
Voor het klimaat maakt het wel uit waar het 
vliegtuig opstijgt 
Luchtvaart op Eelde is voor 98% toerisme, afbouw onontkoombaar  
 
De Commissaris van de koning Rene Paas is een enthousiast pleitbezorger van Groningen Airport 
Eelde(GAE), zo blijkt uit zijn toespraak bij het bedrijvennetwerk GRQ. De provincie is aandeelhouder 
van het vliegveld en vindt GAE economisch belangrijk. Het bedrijfsleven maakt weinig gebruik de 
luchthaven, maar het is begrijpelijk dat Paas GAE vurig verdedigt. De belangrijkste taak van de 
commissaris is immers representatie. 
Paas schrijft over de klimaateffecten van de luchtvaart in zijn weblog: “En er is natuurlijk ook iets 
met vliegen en CO2-uitstoot. Relatief veel per afgelegde kilometer. Maar voor het klimaat is 
natuurlijk niet relevant waar het vliegtuig is opgestegen”. 
 
De klimaatverandering en de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen 
vergen de grootst mogelijk inspanning van overheid, instellingen, bedrijven en burgers. Voor 
Groningen extra relevant vanwege de aardbevingsproblematiek. Luchtvaart brengt behalve CO2 ook 
waterdamp in de lucht: ook dit houdt warmte vast. Er is tegenwoordig veel bekend over luchtvaart 
en klimaat. Op 15 november promoveerde Paul Peeters op ‘de impact van toerisme op 
klimaatverandering’. Peeters is opgeleid als vliegtuigbouwer en werkzaam als lector aan NHTV Breda 
University of Applied Sciences.  
 

In zijn proefschrift bekijkt Peeters de gevolgen van het toerisme voor het klimaat: “De stijgende CO2-
emissies van het wereldwijde toerisme maken het onmogelijk om de klimaatdoelen van Parijs te 
halen. Dat wordt veroorzaakt door de enorme groei van het gebruik van het vliegtuig door 
vakantiegangers en zakenreizigers. De luchtvaart, voor 90% toerisme, ontkomt niet aan een sterke 
afname van de groei als we de klimaatdoelen willen halen. Toeristen zijn nu verantwoordelijk voor 
ongeveer vijf procent van alle CO2-emissies, maar dit aandeel zal sterk gaan stijgen. De door ICAO 
aangekondigde maatregelen hebben echter nauwelijks effect”. Hij benoemt maatregelen die het 
volume van de luchtvaart kunnen beperken en tegelijkertijd de toeristische markt overeind houden. 

En hoe zit dat op luchthaven Eelde? 

Het aandeel van toerisme op GAE is 98%. Er worden geen zakelijke bestemmingen aangeboden met 
voldoende frequentie. Zelfs in de vliegtuigen naar Kopenhagen en Southend zitten voornamelijk 
toeristen. Reizen via Schiphol is in vele gevallen sneller en goedkoper. GAE heeft - zoals luchtvaart 
experts herhaaldelijk benadrukken- een dun bevolkt achterland. Dat veroorzaakt een lage bezetting: 
Kopenhagen nog geen 50%. Omdat de vliegtuigen op Eelde niet vol zijn te krijgen, maakt driekwart 
van de vakantiecharters een tussenlanding. Dat kost 2000 liter extra kerosine. Dit betekent extra 
luchtverontreiniging. Het maakt dus wél uit waar het vliegtuig opstijgt. 

Het Noorden subsidieert lege stoelen naar Kopenhagen  
De lijn naar Kopenhagen krijgt aanloopsteun: vorig jaar bijna 6 ton, dit jaar 1.450.000 euro. In het 
eerste jaar waren er 23.000 passagiersbewegingen (bezetting 43%). Op ieder ticket werd 130 euro 
bijgepast uit belastinggeld. Een subsidie op tickets die gemiddeld 100 euro kosten. Absurd, maar ook 
in strijd met de regels voor staatssteun. Volgens de EU-regels mag aanloopsteun maximaal 50% van 
de luchthavengelden bedragen. De luchthavengelden voor het vliegtuig uit Kopenhagen zijn ruim 
acht ton per jaar. De aanloopsteun was drie keer meer dan toegestaan. De provincie had dit moeten 
melden bij de EU. Een CvdK is ook verantwoordelijk voor de ‘Uitvoering wettelijke regelingen’ en 
‘Interbestuurlijk toezicht’. De heer Paas wist dit, maar is dit in z’n enthousiasme even ‘vergeten’.  
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