
- 1- 

 

 Secretariaat Woordvoerder Postbank  

 Postbus 47 J. Wittenberg (voorzitter) Gironummer 204082  

 9765 ZG Paterswolde 050-3183360 Ver. Omwonenden Luchthaven Eelde

 email: info@vole.nl   te Vries 
 

 Vereniging Omwonenden Luchthaven 
Eelde 

 

                         'voor de kwaliteit van de leefomgeving' 
 

   www.vole.nl 
 

De heer Ir. J. Hillen 

Groningen Airport Eelde, 
Machlaan 14-A, 

9761 TK Eelde. 
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Betreft: Uitnodiging deelname omgevingsplatform GAE 

 

We hebben uw antwoord van 3 februari op onze brief in onze laatste bestuursvergadering 

besproken. Wij hadden verwacht, dat u inhoudelijk zou ingaan op ons centrale punt: het 

terugdringen van de geluidshinder door de Barons van de KLM luchtvaart school. U kondigt 

echter slechts aan, dat u ons in de toekomst bij één van de bijeenkomsten zult gaan uitleggen hoe 

de geluidsoverlast in de toekomst beperkt kan worden. Dit antwoord vinden we veel te mager. 

 

Ook hadden we gehoopt om via kleine stapjes, de dialoog van het vliegveld weer te kunnen 

aangaan. Uw recente weigering een van onze bestuursleden te laten meepraten over 

compenserende natuurmaatregelen, vinden we in dit verband bijzonder teleurstellend. Deze weg 

van opbouw van vertrouwen willen we graag opgaan, maar uzelf als directie of wellicht uw 

commissarissen, zijn daartoe kennelijk niet bereid.  

 

In uw brief – alsook in de media - blijft u benadrukken dat VOLE de mogelijkheid om te komen 

tot convenantafspraken, niet heeft benut. Het moet u toch bekend zijn dat niet VOLE, maar de 

provincie steeds geweigerd heeft om actief vanaf het begin deel te nemen aan onderhandelingen 

tussen VOLE, GAE en de Milieufederatie. Daarmee zou de betrokkenheid van de provincie 

gegarandeerd zijn, evenals als het toezicht op de naleving van de tussen partijen gemaakte 

convenantafspraken. 

 

Niet voor niets hebben wij u in onze brief gevraagd in te gaan op het punt van onderling 

vertrouwen, in het bijzonder op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen, dat GAE onderlinge 

afspraken in de toekomst – in tegenstelling tot die uit het verleden - wél zal nakomen. Op dit 

punt bent u helaas in het geheel niet ingegaan. 

 

Het recente bericht in de pers waarin GAE zegt te streven naar -nota bene- vergroting van de 

geluidsruimte, geeft ons geen vertrouwen in een serieus gesprek over dit onderwerp. Als GAE de 

intentie heeft nog meer geluid te gaan toelaten dan waarvoor u nu de beleidsruimte heeft, lijkt 

ons een dialoog in een omgevingsplatform, alleen al om deze reden, weinig zinvol.  
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In uw uitnodiging spreekt u van “goede interactie met de omgeving, respectvolle relaties en 

goede informatie voorziening”. Dit staat in schril contrast met uw werkelijke optreden. Pleiten 

voor een nog grotere geluidsruimte, terwijl u aan de huidige - vermijdbare- overlast niets doet, 

getuigt niet van goede interactie met de omgeving, laat staan van respect.  

 

Wij vragen ons af wat u bedoelt met ‘goede informatievoorziening’, terwijl u tegelijkertijd voor 

publiek en politiek verzwijgt dat €4 miljoen van het aannemingscontract naar de toekomst is 

geschoven en de aannemer zonder enige prestatie € 450.000 ontvangt als het contract wordt 

ontbonden. Tegen het licht van de beëindiging van de exploitatiesteun volgend jaar, brengt u het 

vliegveld in de problemen en zadelt u de bestuursorganen op met ongedekte tekorten.  

 

Onze deelname aan het omgevingsplatform zou uw houding naar de omgeving legitimeren. 

Daarmee wordt het vliegveld, noch de omgeving een dienst bewezen. Wij zullen daarom niet 

deelnemen aan de aangekondigde bijeenkomst. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Ir.  F.A.J. van Beukering   (Secretaris) 

 

 

 

Kopie: 

- Deelnemers omgevingsplatform GAE 

- Pers. 

 

 


