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Wat is het verschil tussen de troonrede op 17 
september en het Algemeen Overleg 
Ruimtevaart op 5 september?



Actuele situatie bij SPACE:

• Nota ruimtevaart stelt voor dat ESA meer investeert in het 
wetenschappelijke programma. (verplicht)

• Indachtig de oproep van de minister van Financiën om te investeren in 
de economie van de toekomst vindt het CDA dat we ons er maximaal
voor moeten inspannen om ten minste die 200 miljoen op termijn als
ondergrens voor optionele programma's te halen. Dit betekent dat we 
met elkaar een gat van 70 miljoen euro hebben te dichten.

• ruimtevaart en innovatie zijn misschien wel synoniemen van elkaar. 
Het mooie is dat we daar in Nederland ook een hele goede positie in 
hebben.

NSO



Actuele situatie bij SPACE:

• En of het nou toeval is of niet, in dat kijken, in die optische instrumenten, is 
Nederland keigoed. Iedereen in deze zaal kent waarschijnlijk wel Tropomi, maar 
ook de nieuwe telescoop in Chili, waarvan de 792 onderstellen van de grote
spiegel door TNO en VDL worden gemaakt. Dit soort missies en uitdagingen
zorgen voor kennis die wordt toegepast bij het meten van bloedsuikerspiegels bij
diabetespatiënten en bij het uitsorteren van afval zodat we beter kunnen
recyclen. En er is nog veel meer spin-off in hele diverse branches. Het is heel 
belangrijk voor onze economie en maatschappij nu, maar zeker ook voor het 
verdienvermogen van Nederland op de langere termijn.

• Maar het gaat natuurlijk om alle voordelen die wij vervolgens als samenleving
hebben van alle technieken die ontwikkeld worden in en via de ruimtevaart en
de economische kansen die er liggen. Daarmee is de ruimtevaart belangrijk voor
Nederland. Dat is evident. Het heeft ook zelfs een plek gevonden in het 
regeerakkoord

Staatsecretaris
M. Keijzer
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• De inzet van de regering is om 5 % meer te 
besteden aan “Science programma*” binnen de 
ESA en een grotere reservering voor het 
(wetenschappelijke) aardobservatie programma. 

In december volgt besluitvorming op ESA niveau
• Actuele return van Nederland voor ESA bijdrage 

is erg goed
• Er is een gerede kans dat de extra inzet leid tot 

meer return mogelijkheden en nieuwe 
projecten/spelers binnen Nederland

* Er vinden binnen ESA wetenschappelijke activiteiten (wetenschappelijke missies) 
plaats in het Science Program en Earth Observation Program


