
Van: Thijs Maartens <T.maartens@mnh.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 14:00 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Uitnodiging Verkiezingsdebat Toekomst van de Luchtvaart 
 

Beste griffie, 
  

Op 11 maart (16:30-18:00) organiseert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland het 
Verkiezingsdebat over de Toekomst van de Luchtvaart! 

  
De coronacrisis heeft groot effect op de luchtvaart en Schiphol. Voor de een staat zijn of 
haar baan op het spel. Voor de ander betekent minder vluchten meer rust. Veel kiezers 
leven met de vraag hoe politieke partijen Schiphol en de luchtvaart in Nederland de 
komende jaren willen laten ontwikkelen. Groei onder voorwaarden, maar welke 
voorwaarden dan? Een standstil vanwege omgeving, milieu of de mogelijk afnemende 
vraag? Of is krimp noodzakelijk? Hiervoor gaan politici van alle grote partijen 11 maart met 
elkaar in debat. 
  
Het debat zal live worden uitgezonden via ons YouTube-kanaal. Statenleden kunnen 
inschakelen via deze link. Daarnaast is er tijdens het debat ruimte voor interactie tussen 
politici en kijkers. Een kans voor Statenleden om een vraag in te steken naar de politici en 
bij te dragen aan de discussie! Als Statenleden hierin geïnteresseerd zijn kunnen zij zich 
via deze link opgeven. 

Zou u deze uitnodiging willen verspreiden onder de Statenleden van de provincie. De 
volledige uitnodiging vindt u onder de email. Eventuele vragen kunt u aan mij richten. 
  
Met vriendelijke groet, 
Thijs Maartens     
Projectmedewerker Luchtvaart 
 

 
Kleine Tocht 4A  •  1507 CB Zaandam  •  075-6 35 15 98  •  
www.mnh.nl  • Facebook  • Twitter 
 

Samen voor een mooi en duurzaam Noord-Holland. Blijf op de hoogte via onze gratis e-
nieuwsbrief.  
Blij met ons werk? Word lid of steun ons met een donatie! 
  
__________________________________________________________________________________
_ 

Uitnodiging: Online verkiezingsdebat over de toekomst van 
de luchtvaart op donderdag 11 maart van 16.30 - 18.00 uur. 

https://protect-de.mimecast.com/s/tM3yC46AvJSXgwXUOE40s?domain=youtu.be
https://protect-de.mimecast.com/s/frJjC57BwgfBErBHOaS-_?domain=spits-online.nu
https://protect-de.mimecast.com/s/VeYoC6WDxjF5z45Um8-iW?domain=mnh.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/Nkf9C79EykIDlBDtNLYHO?domain=facebook.com
https://protect-de.mimecast.com/s/A4v5C83Gzlto1yoSozAtw?domain=twitter.com
https://protect-de.mimecast.com/s/fK2PC99JAmIGQwGU1kX3g?domain=mnh.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/fK2PC99JAmIGQwGU1kX3g?domain=mnh.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/D14rC08woBC1VA1CL_QA_?domain=mnh.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/38mDCgpRDPCM9zMtK4rXm?domain=mnh.nl


 

De coronacrisis heeft groot effect op de luchtvaart en Schiphol. Voor de een staat zijn of haar baan 
op het spel. Voor de ander betekent minder vluchten meer rust. Veel kiezers leven met de vraag hoe 
politieke partijen Schiphol en de luchtvaart in Nederland de komende jaren willen laten 
ontwikkelen. Groei onder voorwaarden, maar welke voorwaarden dan? Een standstil vanwege 
omgeving, milieu of de mogelijk afnemende vraag? Of is krimp noodzakelijk? 

Verkiezingsdebat met politici 
Over deze centrale vragen organiseren wij op donderdag 11 maart van 16.30 - 18.00 uur een debat 
met onder meer de Kamerleden: Jan Paternotte - D66, Lammert van Raan - Partij voor de 
Dieren, Suzanne Kröger - GroenLinks, Jimmy Dijk – SP, Ingrid Michon – VVD, Mustafa Amhaouch – 
CDA, Bert Blase – CodeOranje. 

Vier scherpe stellingen 
Deze middag leggen we stellingen van Schiphol, Provincie Noord-Holland, bewoners en de Jonge 
Klimaatbeweging voor aan de politici. Een gevarieerd luchtvaartdebat gerelateerd aan de thema's 
Economie, Klimaat, Corona en Gezondheid. Zowel positieve als kritische geluiden komen aan bod. 
Vanwege de coronamaatregelen kun je het debat via livestream meekijken.  

Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst of kijk rechtstreeks 
via ons Youtube kanaal! 

Deelnemen aan debat? 
Een select gezelschap willen we de ruimte geven deel te nemen aan het debat via het online platform 
Zoom. Hoe kun je deelnemen? Stuur een vraag in die je graag aan bod wilt laten komen tijdens het 
debat. Uit alle inzendingen stellen we een groep samen die wij persoonlijk uitnodigen. 
Stuur hier jouw vraag in. 

Tot donderdag 11 maart! 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/0d9VCk2YjPUx9JxuDqLIw?domain=emea01.safelinks.protection.outlook.com
https://protect-de.mimecast.com/s/gKgPClRZkPUQxYQCLyoU5?domain=emea01.safelinks.protection.outlook.com
https://protect-de.mimecast.com/s/7tccCmq10PtOzQOtV2VDA?domain=emea01.safelinks.protection.outlook.com
https://protect-de.mimecast.com/s/rDIgCjYXgPtW8xWfMmxqg?domain=emea01.safelinks.protection.outlook.com

