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3x probleem 

1. Rap groeiende CO2-uitstoot & klimaat non-co2-emissies (2-5x)

2. Groeiende geluidsoverlast overlast op leefbaarheid en 
gezondheid 

3. Enorme ultrafijnstofuitstoot & toxische emissies, risico voor 
gezondheid.



3 x noodzakelijk

1. Stop luchtvaartgroei

2. Stop uitzonderingspositie luchtvaartindustrie 

3. Start investeren in alternatieven & technologie



1. Stop luchtvaartgroei
• Voor een veilig klimaat
• Voor een leefbaar Nederland
• Voor gezonde lucht



2. Einde aan uitzonderingspositie van de 
luchtvaart
•Voor een eerlijke prijs op vliegreizen
•Voor een einde aan ‘Schiphollen’ van burgers
•Voor een integraal milieubeleid voor luchtvaart
•Voor een eerlijke discussie over economisch belang



3. Investeer in alternatieven en prikkels voor 
innovatie
•Voor duurzaam reizen over land als groener en 
betaalbaar alternatief
•Voor echte duurzame vlieginnovaties



Hoe krijgen we de 
(Nederlandse) 

luchtvaart binnen 
onze planetaire 

grenzen?



1.5 graden & CO2-budget

2030 -55% CO2
2050 -100% CO2



Aviation out of control



Klimaatpad Nederlandse luchtvaart

IJkjaar 1990:
-Doel Nederland klimaatakkoord = -49% CO2
-Doel transportsector = -15% CO2
-Luchtvaart niet officieel in klimaatakkoord

Maar...
-Wat is de CO2-uitstoot ‘Nederlandse luchtvaart’?



Slim en duurzaam bespreking / wat wil 
industrie

Slim en duurzaam - actieplan NL’e industrie
• Optimaliseren van vliegroutes en procedures

• Het stimuleren van schonere vliegtuigen via luchthavengelden

• De inzet van duurzame brandstof

• Radicale vlootvernieuwing

• Inzet internationale trein en andere duurzame vervoersmiddelen op korte afstanden

• Emissieloze luchthavens

• Een snelle en efficiënte reis van en naar het vliegveld

-35% 
CO2!



Wel positief aan Slim En Duurzaam

Duidelijke definitie ‘CO2-uitstoot Nederlandse luchtvaart’
bunkermethodiek Planbureau voor de leefomgeving

Alles wat getankt wordt in Nederland, valt onder 
Nederlandse CO2-uitstoot.

= nu 12 Megaton aan CO2



Slim en duurzaam grafiek



Zijn plannen industrie genoeg?

Doelstelling industrie in 2030 = 11.25 Mton CO2

Totale NL uitstoot ijkjaar 1990 = 5 Mton CO2

Dit betekent een CO2-groei van meer dan +120%

De rest van Nederland moet -49%
De transportsector -15%....



Hoeveel -CO2 is echt nodig?

In IJkjaar 1990 stootte men 5 Mton CO2 uit

-15% CO2 in 2030 = 4,25 Mton CO2

Voorspelling 2020 = ruim 12 Mton CO2

Voor ‘n veilig klimaat: tussen 2020-2030 -65% CO2



Grafiek invoegen - trajectory luchtvaart 

Krimp van -15% in 2030 tov 1990 in luchtvaart betekent ong. -60% tov 
2020

1990: 5 mton

2020: 12 mton

2030: 4,25 mton



Hoe komen we bij -65% in 2030?

Verkennen opties: 
• Innovatie
• Bestaand internationaal beleid
• Beprijzing
• Volumemaatregelen 



Klimaatinnovatie luchtvaart

1. Efficientie
• Max 1% per jaar en daalt

2. Electrisch batterij
• Meest positieve scenario: start roll out 2040/2045 grootschalig, commercieel

3. Electrisch waterstof 
• Meest positieve scenario: start roll out 2045/2055 grootschalig, commercieel

4. Biobrandstoffen 
• Nu nog 2 tot 3 keer zo duur
• Max 10-15% van huidig kerosinegebruik duurzaam te leveren. (comeptitie 

andere modaliteiten!)
5. Electrofuels / Power To Liquid / synthetische kerosine

• Nu nog 4-6x more zo duur
• Enorme duurzame energie-opwekking
• Maar! Veelbelovend als we nu durven te investeren



Klimaatinnovatie luchtvaart

Waarom lijkt de innovatie zo langzaam te gaan?  

• Luchtvaart is eigenlijk al heel erg brandstofefficient
• Maatschappijen in race to the bottom, geen risico’s in inkoop

• Vliegtuigen gaan zo’n 25 jaar mee – langzame infasering

• Boeing en Airbus (95% markt) orderportefeuille vol tot na 2025



Wat levert techniek + efficiëntie op?

Voorlopige conclusie: 
20-25% CO2-vermindering in 2030

Uitkomst onderzoek G11 invoegen na finale publicatie.

Conceptgrafiek niet meegenomen in deze digitale

presentative. 



Technologie levert -20%-25% CO2-
vermindering op

-65% noodzakelijk

Extra beleid nodig voor ‘gat’ van -40%

+- 5% CO2-krimp per jaar extra nodig 
tussen 2020 en 2030 



Klimaatbeleid luchtvaart

Via welke manieren kunnen we CO2 in 
luchtvaart beperken?
● Verenigde Naties
● Europese Unie
● Nationaal niveau
● Vliegbelastingen
● Alternatieven



Verenigde naties: Parijsakkoord
Mythe: luchtvaart zit niet in Parijsakkoord

• Alle menselijke uitstoot zit in de doelstelling van 1.5 graad

• Internationale luchtvaart en scheepvaart zit alleen nog niet in de NDCs 

• Waarom? Niemand weet ‘t precies. (te ingewikkeld en internationaal?)

Scheepvaart: International Maritime Agency (IMO)

Luchtvaart: International Civil Aviation Authority (ICAO)
• Gedomineerd door industrie
• Technische experts
• Focus is: onbelemmerde roei van luchtvaart



Plan van ICAO heet CORSIA
CORSIA = Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 
Aviation

• Geen CO2-groei na 2020!

CORSIA-problemen
• Grotendeels vrijwillig tot 2027
• Zeer zwakke regels over biofuels
• Grootste gedeelte CO2-’vermindering’door compensate

• Intransparant
• Sneffectief (slechts 15% van projecten leveren)
• Schaars
• Geen oplossing voor industrie



EU niveau: emissiehandelsysteem

• Alle vluchten binnen Europa vallen hieronder
• Veel te veel rechten

• Geen actie op non-CO2-emissies

Verbetering mogelijk!



Luchtvaartbelastingen 
Verdrag van Chicago (1944): luchtvaart belastingvrij

Alleen al in Europa zo’n 30 miljard verloren door belastingvrijstelling

Veel overheden in EU experimenteren nu met luchtvaarttaks

Nederland doet in VN en EU-verband goed werk

Luchtvaartbelasting is eerlijker. Maar: hoeveel levert het op in CO2-
vermindering?



Eerlijke prijs op vliegen in NL

• NL luchtvaarttaks 200 miljoen

• BTW & accijns = 2 miljard

• Werkelijke ticketprijs is 63% hoger

• Wat levert het op aan vraagvermindering? 



Alternatieven voor vliegen

Treinen 6-10x minder uitstoot dan luchtvaart

Waarom dan zo ingewikkeld, langzaam, duur in EU?

• Oneerlijke concurrentie van bevoordeling luchtvaart

• Te weinig intra-EU samenwerking

• ‘Eigen spoorboekje eerst’

• Nauwelijks delen consumenteninfo

Maar: treinen moeten in plaats van luchtvaart komen – niet erbovenop

En vergeet de lange afstandsbus niet!



Resumerend… 

● Technologie zorgt voor -20 / -25% CO2 tot 2030
● Internationaal beleid heeft weinig effect voor 2030
● Prijsbeleid heeft effect, maar hoe groot? 
● Meer trein zorgt niet per se CO2-vermindering in 

luchtvaart 

-65% voor 2030 = nodig voor veilig klimaat 

Om dat te halen: beleid nodig voor +-5% CO2-
vermindering per jaar tussen 2020 en 2030 



Nationaal beleid kan en moet!
Overheden wel verantwoordelijk voor internationale luchtvaart

• Hoe? Bunkermethodiek. Waar je tankt, ligt de 
verantwoordelijkheid

• Alle uitgaande vluchten vallen onder nationale
verantwoordelijkheid

• Simpel principe: makkelijk te adminstreren en rechtvaardig

Eigenlijk net als in het plan ‘Slim en Duurzaam’ en PBL-methodiek..



Luchtvaart en een veilig klimaat

Hoe krijgen we de CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart 
binnen planetaire grenzen?

1. Stop groei Nederlandse luchtvaart nu
2. Veel hogere (inter)nationale luchtvaartbelastingen
3. Strenge technologiemandaten 
4. Extra volumemaatregelen als -5% extra per jaar niet gehaald 

wordt door internationaal beleid, belastingen. Dus krimp. 



Economische effecten

Effecten groeistop Nederlandse luchtvaart op economie?
• RLI-rapport: ‘Mainports voorbij’ 
• 70% van vluchten vindt binnen Europa plaats.
• Gigavliegveld voor Nederlandse economie
• Schiphol (en NL) nu prijsvechter, 
• 30-40% ‘overstappers’
• Vakantievluchten = netto negatief voor economie
• Zakenreizigers minder prijsgevoelig

Zoek binnen ecologische kaders naar hoogste economische 
baten



Luchtvaartbeleid NL 2019

• Luchtvaartnota t/m2050
• Klimaattafel luchtvart

• Schiphol: groei?

• Lelystad Airport: open?
• Provinciale Statenverkiezingen

• Europees parlementsverkiezingen: treinen & taxes

• En proefcasus Eindhoven Airport…



Uitgangspunt luchtvaartnota

Wij vragen een plan hoe de Nederlandse luchtvaart binnen veilige 
klimaatgrenzen blijft, met realistische inschatting:

• Technologische innovatie & luchtvaartplannen
• Effecten internationaal beleid

CO2-gat dat overblijft vullen met nationale prijs- & volumemaatregelen

Overgebleven capaciteit zo efficiënt en winstgevend mogelijk invullen 



Kan Eindhoven Airport met 
huidige opzet binnen veilige 
planetaire grenzen komen?

Nee. 



Uitgangspunten voor proefcasus

Eindhoven Airport onderschrijft Parijsdoelstelling 1.5 graad & 
veilig klimaat:
• Groei van Eindhoven Airport na 2020 is onmogelijk. 

• Krimp vluchten minimaal gelijk aan nationaal gemiddelde

• Mandateer 1.5% efficientiewinst per jaar
• Onderzoek naar effecten non-co2-emissies / radiative forcing

• Strenge (en redelijke) biobrandstofduurzaamheidscriteria

• Investeer nu in proof-of-concept synthetische kerosene (samen
met Den Haag) 



Steun in samenleving?

Welke kansen zijn er voor eerlijk klimaatbeleid op Eindhoven Airport

• Klimaat en milieu betrekt nieuwe burgers

• Klimaatakkoord en klimaatsolidariteit

• Eerlijke belastingen en de industrie

• Trein versus vliegen – ruimte voor alternatieven

• Genoeg is genoeg – groei is niet hetzelfde als ontwikkeling




