
Bij wijze van toost
… en een manifest

Building 
Back 
Better

Ter gelegenheid van de
Nieuwjaarsbijeenkomst  van Royal Schiphol Group
4 januari 2021



Voorwoord

Aan het begin van het jaar nodigt Royal Schiphol Group u uit voor een nieuwjaarsreceptie. Ook aan het begin 

van 2021 is alles nog even anders. Zoveel mensen bij elkaar, dat zit er helaas nog niet in. En dan champagne 

schenken … terwijl de luchtvaart in de grootste crisis van haar bestaan verkeert. Het voordeel is wel dat de 

genodigden niet naar de toespraak van ondergetekende hoeven te luisteren -de contraprestatie van het glas 

champagne.

Nu kan ik het niet laten om toch iets te vertellen – bij wijze van toost. Bij deze enkele bespiegelingen 

over 2020, over 2021 en hoe de luchtvaart sterker, beter en duurzamer uit de crisis kan komen: 

Building Back Better.

Mede namens Hanne Buis, Jabine van der Meijs, Birgit Otto en ons hele Schiphol-team.

Dick Benschop

Dit was een intens jaar. Dat maakt alles nog persoonlijker. Daarom heb ik ervoor gekozen in dit verhaal soms 

mensen bij naam te noemen. Dat heeft wel een risico natuurlijk. Er zullen mensen zijn die misschien blij zijn 

niet genoemd te worden, maar er zullen er ook zijn die zich afvragen: waarom die wel en die niet. Daarom: 

de bij naam genoemde mensen staan voor ons allemaal – Schiphol maken we samen.

Schiphol, 29 december 2020



Maurits, Charlotte en Philip

Voor wie doen we dit nu allemaal? Een belangrijke vraag. Het antwoord is dat we het doen voor Nederland 
en voor onze klanten, de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers. Dat klopt, maar stiekem is mijn ant-
woord dat ik het voor mijn kinderen doe. Ik denk dat dit voor meer van ons geldt. Samen doen we het dan 
voor onze kinderen. Ik heb er drie en bij hen komt het dilemma van de millennials en de generation Z heel 
duidelijk naar voren. Zij zijn zich hyperbewust van hun leefstijl, het milieu, het klimaat en de toekomst. Zij 
zijn tegelijk hypermobiel als het om reizen gaat. De oudste heeft een Amerikaanse vriendin. Mijn dochter 
gaat naar een concert van Taylor Swift in Manchester als Taylor niet naar Nederland komt. Allemaal sluiten zij 
graag aan bij een vakantie met hun ouders en dan gaan we vaak een nieuw stukje van de wereld ontdekken.

Ook al stel je jezelf de vraag wat is nodig en wat is niet nodig, dan ben je toch regelmatig op pad – met de 
auto, met de trein en met het vliegtuig. Daarmee wordt mijn opdracht en die van mijn generatie het oplossen 
van het dilemma van de volgende generaties – het oplossen van het dilemma tussen het ontdekken van de 
wereld en het behouden van de wereld. Dat drijft mij.

Want vliegen is verbinden. En dat is meer dan mensen en vracht vervoeren. Verbinden brengt verschillende 
culturen dichter bij elkaar. Het brengt ons, mensen, dichter bij elkaar. En daarmee krijgen we hopelijk meer 
begrip voor elkaar en voor de manier waarop we ons leven leiden. Vliegen verbindt onze wereld, in meer 
opzichten dan we misschien beseffen. Het gaat ook over empathie, tolerantie en het ontdekken van 
gemeenschappelijke waarden. Daarom moeten we reizen bereikbaar en toegankelijk houden. Maar de 
manier waarop we reizen moet anders.

Kate, Andrew en Charles

Van de fractievoorzitter van GroenLinks Haarlemmermeer kreeg ik het boek ‘The Doughnut Economy’ van 
Kate Raworth - over de sociale en planetaire grenzen aan onze leefwijze. In Davos luisterde ik naar Andrew 
McAfee, wetenschapper aan het MIT in Boston. Hij schrijft over ‘More from Less’ – hoe vooruitgang juist 
samengaat met het verminderde gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Er gaapt een diepe kloof tussen deze 
analyses, die meer zijn dan analyses en eigenlijk een soort wereldbeelden betreft.

Net zo goed als je pessimisten en optimisten hebt. Charles Mann heeft op zijn beurt daar een boek over 
geschreven: ‘The Wizard and the Prophet’. De profeten zijn ervan overtuigd dat wij de aarde aan het uit-
putten zijn en op onze schreden moeten terugkeren naar een andere levenswijze. De tovenaars hebben de 
overtuiging dat wij de uitdagingen van bevolkingsgroei, welvaart en klimaat met technologie en innovatie te 
lijf moeten gaan. Zonder te pretenderen er één te zijn, voel ik mij thuis bij de tovenaars. Innovatie doet mijn 
hart sneller kloppen. Dat maakt mij (meestal) een optimist, zonder de ogen te sluiten voor de omvang van de 
opgave die voor ons ligt.

Mocht u zich nu zorgen beginnen te maken dat ik teveel boeken lees en te weinig tijd aan mijn bedrijf 
besteed, kan ik u geruststellen. Ik heb deze boeken niet van voren naar achteren gelezen – samenvattingen 
en een beetje bladeren doen wonderen.

Mirella en Michiel

Nu weet u wat mij drijft en waar ik mij bij thuis voel. Over thuis gesproken, met enige regelmaat ben ik te 
gast bij bewoners in de omgeving van Schiphol. De gesprekken zijn behoorlijk intens, zoals in de huiskamer 
van Mirella in Uithoorn. Zij is van de bewonersgroep PUSH. Wij troffen elkaar ook bij de vergadering van 
de gemeenteraad Uithoorn over het programma hinderreductie dat LVNL en Schiphol hebben ontwikkeld. 
Michiel van Dorst (LVNL) en ik zijn op tournee langs gemeenten om toe te lichten hoe wij de vragen vanuit 
de omgeving (‘kan deze route niet iets omgelegd’ bijvoorbeeld) verwerken tot een meerjarig programma van 
verbetering.

Het is mij wel duidelijk geworden hoe belangrijk het is om het gesprek in de omgeving niet alleen te voeren 
over normen en cijfers (het aantal ernstig gehinderden bijvoorbeeld), maar ook over ervaringen en beleving. 



Mensen ervaren dit op geheel verschillende wijze. Voor de mensen in de omgeving van Schiphol, en dat geldt ook 
voor de andere luchthavens in Nederland, is de luchthaven een lust en een last.
Uit mijn ontmoetingen met bewoners komt het beeld op van een 25/50/25 samenleving. Het ene kwart heeft het 
gehad met vliegtuigen en de overlast. Het andere kwart zit er juist bijzonder positief in. Het brede midden (50%) 
gelooft in balans, maar maakt zich wel zorgen over de afgelopen jaren (voor de crisis) en vraagt zich terecht af of 
de balans niet hersteld zou moeten worden.

Ook voor de omgeving worden er interessante innovaties ontwikkeld en u weet nu van mijn enthousiasme 
daarvoor.

■ De Notifly-app gaat bewoners een 24-uurs voorspelling geven van het vliegverkeer op hun locatie – dat helpt bij
transparantie en voorspelbaarheid.

■ Op basis van onderzoek aan de TU Delft ontwikkelt gemeente Haarlemmermeer een pilot voor geluidsadaptief
bouwen.

■ Gemeente Aalsmeer ontwikkelt een plan voor de wijk Stommeer waar de aanpak van professor Tjeerd Andringa
 over het verbeteren van de geluidsbeleving in zal worden betrokken.

■ DeNoize is een high tech start up die bezig is met een slim raamsysteem dat ervoor kan zorgen dat het grootste
deel van het geluid van buitenaf niet door het raam komt, of het nu van het wegverkeer of een vliegtuig komt.

■ Technologie maakt ook verbeteringen in het luchtruim mogelijk, zoals gekromde aanvliegroutes in de nacht
(om woonkernen heen) en hoger aanvliegen.

Pieter, Johan en Marcel

Eigenlijk had ik heel veel vuurwerk willen afsteken om 2020 achter ons te laten. Het is een jaar dat wij nooit zullen 
vergeten – ‘weet je nog, toen met corona?’. De impact op onze levens en onze leefomstandigheden is groot. Het 
begon voor Schiphol al eind januari met de berichten vanuit Wuhan. Hoe gaat het virus zich verspreiden? Wat 
betekent dit voor de luchtvaart? Tijdens de tweede wekelijkse crisismeeting begin februari besloten we maar vast 
extra mondkapjes te bestellen.

De eerste zorg was om te begrijpen hoe het virus zich verspreidde en wat wij moesten doen om reizigers en al 
onze Schiphol-medewerkers te beschermen. Door het jaar heen is dit voorop blijven staan. Voor passagiers 
kwamen er de gezondheidsverklaring, het 1,5 meter afstand houden, het dragen van mondkapjes en het handen 
stuk wassen. In de eerste weken moesten we best nog onze weg daarin vinden, maar in lijn met de zich 
ontwikkelende internationale regelgeving is dat gelukt. De feedback van de reizigers is daar ook belangrijk in. 
Op hoofdlijnen was deze positief.

De pijlsnelle terugloop van het vliegverkeer tussen begin maart en half april maakte duidelijk dat we op volledig 
onbekend terrein waren terechtgekomen – met nog maar 3% van het aantal passagiers ten opzichte van 2019. 
Alleen het vrachtverkeer en het repatriëren van mensen naar huis, inclusief naar Nederland, was nog over. 
Cargo was een hoofdrolspeler in 2020 en van groot belang voor het vervoeren van medische goederen, 
waaronder nu ook de vaccins. KLM kromp het vluchtschema dramatisch in, maar bleef wel deze essentiële functies 
vervullen. De terminal was vrijwel leeg en buiten stonden de vliegtuigen geparkeerd, tot en met de Aalsmeerbaan 
aan toe.

Achter deze historische beelden gaat een zakelijk en menselijk drama schuil. Voor veel mensen verliep hun 
contract. Sommige airlines stopten tijdelijk met vliegen, zoals Easyjet en Transavia. Dit zijn de tweede en derde 
grootste luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, die tevens ook belangrijk zijn voor onze luchthavens in 
Eindhoven en Rotterdam. 



Benno en Pamela

Op de luchthaven beseffen wij ons reuzegoed dat wij natuurlijk in zwaar weer zitten, maar dat de luchtvaart-
maatschappijen zeker zo hard zijn geraakt. En dat geldt voor veel meer bedrijven: de beveiligingsbedrijven, de 
afhandelaren, de horeca, de retail, de schoonmaakbedrijven en onze real estate huurders. Daar zitten ook 
zelfstandige ondernemers bij, zoals Benno Leeser van Gassan en Pamela de Boer van Aviflora – de tulpenverkoop 
op Schiphol! Samen vormen wij Schiphol. Zij en alle anderen zijn keihard aan het werk om hun pad uit te zetten, 
vaak met grote vindingrijkheid. In het tweede en derde kwartaal van 2020 behoorden de gemeenten 
Haarlemmermeer en Amsterdam tot de regio’s met de grootste economische krimp. In Amsterdam liep de 
krimp van Schiphol gelijk op met die van het toerisme, de horeca en de cultuur.

‘Verstandig omgaan met onzekerheid’

Het is een onheilspellend gevoel, tot in je maag, als jouw business zo terugloopt. Je kunt niet terugvallen op je 
herinnering aan de vorige keer. Dit was echt nieuw. Je voelt wel meteen aan dat dit om hechte samenwerking 
in het bedrijf vraagt. De behoefte om onze aanpak te bespreken en te testen met collega’s, adviseurs, vrienden, 
andere CEO’s en de eigen Raad van Commissarissen was groot. Na een paar weken heb ik mijzelf een nieuwe 
taakomschrijving gegeven: verstandig omgaan met onzekerheid. Opmerkelijk was dat het erkennen van 
onzekerheid hielp: gewoon zeggen ‘ik weet het niet’ als je het niet weet.

Het gevoel dat deze crisis een langdurige impact op de luchtvaart zou hebben was er vrij snel. Vervolgens gingen 
we met behulp van scenario’s aan de slag met treffen van maatregelen: cash en liquiditeitsmanagement, 
operationele bezuinigingen en het aanpassen van het investeringsprogramma. Dat laatste was best lastig. 
Het gapende financiële gat staarde ons aan en toch moet je meteen vooruitkijken naar de volgende fases.

We formuleerden drie doelstellingen:

■ Het zelf proberen op te lossen zonder terug te gaan naar de aandeelhouders en de overheid voor extra steun.
Natuurlijk was de NOW voor ons en andere partijen op Schiphol bijzonder welkom.

■ Het balanceren tussen de korte en lange termijn, gedreven door de gedachte dat wij sterker uit de crisis willen
komen. Groei-investeringen, zoals in de nieuwe terminal, zijn on hold gezet. Maar investeringen in veiligheid,
onderhoud, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid gaan op een relatief hoog niveau door. Voor iedereen
zichtbaar zijn de werkzaamheden rond de A4 – waar een nieuwe taxibaan wordt aangelegd – een van de
maatregelen uit de roadmap Veiligheidsverbetering Schiphol. Innovatieprojecten als Seamless Flow (met
gezichts-herkenning door alle luchthavenprocessen) houden prioriteit. De proef met de taxibot (duurzaam
taxiën) is gehouden en wordt vervolgd.

■ Waar wij kunnen bieden we ondersteuning aan de behoeftes van de luchtvaartmaatschappijen en van onze
andere partners in het Schiphol systeem.

Uiteindelijk noemden we dit: Building Back Better. De steun voor AirFrance-KLM vanuit Parijs en Den Haag was 
hierbij een belangrijk signaal.

Denken in kansen

In theorie weet je het wel, maar het is toch bijzonder om te zien hoe in een crisis mensen in staat zijn om kansen 
te zien en te grijpen. Tegelijk met teruggaan naar een kern-Schiphol in het voorjaar haalde het ‘kansenteam’ 
projecten en onderhoud naar voren die op een drukke luchthaven zo moeilijk te doen zijn.

Toen het duidelijk werd dat onze eigen organisatie moest worden verkleind, is Project Reset opgezet. Dat gaat 
over aanpassen en verbeteren. Zo’n ingreep gaat gepaard met dubbele gevoelens. The case for change is helder, 
maar de pijn ook. Er gaan honderden arbeidsplaatsen verloren. Vervolgens komt weer het gevoel van trots naar 
boven dat dit in goed overleg met de Ondernemingsraad gaat en afspraken met de vakbonden over een sociaal 
plan en een nieuwe CAO zijn gemaakt. Dat geeft ons allemaal het gevoel niet alleen op een bijzondere plek, maar 
ook in een bijzonder bedrijf te werken. Ook vanuit huis. 



Aan het begin van 2021 zitten we in Nederland wederom in een heel moeilijke situatie. De lockdown is verlengd 
en verzwaard. Het aantal besmettingen ligt hoog en het virus ontwikkelt zich. Hoe zwaar het is merk je aan het 
oplopen van de emoties. Iedereen is gevraagd de adviezen, ook het reisadvies, en de regels op te volgen. Schiphol 
is gevraagd toezicht en handhaving scherp in te regelen.

Denkend in termen van kansen zie ik toch licht aan het einde van de tunnel. Het kabinet heeft, ondersteund 
door VNO/NCW, hard gewerkt aan het op orde krijgen van de testcapaciteit in Nederland. Dat betekent dat er 
testcapaciteit beschikbaar komt voor het mogelijk maken van maatschappelijke activiteiten. Niet alleen voor 
reizen natuurlijk, maar gelukkig ook voor reizen.

Was in het voorjaar de grote vraag nog hoe risicovol het reizen zelf is - dat blijkt gelukkig niet echt risicovol te zijn- 
in het najaar verschoof de aandacht van reizigers naar de reisbeperkingen en de quarantainemaatregelen. Het 
gebrek aan internationale afstemming en de soms plotseling wisselende bepalingen hebben niet geholpen.

Het gaan testen van reizigers uit oranje-landen voor vertrek en na vijf dagen in combinatie met het beëindigen 
van de quarantaine gaat nieuwe mogelijkheden bieden voor veilig en verantwoord reizen. In december is een 
pilot begonnen tussen Atlanta en Amsterdam. Dat systeem kan straks in de plaats komen van de reisbeperkingen 
en de (langdurige) quarantaine. Met het beschikbaar komen van gevalideerde sneltesten komen er weer nieuwe 
perspectieven.

En dan natuurlijke het goede nieuws van de vaccins en het stapsgewijs vaccineren van de Nederlandse bevolking 
vanaf januari. Ondanks de zwaarte van het moment zie ik nieuwe perspectieven ontstaan. In de loop van 2021 
zullen mensen de vreugde voelen van het weer kunnen reizen. Verruimde mogelijkheden voor zakenreizen zijn 
van groot belang voor het herstel van de Nederlandse economie. De internationale luchtvaart is het zenuwstelsel 
van de internationale economie.

Jurgen, Jeroen en Cora

Vanuit de politiek bezien is de luchtvaart een hot topic. Gemeenten (Jurgen Nobel is wethouder in Haarlemmermeer), 
Provincies (Jeroen Olthof is gedeputeerde in Noord-Holland) en de minister zijn allemaal betrokken. Over de 
manier waarop die betrokkenheid is georganiseerd, is al het een en ander te doen. Hopelijk biedt het interessante 
advies van Pieter van Geel dat onlangs uitkwam nieuwe perspectieven voor de overlegstructuur.

Vanuit de luchtvaart bezien is de politiek een hot topic. Sommige maatregelen (de tickettax – wel lastenverzwaring, 
maar geen vergroening) worden wel genomen, maar de afgesproken maatregelen uit het Regeerakkoord die 
de luchtvaartsector perspectief moeten bieden (juist nu) laten op zich wachten. Gelukkig is de Luchtvaartnota in 
november gepubliceerd. Nu is het kabinet nog aan zet met het Luchthavenbesluit voor Schiphol, de herziening 
van het luchtruim en het afmaken van de procedures rond Lelystad Airport.

Welke lessen hebben wij geleerd?

Het politieke en maatschappelijke debat over de luchtvaart zit behoorlijk vast. Denkend in termen van kansen 
geeft de COVID-crisis ons allemaal de mogelijkheid om een stap terug te zetten en te reflecteren. Schiphol 
bereikte in 2017 het plafond van 500.000 vliegbewegingen en daarmee werd de vraag naar het vervolg urgent. 
Zonder het precies te weten mag je verwachten dat na COVID het tot zeker 2024 of 2025 zal duren voordat 
ditzelfde niveau weer is bereikt. De afgelopen jaren is vanuit de omgeving gevraagd om een pauze in de 
ontwikkeling van Schiphol tot 2023. Op onverwachte wijze is dit gebeurd en waarschijnlijk overtroffen. 
Hoe gaan wij deze tijd benutten?

Eén van de lessen uit het verleden heeft te maken met het herstel en de doorgroei van het aantal vliegtuig-
bewegingen op Schiphol na de financiële crisis van 2008. Deze groei ging té hard en had ongewenste gevolgen 
voor de omgeving. Daarom is nu bij het herstel na COVID een andere aanpak nodig, die wij gecontroleerd herstel 
hebben genoemd.

Een andere les is dat groei als zodanig niet de doelstelling mag zijn. Het gaat om een nieuwe vormgeving van 
publieke en private belangen waarbij kwaliteit centraal staat. In de Vision 2050 van Royal Schiphol Group hebben 
wij duidelijk gemaakt dit gaat om de kwaliteit van netwerk (de verbinding van Nederland met de wereld), de 
kwaliteit van de leefomgeving (die moet verbeteren) en de kwaliteit van onze luchthaven.



Met alle onzekerheid over het tempo van herstel - welke veranderingen in het gedrag van mensen en bedrijven 
gaan wij zien - is de richting waarin wij moeten gaan wel helder. Het zou mogelijk moeten zijn om op basis van 
deze richting en de adempauze die ons nu is gegeven een nieuwe maatschappelijke en politieke consensus te 
ontwikkelen. Wij willen daar graag aan bijdragen. In zijn meest simpele vorm komt het erop neer dat we de 
voordelen willen behouden van wat wij hebben opgebouwd, terwijl wij de nadelen - de externe effecten - 
aantoonbaar blijven reduceren. Ik ben ervan overtuigd dat deze benadering op brede steun zal kunnen rekenen.

Nog even terug naar de profeten en de tovenaars. De profeten zullen een andere kant op willen. We hebben 
de tovenaars nodig, of ze nu bij de TU Delft of bij het NLR werken. Maar de geschetste aanpak bestaat niet uit 
toekomstdromen. Stap voor stap aantonen dat het mogelijk is, en daarmee aan vertrouwen bouwen.

>>



Building Back Better in elf stappen – een manifest

De ambitie:

 1. Verbinden
Nederland is één van de best verbonden landen ter wereld. Het sterke netwerk van verbindingen via de lucht en het 
spoor is van groot belang voor de economie, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Tienduizenden mensen 
van alle opleidingsniveaus werken op Schiphol en de regionale luchthavens. Op onze luchthavens start een zakenreis, 
familiebezoek of vakantie. En ook in tijden van crisis vindt belangrijke vracht zijn weg via de lucht.

 2. Zekerheid 
De huidige crisis is een moment voor reflectie, om lessen te trekken en de koers bij te sturen. De crisis biedt de kans 
om met elkaar een nieuw pad in het maatschappelijk debat op te gaan, inclusief politieke besluitvorming die een 
einde maakt aan de voortdurende onzekerheid bij alle betrokkenen: omwonenden, overheden en luchtvaartsector.

 3. Duurzaam knooppunt
Er is een breed gedeelde ambitie over verduurzaming van de internationale luchtvaart met Nederland als 
koploper, het belang van het netwerk dat Nederland met de wereld verbindt, de vormgeving van Schiphol als 
een multimodaal knooppunt en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Met veiligheid in alle 
dimensies als eerste prioriteit.

 4. Gecontroleerd herstel 
Eén van de lessen uit het verleden hebben we kunnen trekken uit het herstel en de doorgroei van het aantal 
vliegtuigbewegingen op Schiphol na de financiële crisis van 2008. Deze groei ging té hard en had ongewenste 
gevolgen voor de omgeving. Daarom is nu gecontroleerd herstel nodig: niet weer direct terug naar het plafond 
van voor corona, maar een gematigd, stapsgewijs herstel terwijl we door blijven werken aan hinderbeperking, 
leefomgeving en duurzaamheid. De herstelperiode (eigenlijk een pas op de plaats) wordt gebruikt om een 
nieuw stelsel van conditionele en veilige ontwikkeling vorm te geven met de inzet van stillere en schonere 
vliegtuigen, hinderbeperking, verbeteren van de leefomgeving en uitwerking van het klimaatakkoord voor 
de luchtvaart. Hiermee wordt perspectief geboden aan zowel de luchtvaartsector als de omwonenden.

 5. Samen 
Overheid, industrie en kennisinstellingen gaan beter samenwerken, zodat innovatie, investeringen en beleid elkaar 
meer gaan versterken. Zo kunnen we niet alleen sterker, maar ook duurzamer uit de crisis komen.

De acties:

 6. Multimodale hub
Schiphol ontwikkelt zich, samen met partners als de NS, verder tot een multimodale hub waar alle vormen van 
(internationaal) vervoer samenkomen – van fiets tot Unmanned Aerial Vehicles. De hogesnelheidsverbindingen 

worden versterkt. Met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp ontstaat meer ruimte voor 
het internationale treinvervoer. Ook de landzijdige bereikbaarheid van de regionale luchthavens wordt verbeterd.

 7. Eén systeem
We benaderen de Nederlandse luchthavens zoveel mogelijk als één systeem. We versterken de functie van Schiphol 
als multimodale hub en bieden ruimte voor vrachtvluchten. Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport en 
Eindhoven Airport zijn regionale luchthavens van nationale betekenis. Zij richten zich op activiteiten met een 
toegevoegde waarde voor de regionale economie en de behoefte van de reizigers in de eigen regio. Het Rijk stelt de 
kaders vast waarbinnen de luchthavens zich kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor Maastricht Aachen Airpot en 
Groningen Airport Eelde. Omwonenden en lokale en regionale bestuurders worden actief betrokken bij de uitvoering 
van die kaders.

 



 8. Reductie
Voorwaarden voor de ontwikkeling van de luchtvaart zijn een aantoonbare reductie van geluidshinder en 
een daling van CO2-uitstoot. Dit is een prikkel tot innovatie. Het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt 
stapsgewijs teruggebracht tot 25.000. De ILT houdt hier toezicht op.

 9. Innovatie
De verduurzaming wordt allereerst vormgegeven via het stimuleren van de inzet van stillere en schonere vliegtuigen, 
en het realiseren van een Europese bijmengverplichting voor duurzame vliegtuigbrandstoffen. Nederland stimuleert 
de productie van duurzame brandstoffen in eigen land – daar ligt ook een economische kans. Er wordt een nationaal 
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma opgestart dat richt zich op drie thema’s: het vliegtuig, de vliegtuig- en 
luchthavenoperatie en brandstoffen. Met onderzoek en het ontwikkelen van (radicale) technologische innovaties kan 
Nederland wereldwijd het verschil maken bij het verduurzamen van de luchtvaart. Dit programma wordt onder andere 
gefinancierd door de opbrengsten van de tickettax. Schiphol mag er uit zien als een infrastructuurbedrijf, het wordt 
steeds meer een techbedrijf gedreven door datamanagement en AI.

 10. Leefkwaliteit
Het Rijk, de provincie en Schiphol gaan bijdragen aan het toegezegde leefomgevingsfonds. Met dit fonds wordt 
geïnvesteerd in de leefkwaliteit in de omgeving van Schiphol, bijvoorbeeld in de isolatie van woningen (ook tegen 
grondgeluid), kwaliteitsimpulsen aan gebiedsontwikkeling en innovatie zoals geluidsadaptief bouwen en soundscaping.

 11. Europa
Om onze gedeelde ambities op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid beter mogelijk te maken, zet Nederland 
zich in Europees verband in voor:

■  het aanpassen van de Europese slotregels, zodat beter gestuurd kan worden op netwerkkwaliteit en duurzaamheid;

■   een stevige impuls voor de verduurzaming via een ambitieuze Green Deal, inclusief een bijmengverplichting voor
    duurzame vliegtuigbrandstoffen en een heldere lijn over belastingen en het gebruik van de opbrengsten voor 
     verduurzaming van de sector;

■  het realiseren van één Europees luchtruim.

De toost

Schiphol staat voor verbinding: met de wereld, met de omgeving en met jou. Wij zorgen dat onze luchthavens het 
inspirerende startpunt van jouw reis zijn. Dat doen wij al meer dan 100 jaar met de spirit van de Vliegende Hollanders. 
Op een veilige manier en met de beste mensen. In trotse samenwerking met onze partners, klanten en stakeholders. 
Met onze passie geven we betekenis aan waardevolle reizen.

Namens Birgit, Hanne en Jabine, en alle collega’s van de Royal Schiphol Group wens ik u een gezond en positief 2021! 
Wij doen dat vol energie en vol vertrouwen.




