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Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

Hierbij ontvangt u onze reactie op de internetconsultatie over de invoering van een belasting op
luchtvaart.
Boven het grondgebied van de gemeente Wageningen vinden jaarlijks circa 9000 vliegbewegingen
plaats. Al deze vluchten hebben in meer of mindere mate impact op de woon- en leefomgeving op
de grond. Daarom voelen wij ons belanghebbende in de discussie rond de invoering van
vliegbelasting.
Wij onderschrijven het belang om binnen de verschillende modaliteiten van personen- en
goedervervoer een eenduidigere en eerlijkere beprijzing te gaan toepassen. Vormen van vervoer die
veel impact op de leefomgeving en het klimaat hebben zullen zwaarder belast moeten gaan worden
dan vormen die weinig impact hebben. Die balans is momenteel verstoord.
Wij pleiten voor het in samenhang bekijken van de invoering van vliegbelasting met
belastingen/accijnzen op andere vervoersmodaliteiten en de mate van milieu-impact. De
opbrengsten van de vliegbelasting kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om het reizen met de trein
binnen Europa financieel aantrekkelijker en concurrerender te maken in plaats van deze ten goede
te laten komen aan de algemene middelen. Ook het mitigeren/compenseren van de negatieve
milieu-impact van vliegen zou vanuit de eigen sector bekostigd moeten worden (‘de vervuiler
betaalt’). Schoon reizen moet beloond worden. Concreet zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden
voor het toepassen van het hoge Btw-tarief op vliegtickets en het lage tarief op treintickets en het
zwaarder belasten van vliegen over korte afstanden waarbij de trein als goed alternatief beschikbaar
is.
Wij kijken uit naar uw reactie.
Hoogachtend,
namens het college van Burgemeester en wethouders van Wageningen,
Peter de Haan – wethouder klimaatbeleid en duurzame mobiliteit
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De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.
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Geachte heer / mevrouw,
Hoogachtend,
Wethouder Klimaatneutraal en duurzame mobiliteit
De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.

