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Geachte heer Alders,

In de recente kamervragen over de Luchtvaartnota is een groot aantal vragen
gesteld dat betrekking heeft op de impact van de economische recessie op de
groel van de luchtvaartmarkt. Momenteel zijn ontwikkelingen gaande die mogelijk
leiden tot een ander tiJdpad van de marktontwikkeling dan ten tiJde van het
Aldersakkoord over Schiphol is verondersteld. Het is wenselijk om dit tiJdpact van
de marktprognose nogmaals te bekUken ten behoeve van een adequate uitvoering
van de verschillende 'Aldersafspraken', met name de afspraken die zijn gemaakt
in het Convenant Behoud en versterking mainportfunctie en Netwerkkwaliteit'

Uit het SEO onderzoek, welke in opdracht van mlJn Ministerie is verricht, is
gebfeken dat 580.000 vliegtuigbewegingen in 2020 een realistisch scenario is.

Indien de groei vertraagd is, geeft het onderzoek aan, betekent dit (hooguit) een
vertraging van het moment waarop de 580.000 bereikt wordt. Naast de macro-
economische analyse van het SEO is het ten behoeve van de ultvoerlng van het
Convenant Behoud en versterking mainportfunctie belangrljk om te weten met
welke groeiprognose de marktpartijen rekening houden en welk tfidpad hierblJ
hoort.

Vanuit die gedachte komen mljn collega van VROM en lk tot de volgende
opdrachtformulering.

Gelet op de lopende discussies over de groeiprognose wil ik u bij deze vragen
om gezamenliJk met marKpartijen te komen tot een tijdpad van de ontwikkellng
van het aantal vliegtuigbewegingen tot 580.000, waarbij met name Ingegaan
wordt op de ontwikkelingen op de korte termUn (tot 2015) en de consequenties
van de huldige groeivertraging voor het tijdstip waarop de afspraken uit het
Convenant behoud en versterking mainportfunctie en netwerkkwaliteit luchthaven
Schiphol worden geëfÍectueerd,
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Het ls wenselijk voor de voortgang en de uiwoerlng van het Convenant Behoud en D.b|m

versterklng mainportfunctle als dlt onderzoek op korte termijn kan worden
afgerond.

Met vriendeliJke groet,
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