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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat ruimtevaarttechnologie cruciaal is voor onze veiligheid, 
onze communicatie, onze economie, onze strategische autonomie en dus 
onze welvaart; 

constaterende dat ruimtevaarttechnologie kan bijdragen aan het oplossen 
van de maatschappelijke transitieopgaven zoals klimaatverandering, 
stikstofproblematiek, watermanagement en digitalisering; 

constaterende dat Nederland met de aanwezigheid van ESTEC een 
bijzondere positie en daaraan gerelateerde verplichting heeft ten aanzien 
van de ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie, zoals ook verwoord in 
het coalitieakkoord; 

constaterende dat vele bedrijven en instellingen in Nederland op 
uitzonderlijke wijze bijdragen aan, en profiteren van, deze bijzondere 
positie; 

overwegende dat het cruciaal is dat Nederland in voldoende mate 
investeert in ruimtevaart om zodoende onze bijzondere positie te 
behouden en om een ambitieuze agenda uit te rollen; 

overwegende dat Nederland momenteel, in vergelijking met andere 
ESA-lidstaten, qua investeringen en investeringsklimaat sterk achterblijft 
en dat daarmee onze positie en ambitie op het spel komen te staan; 

overwegende dat het daarom van belang is dat Nederland een helder 
signaal afgeeft dat het gecommitteerd is aan een ambitieus ruimtevaart-
beleid; 

verzoekt de regering voor de korte termijn in aanloop naar de aanko-
mende ministeriële ESA-conferentie een laatste krachtige inspanning te 
doen om het beoogde budget voor de inschrijvingen in de optionele 
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programma’s te verhogen, zodat verlies van onze positie in programma’s 
voorkomen wordt; 

verzoekt tevens de regering voor de middellange termijn een interdeparte-
mentale budgettaire verkenning uit te voeren met als doel uitvoering te 
geven aan het NSO-advies om het ambitieniveau van 4,7% bnp-aandeel in 
optionele ESA-programma’s te bereiken en hier eventueel al in tussen-
tijdse ESA-inschrijvingen de volgende stap voor te zetten; 

en om over de voortgang van beide verzoeken de Kamer op korte termijn 
te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Strien 
Romke de Jong 
Amhaouch
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