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BELEIDSPLAN Stichting Delta Floating Airport (DFA) 2019-2021 
 

 

Inleiding 

 De Stichting Delta Floating Airport, hierna " DFA", stelt zich tot doel  het 
(doen) ondersteunen en stimuleren van onderzoek  naar de  
mogelijkheden van een drijvend vliegveld op zee waarbij aspecten  van 
duurzaamheid, energieopwekking, energieopslag, vermindering  van 
koolstofdioxide (CO2), fijnstof, stikstofoxiden (NOx) uitstoot en   
geluidsoverlast in het onderzoek betrokken dienen te worden. Zo staat 
het ook omschreven in de statuten van de Stichting. 

 

Missie 

DFA komt voort uit een groep personen in Velsen die sedert 2017 zich 
bezig houden met de vraag in hoeverre de groei van Schiphol haar 
grenzen heeft bereikt en wat het alternatief zou kunnen zijn voor de 
bestaande en naar verwachting de komende jaren steeds verder 



 

2 
 

groeiende behoefte naar mobiliteit in en buiten Europa. De ruimte ligt 
naar het oordeel van DFA op de Noordzee. En wat zou mooier zijn dan 
allerlei nadelen die verbonden zijn aan een opgespoten eiland achter 
ons te kunnen laten met een drijvend eiland. 

 

Hoe wil DFA dit doel bereiken? 

DFA wil dit doel zien te bereiken door aandacht te vragen voor de 
mogelijkheden van een vliegveld op de Noordzee dat niet wordt 
aangelegd op opgespoten land, maar dat een drijvend ( “floating”) 
vliegveld is. DFA wil hierover in gesprek met onder meer het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en andere belanghebbenden teneinde 
deze mogelijkheid van een luchthaven als serieuze optie in de discussie 
rond Schiphol te kunnen betrekken. De 1e stap in dit proces is 
naamsbekendheid van DFA en in het bijzonder aandacht te vragen voor 
deze optie van een drijvend vliegveld. Andere middelen zijn o.m. 
publicaties via de website, vakbladen, het organiseren van 
bijeenkomsten in brede zin met belanghebbende partijen. 

 

Quickscan 

Vrijdag 8 februari jl. zond de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
een zg. “ quickscan” naar de Tweede Kamer1. In dit document wordt 
ingegaan op een luchthaven die is gesitueerd op een eiland in de 
Noordzee gebaseerd op de bestaande technieken. In deze rapportage 
staat over een drijvend vliegveld:  

“ …..Een andere constructiemethode, zoals drijvend bouwen kan 
een alternatief zijn. Dit is een nieuwe techniek die mogelijk een 
kosten- en milieuvoordeel met zich meebrengt ten opzichte van 
een zandeiland. Uitgangspunt in de quickscan is een bestaande 
techniek. Bij nadere uitwerking van de luchthaven in zee zal deze 
optie nader bekeken moeten worden” 

 Een drijvend eiland viel buiten de scope van deze quickscan. Om 
uiteindelijk tot een verantwoorde keuze rond een vliegveld in zee te 
komen, zal naar het oordeel van DFA ook de optie van een drijvend 
vliegveld in beeld moeten komen.  

                                                           
1 “Resultaten quickscan luchthaven in zee”  
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Drijvend vliegveld in de visie van DFA 

In de kern houdt een drijvend vliegveld zoals DFA zich dat voorstelt het 
volgende in:  

o        Net buiten de 12 mijls- zone vanwege visserij, trekvogels, zichtlijn, 
bereikbaarheid, regelgeving, lawaai, NOx en (ultra) fijnstof 

o        Bereikbaar vanaf IJmuiden met snelle bootverbindingen 

o        Drijvend betekent dat het eiland modulair kan worden gebouwd 

o        Drijvend is sneller te bouwen dan een opgespoten eiland 

o        Drijvend geeft een minimale verstoring van de zeebodem en het 
zeeleven 

o        Drijvend is ook eenvoudiger uit te breiden 

o        Drijvend biedt de mogelijkheid van een stroomopwekking tussen 
zoet en zout water 

o        Drijvend biedt de mogelijkheid van een opwekking van stroom via 
een getijdencentrale 

 

Onderzoek 

In het bijzonder wil DFA onderzoek doen en laten doen door derden die 
op dit terrein terzake kundig zijn zoals bijvoorbeeld Marin in Wageningen 
(www.marin.nl).  

Om dergelijk onderzoek te kunnen bekostigen heeft de Stichting DFA 
inkomsten nodig die afkomstig zijn van donateurs, die deze giften als 
aftrekpost voor de aangifte IB kunnen betrekken, en bedrijven of 
anderszins instellingen die bereid zijn om voor dit doel te doneren. 

Door presentaties over een drijvend vliegveld te verzorgen wil DFA voor 
deze optie aandacht vragen en naamsbekendheid zien te verkrijgen. En 
op deze manier hoopt DFA dat er ook bereidheid bestaat om dit 
onderzoek financieel te ondersteunen door middel van donaties. 

 



 

4 
 

Welke partijen heeft DFA in scope? 

DFA heeft inmiddels informatie over haar activiteiten gedeeld met o.m. 
Marin, Blue21 (www.blue21.nl) ,Techport in IJmuiden, de 
Ondernemersvereniging IJmond, de Schiphol Group, de leden van de 
Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en heeft contacten gelegd met diverse 
personen en bedrijven op de door de overheid georganiseerde CoP 
Multi-use Pilots Noordzee 2030 events in Scheveningen (7 februari 
2019) en Den Helder (25 maart 2019).  

Daarnaast zijn er ook contacten met de bewonersdelegatie in de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS)en met de Gemeente Velsen. 

 

Strategie 

Het besluit om onderzoek te doen naar het zg. “drijvend bouwen” zal 
uiteindelijk door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat worden 
genomen. In feite is dit in de Quickscan al aangekondigd: 

“Bij nadere uitwerking van de luchthaven in zee zal deze optie 
nader bekeken moeten worden” 

Het informeren van de verschillende politieke partijen is daarbij van 
belang. Een van de regeringspartijen, de ChristenUnie, is reeds 
geïnformeerd, evenals Gemeenteraadsleden van de ChristenUnie in de 
Gemeenten die vallen onder de ORS. De volgende stap zal zijn om alle 
leden van de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat te 
informeren. 

 

Organisatie DFA 

Hieronder staan de relevante gegevens van de Stichting. 

 

Bestuur 

He bestuur van de Stichting Delta Floating Airport bestaat uit 3 
personen, allen onbezoldigd werkzaam voor DFA. Alle bestuursleden 
zijn onafhankelijk. 

De volgende personen maken deel uit van het Bestuur: 
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de heer R.J. Kooij ( Voorzitter) 

de heer P.A. Kroon ( Secretaris/Penningmeester) 

de heer F.J. Korf (Algemeen bestuurslid) 

 

Werknemers 

De Stichting Delta Floating Airport heeft geen werknemers in dienst. 

 

Adres DFA 

Langevlak 39 

1974 XM IJmuiden 

The Netherlands 

T: +31(0) 6.407 46 414 

 

Kamer van Koophandel 

KvK.: 73776319   

 

Bankrekening 

IBAN: NL57 RABO 0337 8830 09 

Stichting Delta Floating Airport   

 

E.mail 

info@floatingairport.nl 

 

Website    

www.floatingairport.nl 
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Financiën  

 

DFA wil de mogelijkheid van een drijvend vliegveld laten testen inclusief  
mogelijk vervolgonderzoek door een wereldwijd gerenommeerd instituut 
dat heeft bewezen kennis te hebben op dit gebied. Dat is Marin in 
Wageningen. Er is een offerte van Marin waarin uitgebreid beschreven 
staat hoe Marin dit wil gaan testen. Om een opdracht aan Marin te 
kunnen geven dient DFA te beschikken over een bedrag van ca. euro 
500.000,=. 

Voor DFA zijn er verder nauwelijks kosten. De bestuurders verrichten 
hun werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een 
vergoeding voor de reiskosten. 

Donaties worden aangewend om deze test te kunnen bekostigen. 

 

IJmuiden, maart 2019 


