
berg–Berlin gap is closed, it will in future be possible 
to travel beyond national borders from southern to 
northern Europe without switching locomotives, mak-
ing a stop or changing the train control system. Non-
stop journeys and safety are the most important prem-
ises for the European rail services of tomorrow. 
Interoperability is the technical term. It starts with the 
height of the platform edges and ends with the train 
control system. On the Nuremberg–Berlin line, all of 
the required European standards have been realised – 
right through to disabled access to platforms. This is a 
significant step towards “a railway with no boundaries”. 

Co-financed by the European Union
Trans-European Transport Network (TEN-T)

ERDF Federal Transport Operational Programme 2007–2013
 
 EuROPEaN uNION

 Investing in your future
 European Regional  
 Development Fund

Individual projects were co-financed by the 
European Regional Development Fund



Eliminating 
bottlenecks:

New routes for 
freight traffic
Freight traffic is to be reduced around the Nuremberg 
bottleneck. A 13-kilometre train path for freight trains 
is being built – the core part is a tunnel under Nurem-
berg and Fürth that is about seven kilometres long. 
This is the right move and important for two reasons: 
one of Germany’s largest freight stations is in the 
Franconian metropolis. Furthermore, the path now 
used between Nuremberg and Fürth is one of the  
busiest in Germany. The train path for freight trains 
will eliminate a bottleneck.

A role that also the entire north-south axis is to exer-
cise. It can accommodate freight traffic from very 
busy corridors in the West. The order of the day: the 
German Ministry of Transport predicts that in 2025 
approximately 60 percent more goods than today 
will be transported by rail. 

Visualisation: freight traffic tunnel cuts underneath the Pegnitz in Nuremberg



Facts and figures
Line length:  83 km
Long-distance traffic speed up to 230/160 km/h 
S-Bahn speed up to  160/140 km/h
Upgraded and new S-Bahn stations 19
Tunnels 2 (total length 7.5 km)
Bridges 2 (total length 400 m)
Electronic signal boxes  3
In service  as of 2012



new tracks for 
freight, high-speed 
and S-Bahn trains:

Upgraded line
Nuremberg– 
Ebensfeld VDE 8.1
The entire length of the line is being upgraded in several 
stages to four tracks, for speeds of up to 230 km/h.  
Between Nuremberg and Forchheim there will be an 
S-Bahn connection, which will run through to Bamberg 
as a regional train. This poses a great challenge for the 
engineers: construction on this line is taking place pre-
dominantly “under rolling wheels”, which means rail 
traffic is still operating during construction. 
Sections of the line need to be closed at times. The full 
closure of Hallstadt–Bad Staffelstein in 2016 is the long-
est such closure, covering 20 kilometres and lasting 
34 weeks. 
The line upgrade has eliminated all existing level cross-
ings; the connecting footpaths have been rerouted us-
ing road bridges and underpasses. Before the upgraded 
line is transferred to the new line, the tracks will be re-
arranged using a fly-over – creating two independent 
double-track railway lines. In the vicinity of Ebensfeld 
the upgraded line will be linked with the new line  
in 2016.Siebenbogen Bridge in Fürth 2010: two new tracks will be added

Four-track line between Nuremberg and Fürth 



Facts and figures
Line length:  107 km
Speed up to  300 km/h
Superstructure Slab track
Tunnels 22 (total length 41 km)
Viaducts 29 (total length 12 km)
Electronic signal boxes  2
Commissioning 2017



Through the  
Thuringian Forest:

New line  
Ebensfeld–Erfurt 
VDE 8.1 
The new line will establish the first ever direct con-
nection between Nuremberg and Erfurt – double 
-tracked and electrified. Journey time: approxi-
mately one hour. Almost half of the line is routed on 
bridges or in tunnels – 53 out of 107 kilometres.  
A series of 22 tunnels – 41 kilometres long in total – 
and 29 bridges – twelve kilometres long in total – 
punctuates the line through the Thuringian Forest 
and through Upper Franconia.

The route, which allows speeds up to 300 km/h, 
ascends from the Maintal and reaches its peak of 
603 metres at Goldisthal, close to the Rennsteig.  
It then descends towards Ilmtal and reaches the  
Erfurt junction. Service on the new line will start  
in 2017.

Interior construction of the Blessberg Tunnel 2012
  
Image on the right: Weissenbrunn am Forst Viaduct 2011  





Sprint route in 
Central Germany:

New line 
Erfurt–Leipzig/Halle  
VDE 8.2
Approximately half an hour from Erfurt to Halle, 
three-quarters of an hour from Erfurt to Leipzig – all 
possible since December 2015. The double-track new 
line, 123 kilometres long and designed for speeds of 
300 km/h, initially runs through the Thuringian Basin. 
It then cuts through the Finne mountain range in three 
tunnels with a length of 15.4 kilometres in total. On 
the far side of the Querfurt Plateau, the route splits to-
wards Halle and Leipzig. The branch towards Halle lies 
uniquely on the Elster-Saale Viaduct. This 8.6 kilo-
metre long structure is the longest railway bridge in 
Germany. Five additional bridges, all constructed  
according to state-of-the-art engineering standards, 
complete the route.

Facts and figures
Line length:  123 km
Speed up to  300 km/h
Superstructure Slab track
Tunnels 3 (total length 15.4 km)
Bridges 6 (total length 14.4 km)
Traction current line  84 km
Electronic signal boxes  4
Commissioning Erfurt–Gröbers 2015 
Gröbers–Leipzig (23 km) 2003 
 

unstruttal Bridge before the last tact 2012
 
Image on the right: tunnel boring machine after driving a 
section of the Finne Tunnel 2009

The new Erfurt–Leipzig/Halle line, 
VDE 8.2, was officially inaugurated 
on 9 December 2015. Special trains 
connected Halle, Erfurt and Leipzig. 

Scheduled services got underway on 
13 December 2015.



 

Upgraded line  
Leipzig/Halle– 
Berlin
VDE 8.3 
High-speed trains in a fixed tact: that is  
the recipe for success for the route section that  
has been in service since 2006. The connection, 
designed for speeds of up to 200 km/h, has 
made rail competitive compared with road 
travel. Journey times between Berlin and Halle/
Leipzig have been reduced – to approximately 
one hour and fifteen minutes.  

Fifty-one level crossings have been replaced 
with railway or road bridges. This improves the 
flow of traffic and increases safety for rail pas-
sengers and other road users. With the connec-
tion to the other upgraded and new lines, the 
established route can realise its full potential.

Facts and figures
Line length:  187 km
Speed up to  200 km/h
Superstructure Slab/ballast track
Bridges 2 (total length 885 m)
Electronic signal boxes  4
Line commissioning 2006

Comfort route  
well connected:



Comfort route  
well connected:

Elbe Bridge in Wittenberg 2010

Image middle: Berlin Central 2006



New bridge constructions, a modern safety con-
cept in the tunnels, a train control system without 
signals on the line, upgraded platforms with dis-
abled access, noise protection measures for resi-
dents and compensation for encroachments in 
nature: new benchmarks have been set during the 
overall project. 

Bedded in the landscape:
Bridges as if built from one piece
The German Bridge Engineering Prize 2012 and 2014 was 
awarded to structures on the new Erfurt–Leipzig/Halle 
line: the Scherkondetal and Gänsebachtal Railway 
Bridges. The aesthetically convincing design of both 
bridges was praised, which was made possible by their in-
tegral construction. The road surface of a railway bridge, 
the superstructure, was previously joined to the pillars 
by means of moving bearings. Now, the engineers have 

abstained from using the high-maintenance and 
wear-susceptible bearings and joints – for the first time 
in railway bridge engineering in Germany. The bridges 
seem to be made of one piece. They appear slimmer, fit 
better into the landscape, require less maintenance in 
the long term and are therefore less expensive to main-
tain than conventional bridges. A total of six integral and 
semi-integral bridges have been built on the new lines.

Setting new  
standards: 
Innovation along 
the entire route

Gänsebachtal Railway Bridge during a load test run, new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2) 2014

arched bridges in the Thuringian Forest with record span widths to conserve the valley 
floor, Froschgrundsee Viaduct 2009, new line Ebensfeld–Erfurt (VDE 8.1) 



One tube for each direction of travel: the design prin-
ciple for the tunnels on the new line between Erfurt 
and Leipzig/Halle. Every 500 metres there is an escape 
corridor, a cross-connection. In emergencies, rescue 
vehicles can drive directly into the tunnel tubes. This 
is the most advanced safety concept in German tunnel 
construction. For the tunnels in the Thuringian Forest, 
which were built based on proven construction methods 
with a double-track tube, safety is particularly impor-
tant. They have emergency exits that can be reached 
through rescue shafts and tunnels. Fire-resistant and 
smoke-shielding airlocks separate the tunnel from the 
rescue routes. 

Rescue areas that support helicopter landing are 
located at the exits. 

Since the tubes allow speeds of 300 km/h, the engi-
neers had a special idea for the five tunnel portals and 
installed the very latest noise protection. As a train 
passes through the tunnel at high speed, the air masses 
are pushed ahead of it, constantly accumulating before 
discharging at the tunnel exit with a boom. The hood 
structures at the portals prevent tunnel boom by allow-
ing the pressure waves to swirl around and propagate 
without a boom.

Safety and noise protection:
Sophisticated tunnel construction

Hood structures as noise protection measure and extinguishing system, Bibra Tunnel 2012/2014

Tunnel that can be used by road vehicles, Osterberg Tunnel 2014,  
new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2) 

Rescue tunnels branching from the main tunnel, Baumleite Tunnel 2010,  
new line Ebensfeld–Erfurt (VDE 8.1) 



Power from own grid:  
New transformers and high-power 
overhead lines 

The tracks on the new lines are placed on concrete slabs – 
no longer on ballast. This is called a slab track system and 
has many advantages. The tracks can be laid on the slabs 
to the exact millimetre. The slab track system is low main-
tenance and offers excellent travelling comfort over dec-
ades, which is a key quality characteristic for high-speed 
traffic.  
How do the individual slabs now form a railway line? The 
answer is simple: the track support plates are laid one af-
ter another like domino pieces – even on bridges and in 
tunnels. Track construction can advance much faster in 
this way than with the conventional ballast method. Each 
slab weighs about five tonnes and is manufactured pre-
cisely to specifications at a concrete factory in Thuringia 
– 160,000 pieces in total.

Domino principle:
Slab for slab for a ballast-less track

Traction substation on the new Erfurt–Leipzig/Halle line in the Saubachtal in the Burgenlandkreis district

Series production at the concrete factory: track support plates 
for the slab track system

Traction current from the overhead line: the trains on 
the upgraded and new lines will be powered from the 
approximately 7,800 kilometre long traction network 
(110 kV high voltage), which has been upgraded to 
this end. Newly designed substations, similar to sub-
stations in the standard power grid, transform the 
mains current to the overhead line voltage of 15 kV 
 (kilovolts). New rail power lines stretching 106 kilo-
metres have been installed on the entire upgraded 
and new lines – 85 kilometres alone on the new line 

Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2).High-power overhead 
lines are being used for the main tracks on the new 
lines; these overhead lines meet the requirements of 
express traffic up to 300 km/h. To install the catenary 
masts in populated areas while minimising vibration, 
the “large diameter bored foundation method” was de-
veloped. Concrete masts have been installed on open 
track, while steel masts were used on bridges.  In the 
tunnels, the overhead lines are mounted on special 
king posts with anchor rails on the tunnel ceilings.



Domino principle:
Slab for slab for a ballast-less track

Traction substation on the new Erfurt–Leipzig/Halle line in the Saubachtal in the Burgenlandkreis district

Goodbye to track-side signals: 
High-tech control systems of the future 
The latest technical standards: signals will no longer 
be used on the new line. With the European Train 
Control System, ETCS for short, and the GSM-R radio 
system, trains can be routed safely without track-
side signals. The important data is transmitted  
by radio between train, radio block centre and 
track-embedded transponders. The new train control 
system is mandatory for all new lines in Europe. ETCS 
is to fully replace around 20 safety systems that are 

still valid, which currently still prevent cross-border 
intra-European traffic. 
The upgraded and new line will be fully controlled 
by electronic signal boxes. A total of 17 electronic 
signal box control substations (12 on the line, five 
at the Erfurt, Leipzig and Halle railway hubs) are 
connected directly to the control centres in Leipzig 
and Munich, from where the traffic controllers lay 
down the routes using computers.

More railway, less noise:
As much noise protection as needed
What level of noise is caused by rail traffic? Special-
ists have calculated the exact amount for every home 
on the upgraded line between Hallstadt and Ebens-
feld. Extending the railway line always requires noise 
protection measures. Active noise protection meas-
ures such as walls and barriers reduce noise pollution 
for residents. If statutory thresholds are exceeded, 
passive noise protection measures, such as sound-
proof windows, are also used. Ten kilometres of 
noise protection walls and barriers will be installed 
along the 22-kilometre section of line. 

The effects of sound and vibrations have also been 
analysed along the entire line between Hallstadt and 
Ebensfeld. The basis is legal provisions that apply to 
railway facilities – particularly the Federal Pollution 
Control Act (BImSchG) and the resulting Traffic Noise 
Ordinance. The new lines will also have the latest 
noise protection, of course. The Unstruttal Bridge in 
Karsdorf is one example: a noise-protection wall that 
spans the entire length of the bridge protects local 
residents. 

Noise protection walls on the upgraded line Nuremberg–Ebensfeld (VDE 8.1) (visualisation)Electronic signalling technology, control centre in Leipzig 2013



archaeologists working around the 
clock: Sensational finds along the line
Even 1,500 years before Christ, there were trade 
routes in the area between Halle and Erfurt. Before 
railway construction began on the Querfurt Plateau, 
archaeologists uncovered the remains of a route 
from the Bronze Age and finds from 7,500 years of 
human history. The most valuable of the approxi-
mately 400,000 finds are now on show at the Halle 
State Museum of Prehistory.

At the northern exit of the Eierberge Tunnel, south 
of Coburg, a team of archaeologists discovered the 

remnants of a settlement from the Linear Pottery 
era. About 7,000 years ago, this was the time in 
which people settled down. The discovery of the set-
tlement and almost 20,000 artefacts was an aston-
ishing scientific discovery – the archaeologists had 
presumed only a few houses had been in this area. 

Fossil finds from the Jurassic period (around 150–
200 million years ago) that came to light in the Eier-
berge Tunnel were also subjected to scientific testing.

archaeological excavations in Saxony-anhalt 2008

Stalactite cave discovered under the  
Blessberg Tunnel during tunnelling work 2008 

New line Ebensfeld–Erfurt

Close to the Rennsteig in Thuringia, 
tunnel workers came across a 

unique, previously undiscovered 
karst cave while  constructing   

the Blessberg Tunnel.  
The tunnel was secured for future 

railway operations, the cave   
sealed and its beauty preserved.



new tracks on old routes:
Trade routes, railway lines and 
 European milestones

The route on which the new railway route is now 
being constructed was previously part of major 
trade and traffic routes. The Via Imperii ran from 
the Italian and southern German markets in a 
south-north direction through to the trading 
markets of the Hanse at the Baltic and North Sea. 
It linked cities such as Nuremberg, Leipzig and 
Berlin (Cölln). The Via Regia enabled the exchange 
of goods from West to East and ran across Erfurt 
and Leipzig, where it crossed the Via Imperii.

In the past two centuries, the German railway 
network emerged on the basis of the old trade 
routes. The expansion of the infrastructure and 
thus the associated industrial revolution, in turn, 
contributed to the economic upturn in the inter-
linked cities and regions in Franconia, Thuringia, 
Prussia and Saxony. The Nuremberg–Fürth rail 
connection was the cradle of the German railway 

in 1835. Germany’s first long-distance stretch of 
railway opened in 1839 between Dresden and 
Leipzig. Operations on the Erfurt–Halle line 
started in 1847. A direct connection between 
 Erfurt and Würzburg was established in 1884 
through the Thuringian Forest with the steep 
 section via Suhl. One year later, the Franconian 
Forest railway opened between Probstzella and 
Lichtenfels. Until service starts on the new 
Ebensfeld–Erfurt line, the Intercity traffic  
will still continue to wind its way through the 
Thuringian Forest on this line, at less than 50 km/h 
on some sections.

The fast connection between Nuremberg and 
Berlin on the new track will therefore open up 
great opportunities for the future – for people 
and markets in the context of European integration.

Trains have been running on the new line between Gröbers and Leipzig main station since 2003 



Return of white-tailed eagles and 
 beavers: Railway and nature in harmony 

All measures – for reducing and for offsetting – are 
part of the landscaping plan accompanying the pro-
ject. It affects a total area of around 3,000 hectares. 

Landscape conservationists must  
thereby take into account various protected resources:

 People, including their home and working 
 environment

 Nature: animals and the biodiversity,  
plants, soil, water, climate and air

 Landscape and recreational space
 Cultural assets and other material assets

How the protected resources interact must also be 
taken into account. A demanding weighing-up process 
that experts at the Federal Office for Nature Conser-
vation, state conservation authorities and lower-level 
regional environmental authorities have to perform. 

Many measures, such as the expansion of habitats, 
started even before construction.  
This gave nature the time to find suitable possibilities 
for retreating. It already appears that these measures 
are working in many areas. For example, the white-
tailed eagle and beaver have advanced to the partly 
re-naturalised Saale-Elster floodplain.

Cultivation of orchid meadows at the unstruttal Bridge Nesting houses for peregrine falcons at the Ilmtal Bridge in Langewiesen

Build as carefully as possible – the countryside has 
been preserved on many occasions by selecting the 
best possible routes. Even during construction work 
itself: the Saale-Elster Viaduct was partly built based 
on the advancing-head construction method. The 
piers were set in the ground from suspended scaffold-
ing. Construction was suspended for several months 
every year, to avoid disturbing rare nesting birds. 
These are measures that prevent disturbing the eco-
system. Although nature and the landscape will inevi-
tably be disturbed when building railway lines, such 

disturbances can be mitigated or offset. If it is not 
possible to compensate for loss of animal and plant 
habitats on site, alternative equivalents are provided 
at a different location: many stretches of water have 
been re-naturalised, thousands of new trees and 
bushes have been planted, sheep cultivate orchid 
meadows in Unstruttal and wild horses graze valua-
ble rough grazing land near Erlangen, to preserve 
 biodiversity.



Figures from fiscal year 2012

upgraded and new lines VDE 8
Facts and figures

8,600 metres: 
longest railway
bridge in Germany, Saale- 
Elster Viaduct

3
bridge building awards

8,314 metres 
long: longest tunnel, 
Blessberg Tunnel

63,810 metres 
Total length of tunnels

12.6 million  
cubic metres of  
excavation  
in the tunnels

3,000
hectares of compensa-
tion area for environ-
mental measures

4,500
employees building  
the track/same number  
at subcontractors

100,000
visitors to the 
information points

134
kilometres of new 
traction-current track

270 kilometres
of upgraded line
(included junctions)

2017
Start of service along  
entire connection

VDE 8 

300 
top speed

km/h

12.5
metres in height over 
1,000 metres in length – 
steepest incline on the line

‰

800 contracts

300 legally 
required planning  
procedures

§

Signalling

3-month construction 
stop planned per year  
in Saale-Elster floodplain 
due to nesting birds

770,000 
plans and documents

3,500 years old: 
trade route on the  
line (excavated)

4,000,000
tonnes of concrete laid  
on the track

156,000 
concrete slabs
Slab track

37
viaducts

27
tunnel constructions

10 billion
investment costs

€
230 kilometres 
of new line 

4 hours  
journey time between  
Munich and Berlin,  
minus two hours

1991 In April, the federal government commissioned 17 German Unity Transport Projects (VDE),  
including German Unity Transport Project 8 (VDE 8), the upgraded and new lines Nuremberg–Berlin  
1994–97 Line determination, planning permission hearings and planning approval decisions 1996 First 
construction begins 1997 Conclusion of financing agreement for the new line Ebensfeld–Erfurt (VDE 
8.1) and financing agreement for the section Gröbers–Leipzig (VDE 8.2) 2003 Service starts on the 
23-kilometre section Gröbers–Leipzig Airport/Halle station–Leipzig Messe stop (VDE 8.2) 2006 Service 
starts on Leipzig/Halle–Berlin (VDE 8.3) line 2008 Erfurt main station opens after refurbishment 2012 
All tunnels of new lines between Nuremberg and Berlin bored 2015 Service starts on new line Erfurt–
Leipzig/Halle (VDE 8.2) 2017 Service starts on upgraded and new lines Nuremberg–Erfurt (VDE 8.1) 
and the entire project Nuremberg–Berlin (VDE 8)

17
electronic  
signal boxes



Questions and answers 
Official from start to finish  

The goal of reducing the journey times considerably on a high-speed line could not have been achieved 
by upgrading the existing lines. The new route can also be used by freight traffic. The climbs, drops and 
curve radiuses on the existing lines would not have enabled modern rail freight services. In the selec-
tion of alternative routes, there were also many other concerns – including environmental issues.

Would up-
grading the 
old lines not 
have been 
 sufficient ?

?

The project is being implemented section by section. Service started on the first section of the new 
line in 2003: 23 kilometres from Gröbers in Saalkreis to Leipzig. In 2006, the project was given a  
further boost – with completion of the upgraded line Leipzig/Halle–Berlin (VDE 8.3).   
With secured funding, the date December 2015 was fixed and met for the opening of the new line 
Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2). The date for the start of service on the upgraded and new lines 
Nuremberg–Erfurt (VDE 8.1) has been set for December 2017.

Why was the line 
not completed 
sooner

?

VDE is the abbreviation for the German unity Transport 
Project. In 1991, the federal government commissioned 
17 projects on improving transport links between East 
and West on rail, road and waterways. The upgraded and 
new lines Nuremberg–Berlin is the German unity Trans-
port Project 8, in short VDE 8.

What does 
VDE 8 mean

at the same time as the Nuremberg–Berlin project, all joining and connecting lines are being made fit for 
faster-moving traffic. Through optimum connections at the Nuremberg, Erfurt, Leipzig and Halle rail 
junctions, the journey time saved is also carried through to the region, for example, to Weimar and Jena. 
at European level, the line is part of the trans-European high-speed rail network (TEN-T). This network 
has realised a large section of the connection between Scandinavia and the Mediterranean (follow-up 
project is the Brenner Pass). For rapid passenger and freight traffic, the line opens a new age in the 
German and European railway industry.

Do only the  
major cities 
along the route 
benefit from the  
new line ?

?
Scherkonde Viaduct

Test train on the line

Deutsche Bahn ICE trains have been using the new line 
 Erfurt–Leipzig/Halle since December 2015. Basically  
passenger and freight trains run by all 370 German rail 
companies - and also foreign operating companies - will  
be able to use the new route. The trains will need to have 
an ETCS train protection system. The same applies to the 
upgraded and new lines Nuremberg–Erfurt.

Which trains 
use the new 
route

?
Kulch Tunnel

Track construction

Saale-Elster Viaduct: Germany’s longest bridge structure.



Residents and visitors 
Welcome

DB info-points on the line VDE 8:

Preliminary planning, determination of alternatives, 
planning permission, construction: in every phase of 
the project, Deutsche Bahn representatives have 
talked to the people along the line. Wherever the con-
struction work is still ongoing, they will continue to do 
so – until the project is completed. At town meetings, 
details of each construction section are presented and 
discussed openly. At information points directly along 
the line, anyone interested will also find graphics, 
films, information boards, multimedia presentations, 
rock samples, models and archaeological finds. 

On the internet, we also provide complex information 
on every part of the entire project Nuremberg–Berlin 
(VDE 8), including animations, videos and downloads. 
There are also live web-cams or animated graphics at 
several construction sites to provide information on 
the progress of all phases of construction. The You-
Tube channel includes videos of the route sections in 
all phases of construction through to the opening of 
the new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2): 
www.youtube.de/vde8
www.vde8.de

Information boards at the Froschgundsee in Bavaria Information point at Halle (Saale) main station Information point at Leipzig main station

Forchheim: upgraded line Nuremberg–Ebensfeld (VDE 8.1)  
Opening hours: Wed. – Sun., 12:00 to 19:00
Bahnhofplatz 10, 91301 Forchheim
Tel.: +49 (0)9191 - 6986223 
E-mail: infopunkt-vde8.1abs@t-online.de 

Breitengüssbach: integration of the upgraded line  
into the new line Nuremberg–Erfurt (VDE 8.1)  
Opening hours: Wed. – Sun., 12:00 to 19:00 
96149 Breitengüssbach / Tel.: +49 (0)9544 - 9838414
E-mail: infopunkt-vde8.1@t-online.de

Goldisthal: New line Ebensfeld–Erfurt (VDE 8.1) Opening hours:  
Nov.–Mar.: Wed.–Sun. 11:00 to 18:00/apr.– Oct.: Wed.–Sun. 12:00  
to 19:00 · Tel.: +49 (0)361 - 4287153, Goldberg 1, 98746 Goldisthal
with observation platforms and hiking trails
E-mail: infopunkt-vde8.1nbs@t-online.de

Erfurt: Erfurt junction  
Erfurt main station next to the Travel Centre

Information boards: 
at publicly accessible constructions along the line

Kalzendorf: new line Erfurt–Leipzig/Halle (VDE 8.2)  
Opening hours: Wed.–Sun. 12:00 to 19:00
Hausplanweg 5, 06268 Kalzendorf/Steigra  
Tel.: +49 (0)34461 - 561862 
E-mail: infozentrum-vde8.2@vde8.de 

Leipzig: Leipzig junction 
Opening hours: Wed.–Sun. 12:00 to 19:00
Museumsgleis 24, Willy-Brandt-Platz 5, 04109 Leipzig 
Tel.: +49 (0)341 - 266 990 95
E-mail: infopunkt-knoten-leipzig@t-online.de

Halle (Saale): Halle junction  
Opening hours: Wed.–Sun. 12:00 to 19:00 
Halle main station, Ernst-Kamieth-Strasse 6 exit, 06112 Halle 
Tel.: +49 (0)345 - 67847174
E-mail: infopunkt-knoten-halle@t-online.de

Archaeological finds: 
Permanent exhibition at State Museum for Prehistory 
in Saxony-anhalt, Richard-Wagner-Strasse 9, 06114 Halle/Saale
Opening hours: Thu.–Fri. 9:00 to 17:00; Sat., Sun. and public holidays: 
10:00 to 18:00
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Millionen Menschen und Unternehmen nutzen  
sie täglich: die Bahn. Ob für den Weg zur Arbeit, 
für Reisen, für den Gütertransport – die Bahn  
ist eines der wichtigsten und zukunftsträchtigsten 
Verkehrsmittel. Die Region Stuttgart ist dabei  
ein bedeutender Verknüpfungspunkt von euro- 
päischen und deutschen Schienenachsen. 

Alle Experten sind sich jedoch darüber einig,  
dass der Bahnknoten Stuttgart die Grenzen seiner  
Leistungsfähigkeit erreicht hat. In intensiver 
Planungsarbeit hat die Deutsche Bahn die opti-
male Lösung zur Neuordnung der Schienen- 
infrastruktur in der Region Stuttgart entwickelt:  
die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm. 

Das Vorhaben umfasst die Projekte Stuttgart 21,  
die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm sowie das 
Projekt Neu-Ulm 21, das bereits realisiert wird.

Stuttgart 21: viel mehr als ein neuer Bahnhof
Mit Stuttgart 21 wird der Schienenverkehr in Stutt-
gart komplett neu geordnet. Insgesamt 60 Kilometer 
neue Bahnstrecke, davon 30 Kilometer Hochge-
schwindigkeitsstrecke, sowie insgesamt drei neue 
Bahnhöfe (Hauptbahnhof, Bahnhof am Flughafen /
Messe und S-Bahn-Station Mittnachtstraße) gewähr-
leisten, dass der gesamte Bahnknoten leistungs- 
fähiger wird. Bahnfahren wird dadurch schneller und 
bequemer. 

Der Hauptbahnhof Stuttgart wird vom Kopf- in einen 
Durchgangsbahnhof umgestaltet. Die Region südlich 
der Landeshauptstadt erhält mit dem neuen Bahnhof 
am Flughafen / Messe Anschluss an den Fernverkehr, 
aber auch an den Regionalverkehr. 

Die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm:  
schnelle Verbindung entlang der A  8
Die heutige Bahnverbindung zwischen Stuttgart  
und Ulm über Plochingen, Göppingen und Geislingen 
ist seit 1850 in Betrieb. Ein Grund, warum die 
Strecke den Anforderungen des modernen Zug- 
verkehrs nicht mehr gewachsen ist. Eine zeitgemäße 
Lösung für das steigende Bahnverkehrsaufkommen 
der Zukunft ist gefragt. 

Die Neubaustrecke ist diese Lösung. Sie bietet 
einen schnellen und komfortablen Weg über 
die Schwäbische Alb. Regionale, nationale und inter-
nationale Reisezeiten werden deutlich verkürzt. 

Neubauprojekt Stuttgart –Ulm

Europa rückt zusammen:
Neue Chancen für den Bahnverkehr 
zwischen Stuttgart und Ulm

Die Lichtaugen des neuen 
Bahnhofs tragen zum  
Null-Energie-Konzept des 
Gebäudes bei.  
Sie sind aber auch ein 
„Hingucker“ auf dem begeh-
baren Dach des Bahnhofs.

Rosensteinpark

Schlossgarten

Pragfriedhof

frei werdende
Gleisflächen

Bahnsteige
neuer Hauptbahnhof

zukünftige
unterirdische Trasse
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Die Region wächst zusammen:  
kürzere Fahrzeiten
Mit Stuttgart 21 verkürzen sich Fahrzeiten wich- 
tiger Strecken zum Teil ganz erheblich. Außerdem 
wird es mehr Angebote und direktere Verbindungen 
ohne Umsteigen geben. Die Bahn wird dadurch  
noch kundenfreundlicher. Das kommt vor allem auch 
den Pendlern im Wirtschaftsraum Stuttgart zugute.

Fahrzeiten in Minuten heute zukünftig

Stuttgart – Flughafen Stuttgart 27 8

Flughafen Stuttgart– Bietigheim 56 27

Ludwigsburg – Esslingen 30 20

Waiblingen – Reutlingen 55 45

Flughafen  Stuttgart – Nürtingen 67 8

Flughafen Stuttgart – Heilbronn 83 43

Die Region gewinnt international an  
Bedeutung: Anbindung an das europäische 
Hochgeschwindigkeitsnetz
Mit Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wend- 
lingen – Ulm wird die Region Stuttgart an das euro-
päische Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. 
Beide Projekte sind zentrale Teile der Magistrale 
Paris – Bratislava. Nur mit ihnen ist der Südwesten 
Deutschlands auch künftig an den nationalen und 
internationalen Fernverkehr angeschlossen.

Fahrzeiten in Stunden heute zukünftig

Stuttgart – Ulm 0:54 0:28

Stuttgart Flughafen – Ulm 1:34 0:24

Stuttgart – München 2:10 1:37

Stuttgart – Wien 6:39 4:50

Stuttgart – Paris 3:39 3:10

München – Straßburg 3:47 2:53

Der neue Bahnhof: doppelt so leistungsstark 
mit Option zum Ausbau
Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof ist als Durch-
gangsbahnhof doppelt so leistungsfähig wie der 
heutige Kopfbahnhof. Außerdem gibt es mehrere 
Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit bei Bedarf –  
beispielsweise in einigen Jahrzehnten – zusätzlich  
zu erhöhen. Zum Beispiel:
 Der neue Hauptbahnhof kann um zwei weitere 
Gleise erweitert werden. 

 Die Zufahrt aus Richtung Feuerbach kann vier- 
gleisig ausgebaut werden. 

 Bad Cannstatt und Feuerbach können durch  
eine direkte S-Bahn-Linie miteinander verbunden 
werden. 

Innovative Architektur: Ein Null-Energie-Bahnhof
Mit dem Konzept des Null-Energie-Bahnhofes setzt 
die Bahn Maßstäbe für die Zukunft: Die Kombination 
von Erdwärme und kühlen Luftströmen einfahrender 
Züge gewährleistet das ganze Jahr über eine angeneh-
me Temperatur in dem Gebäude. Lichtaugen in der 
Decke sorgen für Tageslicht auf der Bahnsteigebene.

Einmalige Chance für Stuttgart:  
neue Bauflächen in der City
Stuttgart 21 bietet neue Entwicklungschancen  
für den Städtebau. Auf den nicht mehr benötigten 
Bahnanlagen entsteht Raum für neue Stadtteile –  
damit hat Stuttgart die in der Stadtentwicklung  
einmalige Gelegenheit, im Zentrum zu wachsen. 

Insgesamt 100 Hektar – das entspricht der Größe  
von 140 Fußballfeldern – stehen für Leben und 
Arbeiten in der Innenstadt zur Verfügung.  
Davon werden 20 Hektar für die Erweiterung der 
Parkanlagen genutzt. Ein weiterer großer Vorteil:  
Die Bahnanlagen werden kein trennendes Element 
mehr mitten in der Stadt sein. 

Fit für die Zukunft: Vorteile für die Menschen in Stadt und Region 

Ein schlüssiges Konzept: Durch den neuen Durchgangsbahnhof stehen mitten in der Stadt 100 Hektar für  
die Stadtentwicklung zur Verfügung. Der neue Bahnhof am Flughafen/Messe schafft nicht nur eine optimale  
Anbindung von Flughafen und Messe, sondern erschließt die gesamte Region südlich von Stuttgart.  
Die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm schließt eine Lücke auf der wichtigen Magistrale Paris – Bratislava.

Neue Landesmesse Stuttgart

Neubaustrecke

Flughafen

Flughafentunnel

Neubaustrecke

Flughafen

Bahnhof
Flughafen/Messe

Flughafentunnel
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Neubauprojekt Stuttgart –Ulm im Überblick
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Stuttgart 21

Leistungsstarker Bahnknoten – 
mit Durchgangsbahnhof und erheblichen 
Fahrzeitverkürzungen im Regionalverkehr

Gesamtstreckenlänge 57 km

davon Schnellfahrstrecke 30 km

davon Tunnelstrecke 33 km

Geschwindigkeit max. 250 km/h

Oberbauart  Feste Fahrbahn

Anzahl Tunnel 16

Anzahl Brücken 18

Anzahl Personenbahnhöfe 3

Abstellbahnhof 1

Neubaustrecke  
Wendlingen–Ulm

In 28 statt bisher 54 Minuten von  
Stuttgart nach Ulm 

Gesamtstreckenlänge/
Schnellfahrstrecke 60 km

davon Tunnelstrecke 30 km

Geschwindigkeit 250 km/h

Oberbauart  Feste Fahrbahn

Anzahl Tunnel 10

Anzahl Brücken 37

Neu-Ulm 21

Durchgehend viergleisiger Ausbau  
und tiefer gelegte Gleise in der Innenstadt

Gesamtstreckenlänge 4 km

davon im Trog 1,5 km

Geschwindigkeit max. 160 km/h

Oberbauart im Trog Feste Fahrbahn

Anzahl Brücken 6

Anzahl Personenbahnhöfe 1

Bahnhöfe

Autobahn A 8

Bestehendes Streckennetz

Neubaustrecken

Neubau S-Bahn

(Tunnelführung gestrichelt)
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Neuer Hauptbahnhof Stuttgart,  
Parkhaus Neue Landesmesse Stuttgart, 
Flughafen Stuttgart (Bilder links unten)
Albaufstieg, neue Filstalbrücke und neue  
viergleisige Donaubrücke (Bilder oben)

Neubaustrecke  Wendlingen–Ulm

Neu-Ulm 21

Donaubrücke

Bestehende 
Filstaltrasse

Göppingen

Geislingen

Gruibingen

Drackenstein

Westerheim
Merklingen

Laichingen

Westerstetten

Beimerstetten

Dornstadt

Ulm

Neu-Ulm

Neubaustrecke  Wendlingen–Ulm

Neu-Ulm 21

Donaubrücke

Bestehende 
Filstaltrasse

Göppingen

Geislingen

Gruibingen

Drackenstein

Westerheim
Merklingen

Laichingen

Westerstetten

Beimerstetten

Dornstadt

Ulm

Neu-Ulm



Streckenverlauf und Baumaßnahmen:  
die bestmögliche Variante
Sowohl für Stuttgart 21 als auch für die Neubau- 
strecke Wendlingen – Ulm haben die Planer der  
Bahn zahlreiche Alternativen geprüft, um diejenige 
auszuwählen, die den Interessen von Bürgern  
und Natur, aber auch denen der Bahn gleicher- 
maßen gerecht wird. 

Bei Stuttgart 21 war die Lage im Talkessel eine 
besondere Herausforderung. Einzig sinnvolle
Alternative ist die Umgestaltung des Kopfbahnhofs
in einen Durchgangsbahnhof. Dieser wird durch  
ein Ringsystem in alle Richtungen an das regionale
und überregionale Schienennetz angeschlossen.
Die Betriebsführung wird dadurch viel flexibler.

Bei der Neubaustrecke galt es, die Alb zu über- 
winden. Sie ist auch das bisherige „Hindernis“ für  
die kurvige Filstalstrecke und der Grund dafür,  
dass dort Züge teilweise nur mit 60 Stunden- 
kilometern fahren; der ICE wird auf 70 Stunden- 
kilometer heruntergebremst! 

Für die Neubaustrecke werden zwei Tunnel  
durch die Alb gebaut; das Filstal wird auf einer 
Brücke überquert. So ist gewährleistet, dass die 
Hochgeschwindigkeitszüge fast durchgehend  
mit 250 Stundenkilometern fahren können.  
Um Eingriffe in die Natur zu minimieren, verläuft  
die Trasse ansonsten in weiten Teilen in enger 
Bündelung mit der Autobahn A  8. 

Drei neue Bahnhöfe: Garanten für schnellere  
und bequemere Verbindungen
Mit Stuttgart 21 erhält die Region Stuttgart drei  
neue Bahnhöfe, die den Bahnverkehr wesentlich 
attraktiver machen: Der neue Hauptbahnhof ist 
ein im Vergleich zum jetzigen Bahnhof um 90 Grad 
gedrehter, tiefer gelegter Durchgangsbahnhof mit 
acht Gleisen. Mit seinen innovativen Lichtaugen, die 
die Bahnhofshalle mit Tageslicht versorgen, wird  
er zu einer neuen Visitenkarte für die Stadt. Eine  
weitere Besonderheit: Das Bahnhofsdach ist begeh-
bar. Es bildet den neuen Straßburger Platz, der  
direkt an den Schlossgarten anschließt. 

Das bisherige Bahnhofsgebäude – der historische 
Bonatzbau – bleibt bis auf die Seitenflügel erhalten 
und wird in das neue Gebäude integriert.

Am neuen Bahnhof Flughafen/Messe werden 
täglich 50 Fernzüge und 62 Regionalzüge einfahren –  
der Umweg über den Hauptbahnhof entfällt in 
vielen Fällen. 

Zur Erschließung des neuen geplanten Stadtteils 
„RosensteinViertel“ ist eine neue S-Bahn-Station 
für alle S-Bahn-Linien vorgesehen: die Station 
Mittnachtstraße. Auf der Fahrt von Feuerbach nach 
Bad Cannstatt und umgekehrt kann man künftig 
bereits dort umsteigen, ohne über den Hauptbahn-
hof fahren zu müssen.

Hintergrundinformation zu Planungen und Bau

Auf der Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Ulm  
machen ICEs in Zukunft endlich ihrem Namen alle Ehre und 
fahren „express“ mit 250 Stundenkilometern.

Wichtige neue Bahnhöfe von Stuttgart 21:  
der Bahnhof am Flughafen / Messe und der neue Hauptbahnhof.
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Die Neubaustrecke überwindet beträchtliche Höhenunterschiede. Dennoch kann sie mit bis zu 250 km/h befahren werden.

Tunnelbau: Gut geplant ist halb gebaut
Rund 50 Prozent der Gleise von Stuttgart 21 und  
der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm verlaufen  
aufgrund der Topografie im Tunnel. Das bietet  
den großen Vorteil, dass die Züge so von Mensch  
und Natur unbemerkt fahren können. Ein wichtiger  
Faktor bei der Wahl der Tunnelverläufe sind die  
geologischen Gegebenheiten. Zu deren Unter-
suchung hat die Deutsche Bahn ein umfangreiches 
Erkundungsprogramm durchgeführt. Es umfasste  
ca. 1.700 Bohrungen und 200 Schürfe, bei denen  
der Boden großflächiger, aber nicht so tief abge- 
tragen wird sowie 800 Sondierungen. Trassenverlauf 
und Bauverfahren für die Tunnel wurden auf die 
jeweiligen Ergebnisse abgestimmt. 

Mineralwasser:  
Die Quellen sprudeln sicher weiter
Ein Thema das vielen Bürgern im Zusammenhang  
mit Stuttgart 21 am Herzen liegt, sind die Mineral-
wasservorkommen der Landeshauptstadt. Um die  
für die Stadt so wichtigen Quellen zu schützen, hat 
die Bahn bereits im Vorfeld der Planungen spezielle  
Erkundungsprogramme mit mehreren hundert 
Bohrungen durchgeführt. Das Ergebnis: Das Stutt- 
garter Mineralwasser wird durch Stuttgart 21  
nicht gefährdet. Um das auch während der Bauzeit 
immer wieder zu überprüfen, werden die Quellen 
in Abstimmung mit der Wasserwirtschaftsbehörde 
sogar die gesamte Bauphase hindurch überwacht.

Bauablauf: Das öffentliche Straßennetz wird  
möglichst wenig belastet
Es ist kaum verwunderlich, dass zum Bau von  
umfangreichen Projekten wie Stuttgart 21 und der  
Neubaustrecke nach Ulm mehrere Millionen Kubik-
meter Baumaterialien und Abraum transportiert  
werden müssen. Die Deutsche Bahn sorgt dafür, dass 
aus den Transporten so wenig Unannehmlichkeiten 
wie möglich für die Bevölkerung entstehen. 

Zu diesem Zweck hat sie ein maßgeschneidertes 
Baulogistikkonzept entwickelt. In der Stuttgarter 
Innenstadt fahren die Lkw weitestgehend auf 
eigens eingerichteten internen Logistikstraßen auf 
Bahngebiet. Güter werden in den meisten Fällen 
direkt per Bahn von und zu speziellen Logistikflächen 
transportiert. Entlang der Neubaustrecke laufen die 
Transporte meist über autobahnnahe Zuführungen 
direkt auf die A 8. 

Die Neubaustrecke verläuft 
in weiten Teilen unmittelbar 
neben der Autobahn A 8. 
Durch diese Bündelung 
zweier Verkehrswege werden 
Eingriffe in die Natur  
minimiert.

Auch er wird auf der Neubaustrecke nach Ulm fahren:  
der TGV, der bereits jetzt in nur 3 Stunden und 39 Minuten 
von Paris nach Stuttgart fährt.
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Weitere Informationen zu Stuttgart 21 
und der Neubaustrecke 

Wendlingen–Ulm finden Sie im 
Internet unter www.db.de.

 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen 

auch gern Broschüren zu einzelnen 
Bauabschnitten von Stuttgart 21 zu,

Tel. 07 11/20 92-77 00.

Die Ausstellung im TurmForum 
Stuttgart 21 im Stuttgarter Bahnhofs-

turm informiert Sie umfassend. 
Ausstellung und Aussichtsplattform 

sind Dienstag bis Sonntag von  
10 bis 18 Uhr, Donnerstag von  

10 bis 21 Uhr geöffnet.  
Von April bis September ist die 
Aussichtsplattform Dienstag bis 

Sonntag von 10 bis 21 Uhr zugänglich. 
Der Eintritt ist frei. 

Weitere Informationen gibt es auch 
unter www.turmforum.de.
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