
 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Coolsingel 40 

3011 AD Rotterdam 

Schriftelijke vragen Spookvluchten op Rotterdam The Hague Airport 

Rotterdam, 19 januari 2021 

Geachte college, 

 

“Duizenden lege ‘spookvliegtuigen’ de lucht in om landingsrechten niet kwijt te raken” kopte het 

Algemeen Dagblad recent.1 Een schrikbeeld voor GroenLinks Rotterdam: terwijl we midden in een 

klimaatcrisis zitten, vliegen lege vliegtuigen de wereld rond. Alleen al voor Lufthansa zou het in 

deze winter gaan om 18.000 vluchten. 

Luchtvaartmaatschappijen geven aan te moeten vliegen om hun ‘slots’, de start- en 

landingsrechten voor een bepaald vliegveld, te kunnen behouden. Maatschappijen mogen volledig 

zelf bepalen voor welke vluchten ze die gebruiken, maar als ze te weinig vliegen kunnen ze de slots 

verliezen. De EU heeft die regels vanwege corona tijdelijk versoepeld, maar blijkbaar is dat voor 

sommige maatschappijen niet voldoende. 

Rotterdam The Hague Airport heeft als budgetvliegveld voor vakantiecharters al weinig 

economische en maatschappelijke waarde voor de regio. Als de overlast voor omwonenden nu ook 

nog eens wordt veroorzaakt door (vrijwel) lege vliegtuigen, blijft er van het bestaansrecht van het 

vliegveld helemaal weinig over. GroenLinks Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het 

college: 

1. Hoeveel (vrijwel) lege vliegtuigen starten en landen op Rotterdam The Hague Airport met 

als doel het behouden van slots? 

2. Welke vliegtuigmaatschappijen maken zich het meest schuldig aan deze nutteloze 

vluchten? 

3. Wat is de impact van deze vluchten op het klimaat en de overlast voor omwonenden? 

4. Welke mogelijkheden ziet het college om, bijvoorbeeld in een lobby richting het Rijk of als 

aandeelhouder in de Schiphol Group, te voorkomen dat vliegtuigen (vrijwel) leeg vliegen? 

5. Is het college het met GroenLinks eens dat door het huidige systeem voor de verdeling van 

slots het profiel van RTHA als ‘zakenvliegveld’ (zoals vastgelegd in het bestemmingsplan uit 

2015) een schijnvertoning is? 

Al eerder stelde GroenLinks Rotterdam vragen over de ontbrekende 

natuurbeschermingsvergunning van Rotterdam The Hague Airport (19bb021855). Ook Schiphol 

beschikt niet over die vergunning, wat mogelijk leidt tot een grote gedwongen krimp.2  

6. Wanneer verwacht het college een definitief besluit over de vergunning van RTHA van de 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? 

7. Hoe groot acht het college de kans dat ook RTHA vanwege de wet natuurbescherming flink 

moet krimpen? 

8. Is het college bereid te pleiten bij het Rijk voor het per direct stoppen met de nutteloze 

vluchten op RTHA en het gebruiken van deze situatie voor permanente krimp van het 

vliegveld? 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Postma    Astrid Kockelkoren  

 
1 https://www.ad.nl/binnenland/duizenden-lege-spookvliegtuigen-de-lucht-in-om-landingsrechten-niet-kwijt-
te-raken~ad9e162c/  
2 https://nos.nl/artikel/2408710-grote-zorgen-kabinet-over-schiphol-aantal-vluchten-mogelijk-fors-omlaag  
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