Manifest
Bewonersorganisaties rond Nederlandse luchthavens hebben in 2018 het Landelijk Bewonersberaad
Luchtvaart (LBBL) opgericht. De Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart komt hieruit voort, een
landelijk platform voor burgerorganisaties die zich inzetten voor sterke verbetering van het
leefmilieu in de wijde omgeving van luchthavens en het terugdringen van de klimaatbelasting door
de luchtvaart.
•

De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit
geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;

•

Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun
CO2uitstoot terugdringen;

•

Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen geheven
worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto;

•

In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen
tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodat veel korte Europese
vluchten kunnen vervallen.

Het alsmaar toenemende vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt ernstige geluidshinder en
luchtvervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad
stuit in zes provincies op verzet vanwege het lange laagvliegen. Ook voor uitbreiding van het aantal
vluchten op de luchthaven in Rotterdam is geen draagvlak; als gevolg van het uitdijende
Schipholverkeer wordt daar steeds meer over woonwijken gevlogen. In het zuiden van het land
hebben de omwonenden van Eindhoven Airport in de afgelopen jaren al een grote uitbreiding te
verduren gekregen en zij willen zeker geen verdere toename van de geluidhinder en de
luchtverontreiniging. Bij vliegveld Beek zijn er grote groepen mensen in het geweer gekomen
vanwege de overlast van vrachtvliegtuigen die niet alleen henzelf, maar ook het toerisme in het
Limburgse Heuvelland raken. Tot slot zitten de bewoners rondom de Drents / Groningse luchthaven
in Eelde evenmin op groei te wachten.
Voor heel Nederland geldt dat omwonenden van vliegvelden zich grote zorgen maken over de
steeds hogere CO2-uitstoot van de luchtvaart die een toenemende bedreiging vormt voor het
klimaat. Echte klimaatneutraliteit verdraagt geen groei. De luchtvaartsector staat voor een grote
opgave: innovatie, schonere en tegelijk duurzame brandstoffen, veel minder vliegbewegingen en
duurzaam reizen binnen Europa met internationale treinen en bussen. Volgens het LBBL moet het
huidige aantal vliegbewegingen op Schiphol ten minste worden bevroren, moet het luchtverkeer op
regionale luchthavens afnemen en de opening van Lelystad Airport past helemaal niet meer in dit
klimaatneutrale plaatje. Verdergaande maatregelen die voor klimaatneutraliteit van de luchtvaart in
2050 nodig zijn, moeten in Europees verband genomen worden. Daarin dient Nederland een
voortrekkersrol op zich te nemen.

