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Neem ook CO2-kosten mee bij
plannen voor uitbreiding
Schiphol

De discussie over de uitbreiding van

Schiphol is weer opgelaaid. De voordelen

van economische groei worden vooral

afgezet tegen extra geluidshinder. Maar de

maatschappelijke kosten-batenanalyse

moet ook de milieukosten van de CO2-

uitstoot meenemen. Met deze extra kosten

zal de vraag naar vliegreizen afnemen en is

de uitbreiding welllicht niet nodig.

Foto: Robin Utrecht/Hollandse Hoogte

De CO2-uitstoot van de luchtvaart is nu nog

onbelast. Het kabinet heeft wel een

bescheiden vliegticketbelasting voorgesteld.

De ervaring leert dat beleid begint met

kleine stapjes en daarna wordt uitgebreid.

Zo ging het bijvoorbeeld ook met de afbouw

van de hypotheekrenteaftrek.

Een reële prijs voor een ton CO2-uitstoot

bedraagt € 112 volgens TruePrice. Als we dat

doorrekenen naar een retourvlucht, komen

we op een extra prijs van €24 voor Londen,

€67 voor Wenen en €84 voor Rome. Voor

intercontinentale vluchten varieert de extra

prijs van circa €370 voor New York tot €1440

voor Nieuw-Zeeland.

Luchtvaartmaatschappijen zullen de extra

kosten aan hun klanten moeten

doorberekenen. De vraag naar vliegreizen

zal daardoor afnemen, en dat is precies het

beoogde effect. Het zou daarom

onverantwoord zijn te investeren in de

uitbreiding van Schiphol op basis van

projecties zonder CO2-belasting.

Een voorbeeld waar dit is misgegaan is bij

de recente vergunningen voor

kolencentrales. Die zijn verleend zonder

rekening te houden met de CO2-uitstoot, en

de eventuele belasting daarop. Dat heeft

erin geresulteerd dat nu vroegtijdige

sluiting dreigt, met economische schade

voor de private eigenaren. Schiphol heeft

centrale en lokale overheden als

aandeelhouder. Een brede berekening, met

CO2-kosten, kan later dus economische

schade voor deze overheden voorkomen.

Het zou onverantwoord
zijn te investeren in de
uitbreiding van Schiphol op
basis van projecties zonder
CO2-belasting

Zweden laat zien dat een CO2-belasting

mogelijk is. In stappen heeft het land een

belasting ingevoerd, oplopend van €27 per

ton CO2 in 1991 tot €120 nu. De CO2-

emissies zijn over deze periode met circa

25% gedaald, zonder verlies van

economische groei.

Door klimaatuitstoot te belasten gaan

overheden, bedrijven en burgers andere

beslissingen nemen. Er worden

bijvoorbeeld geen fossiele brandstoffen

meer gebruikt bij de verwarming van

huizen in het koude Zweden. Dat gaat

allemaal via restwarmte van de industrie,

warmtewisselaars of elektriciteit op basis

van hernieuwbare energiebronnen.

Laten we bij Schiphol de maatschappelijke

kosten van CO-uitstoot in de analyse

betrekken. Vroeg of laat komen die toch in

een CO2-belasting terecht. Dat voorkomt

dat we later spijt krijgen van een uitbreiding

die dan niet meer rendabel is.
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Schiphol is belangrijk. Maar wat is er veranderd
sinds de vorige uitbreidingen van Schiphol? 1)
de economische meeropbrengst van extra
vluchten is afgenomen want alle
bestemmingen zijn al bereikbaar vanuit
Schiphol (de extra vluchten zijn alleen voor de
overstappende Chinezen heb ik gelezen). 2)
de kosten zijn toegenomen door de cumulatie
van de hinder (de kritische grens is berijkt) en
ook door de nieuwe categorie kosten, CO2
emissiekosten, zoals dit artikel ook schrijft. Niet
doen dus.

20:49 | 30-11-2018 Mevr. Grote

Het hele verdienmodel van zowel KLM als
Schiphol is niet meer van deze tijd. Beide zijn
namelijk gebaseerd op overstappers. Ruim 37
procent van alle passagiers waren vorig jaar
overstappers!

Als men iets wil zeggen over een
maatschappelijke kosten-batenanalyse begin
dan met een einde te maken aan het faciliteren
van buitenlandse reizigers die hier niets te
zoeken hebben. Die hier alleen naar toe
worden gesleept om de winsten van KLM en
Schiphol op te poetsen. 

En met het in gebruik nemen van Lelystad voor
grootschalige luchtvaart is straks tweederde
van de Nederlandse bevolking slachtoffer van
het verdienmodel van KLM en Schiphol. 

De nieuwe directeur van Schiphol heeft het
over het belang voor de BV Nederland van
hoogwaardige verbindingen. Prima, dat kan
ook zonder het bedrijfsmodel op te hangen
aan overstappende buitenlanders die hier niets
te zoeken hebben. Dit is de enige manier
waarop KLM en Schiphol een toekomst
hebben. 

Dan is het verpesten van nog veel meer
Nederland door een uitbreiding op Lelystad
ook niet nodig.

21:00 | 30-11-2018 Dhr. van Eijndhoven

Eens met Schoenmaker dat de CO2-belasting
in een paar stappen omhoog moet naar de
werkelijke kosten.
Niet alleen kan dat zonder verlies van
economische groei, maar het zal bijdragen aan
de economische groei dankzij innovaties die
zonder de CO2-belasting er niet zouden zijn
gekomen.
De oliecrises van 1974 en 1979 hebben dat
overduidelijk laten zien.
@Schoenmaker: ik neem aan dat de extra
kosten per ticket zijn?

Het blijft bijzonder spijtig dat ook grote
mensen soms klein denken. Als Wim Kok in de
90-er jaren het plan om Schiphol op een eiland
in de Noordzee te vestigen, had aangedurfd,
was dat nu al jaren realiteit geweest en was
Schiphol à la Mer een formidabele (en
rendabele) hub voor het internationaal
vliegverkeer geweest.
Dat kan nog, maar dan nu als drijvende
luchthaven gezien de ontwikkelingen van het
zeeniveau dankzij 'climate change'. Onze
minister van Financiën heeft dat in drie jaar
terugverdiend. 
Zie: https://www.travelpro.nl/drijvende-
luchthaven-noordzee/

Overigens zou dat de eerste commerciële
toepassing van de Hyperloop betekenen.
En - niet onbelangrijk - de investeringen in het
huidig Schiphol bedrijventerrein blijven
overeind!

Dus, graag meer visie en lèf!

21:12 | 30-11-2018 Constant Thunnissen

@ Dhr Thunnissen
Wim Kok had niets te durven want in die tijd
had Schiphol zijn business model al lang
gebaseerd op overstappers. Reeds in 1957
opende men de eerste Tax-free winkel om het
See-Buy-Fly concept te faciliteren.

Sinds die jaren '50 is Schiphol doorgegaan met
dit retail-concept en is men de fuik van de
Haarlemmermeer steeds verder
ingezwommen. Verplaatsen van Schiphol is
helemaal niet mogelijk. Het suggereren dat
daarover een zinvolle studie of discussie
mogelijk is, zoals de nieuwe directeur van
Schiphol doet, is simpelweg volksverlakkerij.

Schiphol heeft zoveel geïnvesteerd in winkels
en ander onroerend goed dat het niet meer
zonder kan. En om die winkels rendabel te
houden zijn overstappers nodig. En laat KLM
nou ook dol zijn op overstappers, wat een
toeval.

Zodoende houden Schiphol en KLM elkaar
stevig vast om hun beider verdienmodel, dat
gebaseerd is op overstappers, samen overeind
te houden. Dus niks Schiphol in zee. Gaat niet
gebeuren.

21:38 | 30-11-2018 Dhr. van Eijndhoven

Overheid behandelt de CO2 uitstoot van
Schiphol, overheidseigendom, bewust aan een
geheime tafel,.

21:56 | 30-11-2018 Dhr. Kortekaas

@Van Eijndhoven: juist hier toont zich de
beperkte visie van de beleidsmakers. Mijn
insteek is dat deze investeringen (See-Buy-Fly)
keurig overeind blijven. De passagiers stappen
in vanuit D25 in de Hyperloop en zijn een paar
minuten later op het verdeelplatform van
Schiphol à la Mer. Geen enkel probleem dus
met het verdienmodel.

22:20 | 30-11-2018 Constant Thunnissen

In antwoord op de vraag van Constant
Thunnissen, ja de berekende bedragen zijn per
ticket voor een retourvlucht.

22:48 | 30-11-2018 Dhr. Schoenmaker

Nabrander: in het FD van vandaag pleit Mathijs
Bouwman voor directe invoering van de CO2-
belasting. Met als argument groei door
innovatie zonder dat de belastingbetaler moet
bijspringen.
Zit veel in:
https://fd.nl/opinie/1280240/invoeren-die-co-
belasting-anders-lukt-het-niet

01:44 | 01-12-2018 Constant Thunnissen

De groei van Schiphol was de afgelopen
decennia gebaseerd op misleiding en bedrog.
Schiphol heeft daarmee het recht op verdere
groei verspeeld. Het vertrouwen is weg en de
komende jaren zullen de milieu- en
leefbaarheidsargumenten weer zwaarder
moeten wegen dan gefabriceerde
economische voordelen.

06:52 | 01-12-2018 Mevr. Blok

Wat dit artikel aantoont is dat het slimmer is
voor de KLM en Schiphol om hier niet zo hard
op te duwen. Want wat ze met die extra 40
duizend vluchten binnenhalen is de uitgestelde
financiele klimaatafrekening over het totaal
aantal vluchten. Ik denk dat Urgenda de
juridische messen al weer aan het slijpen is.
Schiphol is een facilitator en heeft dus niets te
willen. En de KLM moet gewoon in Parijs gaan
groeien als ze die overstappende Chinezen
willen, daarvoor zitten ze toch bij de Air france?

07:58 | 01-12-2018 Mevr. Grote

Dominee Wiebes van de gaskraan komt in
conflict met koopman Wiebes als eigenaar van
de luchthaven Schiphol. mede-eigenaar
Amsterdam zwijgt in alle talen. Is altijd al de
koopman geweest in domineesland.

09:57 | 01-12-2018 Dhr. Kortekaas

Het is natuurlijk van de zotte dat Schiphol
lekker mag doorgroeien, maar dat andere
sectoren beperkingen wordt opgelegd wat
betreft de CO2-uitstoot. Om het maar zo te
zeggen; de Hemwegcentrale (kolen) moet
coute que coute dicht, maar Schiphol, iets
verderop, kan jaar na jaar blijven groeien en
dus meer CO2 uitstoten. Ik weet niet of het
hypocrisie of schizofrenie is...

Nu ben ik geen voorstander van rechtszaken
op klimaat- en energiegebied, maar ik zou ik
mij kunnen indenken dat je toch wel een zaak
zou kunnen beginnen als Nuon of Engie
wegens 'ongelijke behandeling'.

09:58 | 01-12-2018 Dhr. Coenen

Het is inmiddels overduidelijk dat “A Camel’s
Nose” zoals in de Haarlemmermeer hoe dan
ook in Flevoland buiten de deur moet worden
gehouden. De weigering van minister Cora van
Nieuwenhuizen om een nieuwe
milieueffectrapportage (mer) te laten opstellen
voor luchthaven Lelystad, doet echter vrezen
dat een brede berekening met CO2-kosten er
evenmin komt.

11:50 | 01-12-2018 Dhr. Egberts

Rutte III grijpt nu echt alles aan om de
verkiezingen te verliezen.
Welk Risk-kaartje heeft Mark in zijn hand?

Niet vernietig uw partners maar vernietig uw
coalitie?

14:27 | 01-12-2018 Dhr. Kortekaas

Co2 belasting? En wat gaan we daar mee
doen? Met de poen? Dat wordt ademnood!
Gekkies van een lezertjes toch!

16:40 | 01-12-2018 Dhr. Schouten

Helemaal eens met een realistische CO2
heffing als boven voorgesteld, daarnaast graag
ook een realistische lawaaiheffing. De
maatschappelijke acceptatie van
vliegtuiglawaai is in de afgelopen jaren fors
gedaald en zal waarschijnlijk verder dalen.
Resterend vliegverkeer is dan inderdaad te
verwijzen naar de Noordzee, waar relatief
weinig mensen er last van hebben en waar de
lawaaiheffing dan ook een stuk lager kan
uitvallen.

Overweeg een multifunctioneel en uitbreidbaar
kunstmatig eiland in de Noordzee voor
kustverdediging in verband met de
zeespiegelstijging, functies voor
energieopwekking, vliegverkeer,
scheepvaartverkeer en andere vormen van
industrie die niet in dichtbevolkt gebied
passen. Dit is natuurlijk een langetermijn
project, dat de komende eeuwen in vele fasen
kan worden uitgevoerd en praktisch onbeperkt
uitbreidbaar is. Maar je moet wel ergens
beginnen. Waarom niet met (een deel van) het
vliegverkeer?

23:39 | 01-12-2018 Dhr. Potharst

Wat ik echt niet snap is dat het meest groene
kabinet ooit vooral PRAAT over CO2 reductie,
maar toch telkens weer kiest voor uitbreding
van de bestaande CO2 uitstoot. Als de
economie belangrijker is, kom daar dan eerlijk
voor uit en stop met het voorliegen van de
bevolking.

14:55 | 03-12-2018 Rm Kemme

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

U bent ingelogd als Dhr. Driessen

Bij het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met
de spelregels en het privacybeleid van FD.nl
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