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Nog even doorpraten en Schiphol ligt vanzelf in zee – gratis
Het LBBL zegt: a little less conversation, a little more action please
Amsterdam, 1 oktober 2019 – Op woensdag 2 oktober is er in Den Haag, op voorstel van een aantal leden van de
Tweede Kamer, een rondetafelgesprek over de mogelijkheden voor een luchthaven op zee. "Best interessant",
zegt het LBBL (Landelijk Burgerberaad Luchtvaart), "maar wat de regering vooral zou moeten doen is rigoureuze
maatregelen nemen tegen de groei van luchtvaart – en wel ogenblikkelijk."
Meerdere nieuwe rapporten geven daar volgens het LBBL alle aanleiding toe. Zo beschrijft "Changing climate both
increases and decreases European river floods" (Nature, 573, pages 108-111) hoe toenemende regenval in de
herfst en winter nu al leidt tot vaker overstromende rivieren in Noordwest-Europa en dat dit goed te verklaren is
met de bestaande klimaatmodellen.
Dan is er ook het recente IPCC-rapport over de oceanen en de cryosfeer, dat, naast allerlei ander leed, ook de te
verwachten zeespiegelstijging bespreekt. Bij ongewijzigd beleid zal de zeespiegel waarschijnlijk met 60 tot 110 cm
gaan stijgen. Het IPCC schenkt, meer dan voorheen, ook aandacht aan meer extreme uitkomsten zoals een denkbare stijging van 200 cm. Ook heftige stormen op zee zullen steeds vaker voorkomen en onze rivieren zullen aanmerkelijk forsere hoeveelheden neerslag te verwerken krijgen.
En tot slot het Remkes-rapport. Dit maakt duidelijk dat drastische maatregelen nodig zijn om de stikstofdepositie
op Natura2000-gebieden terug te dringen tot wettelijk toegestane niveaus. Eén van die maatregelen is het terugdringen van de verbranding van fossiele brandstoffen bij hoge temperatuur.
De drie rapporten wijzen eenzelfde kant op: de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te verminderen – zeker in de luchtvaart. Waarom? Omdat een hogere zeespiegel en almaar toenemende hoeveelheden
neerslag die onze rivieren overbelasten het risico vergroten dat steeds grotere delen van Nederland simpelweg
zullen overstromen.
Het moge in eerste instantie ironisch lijken: een onderneming als de Schiphol Group kiest voor verdere groei,
waarmee ze in steeds grotere mate bijdraagt aan het risico dat op termijn haar eigen bedrijfscomplexen onder
water staan. Wij verwachten van Schiphol dat ze ‘de knop omzet’ en net als andere sectoren een strategie ontwikkelen gericht op maximale vermindering van broeikasgasemissies. Een stuk minder ironisch is dat heel Nederland
de dupe wordt als het echt tot extreem weer, flinke zeespiegelstijging en andere klimaatellende komt.
Natuurlijk mogen burgers en organisaties vragen onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een luchthaven
in zee. Maar de regering zou nu in de eerste plaats haar verantwoordelijkheid moeten nemen in het waarborgen
van een veilige leefomgeving.
De signalen zijn overduidelijk, we ontkomen niet aan een snelle en zeer sterke vermindering van CO2-emssies. Het
Parijse Klimaatakkoord, waar Nederland zich in 2015 bij aansloot, legt vast dat de CO2-emssies in 2050 nihil moet
zijn. Luchtvaart kan zich daar niet aan onttrekken. Schrap om te beginnen Lelystad Airport.
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