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Ru-advies ‘Luchtvaaftbeleid; een nieuwe aanvliegroute’

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
Met genoegen bieden wij u hierbij het advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ aan.
De raad verwacht met dit advies een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de nieuwe
Luchtvaa rtnota.
De raad richt zich in dit advies op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het
luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en beleidsopties
voor het rijksbeleid. Onderzocht is wat de nationale sturingsmogelijkheden zijn en hoe deze
aangevuld kunnen worden.
In het advies betoogt de raad dat de luchtvaart veel meer als gewone bedrijfstak moet worden
behandeld niet anders dan andere bedrijfstakken. Veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit,
hinder en C02 stellen grenzen aan de mogelijkheden voor luchtverkeer. De luchtvaart zal zich
net
als andere economische sectoren moeten ontwikkelen binnen die grenzen.
—

Dit nieuwe perspectief is uitgewerkt in een aantal algemene aanbevelingen, waaronder het sturen
op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart, het toepassen van het ALARA-principe daarbij
(as
low as reasonably achievable), het ontwikkelen van een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaart
met reductiedoelen voor C02-uitstoot, meer aandacht voor de beïnvloeding van het reizigersgedr
ag
en heroverweging van het concept ‘netwerkkwaliteit’ voor het sturen op internationale
bereikbaarheid.
Voorts formuleert de raad enkele meer concrete aanbevelingen, onder andere over het beperken
van hinder in de nacht en het invoeren van een bijmengverplichting voor duurzame brandstof
voor
kerosineproducenten.
Het advies wordt eveneens aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.
Hoogachtend,
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur,
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