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Drentse Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie; inspraak C.A.J. Vlek1 

bij rapport: ”Een kwart eeuw gewenst, overschat en betwijfeld: 

nut en noodzaak van baanverlenging op Groningen Airport Eelde”  

[3 nov. 2010, gemeentehuis Tynaarlo te Vries] 

 

Mijnheer de voorzitter, geachte commissieleden en gedeputeerden, 

U bespreekt vandaag mijn rapport “Een kwart eeuw gewenst, overschat en betwijfeld..” over de 

baanverlenging op GAE. Laat me de belangrijkste punten op een rij zetten. Vervolgens zal ik een 

handvol conclusies trekken. De onderbouwing staat in schriftelijke voetnoten en kleine lettertjes.   

 

1.      Feitelijke gegevens en constateringen 

Uit de geschiedenis van de baanverlenging: 

1.1. Het oermotief voor de baanverlenging was gelegen in grote les-, oefen- en proefvluchten.2 

Daarnaast ambieert GAE vanouds ‘een volwaardige positie in het Europese luchtverkeer’.  

1.2. In het vooroverleg met de minister, zowel in 1991 (Maij-Weggen) als in 1999 (Netelenbos), 

ging men nog altijd uit van grote les- en oefenvluchten. Deze zijn echter in 2001 verboden.3   

1.3. Met het oog op een ruime milieuvergunning heeft de luchthaven altijd een maximaal 

‘ontwikkelingspotentieel’ opgevoerd.4 De ‘prognoses’ van GAE weerspiegelen dus niet de 

reële vervoersverwachtingen maar geven aan wat men maximaal wil kunnen ondernemen.5   

[Sterker nog, GAE (2005)6 levert eerst overtrokken invoergegevens voor de milieuvergunning en 

noemt vervolgens de gevraagde milieuruimte essentieel om die zgn. prognoses te halen.] 

1.4. Door dit ‘maximerend prognosticeren’ zijn de regionale bestuursorganen sinds 1984 

herhaaldelijk op het verkeerde been komen te staan bij cruciale vliegveldbeslissingen.  

Over de bedrijfsvooruitzichten van de luchthaven: 

1.5. Over de vervoersprestaties, vooral in lijndiensten7 en vrachtvluchten, zijn hoge verwach-

tingen niet gerechtvaardigd. Vakantiechartervervoer (in 2009: 127.000 passagiers) kan 

misschien nog verdubbelen; het lesvliegen zal niet sterk toenemen. Dit is deels te baseren 

op ervaringsgegevens, maar blijkt ook uit diverse onafhankelijke rapporten sinds 2004.8 

1.6. Sinds 2003 zijn de feitelijke vervoersprestaties – zeker in lijnvluchten – fors achtergebleven 

bij de ‘realistische’ prognoses uit de bedrijfsplannen-2001 en -2003.  

[Bovendien zitten er opmerkelijke verschillen tussen de prognoses uit 2003, 2005 en 2008.9] 

                                    
1 Em.-hgl. omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen (c.a.j.vlek|@rug.nl). Woonachtig in Onnen (gem. Haren); ook daar hoort men wel 
eens een vliegtuig langs komen.  

2 Zie het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL), Beleidsvoornemen/Regeringsbeslissing, 1979/1980. 
In dit zelfde SBL staat het ‘ principebesluit’ tot aanleg van een oost-westbaan op Maastricht Aachen Airport. 

3 Het lijkt er op dat het Rijk hiermee een belangrijke inkomstenbron van GAE in de kiem heeft gesmoord. Maar 
vanwege de hoge kosten worden dergelijke vluchten tegenwoordig veelal uitgevoerd m.b.v. vluchtsimulatoren. 

4 Dit opmerkelijke ‘gebruik’ werd al geconstateerd door Van de Bunt (1986), Deel 1 (p. 3). 

5 Hierdoor kán GAE zijn bedrijfsplannen ook niet plausibel krijgen, qua vervoersprestaties, werkgelegenheid en 
exploitatieresultaten. 

6 GAE (2005). Verwachte ontwikkelingen van het luchtverkeer op GAE. Eelde: Groningen Airport Eelde. 

7 Zo’n 5 jaar na baanverlenging ruim 5.000 lijnvliegbewegingen volgens GAE (2005, p. 8), maar volgens 
‘geactualiseerde’ informatie aan de Europese Commissie (dec. 2008) wel 7.700 bewegingen – 1½ x zoveel. 

8
 Het betreft de rapporten van Kleinhuis en Alsem (2004), het Ruimtelijk Planbureau (2005), De Wit (2006, 

2007) en Boucher (2010 en diverse vervolgpublicaties via financieel-groningen.nl). 

9 Ter illustratie: de verwachte aantallen lijndienstpassagiers zijn resp. 165.000, 435.000 en 243.000 volgens 
resp. (a) GAE’s bedrijfsplan-2003, (b) BCI’s ‘validering’ van GAE’s ‘Verwachte ontwikkelingen..’ (2005) en (c) 
GAE’s bedrijfsplan-2008. BCI’s actualisatierapport uit 2009 zwijgt over dergelijke discrepanties. 
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1.7. Sinds de rijksafkoop-2001 is de luchthaven er in geslaagd om zijn exploitatietekorten ook 

zonder baanverlenging aanzienlijk te verminderen. 

1.8. Over de jaren heen is gebleken dat wat zonder baanverlenging heel goed had gekund, nl. 

expansie van lijndiensten en middelzwaar vrachtvervoer, zich niét heeft voorgedaan.  

1.9. Daarentegen is iets wat oorspronkelijk (in 1986) zonder baanverlenging onmogelijk werd 

geacht, nl. een flinke groei in het aantal vakantiecharters, wél uit de bus gekomen.10 

Over onderbouwing en besluitvorming: 

1.10. Het Rijk houdt te lang vast aan oude voornemens; het heeft de noodzaak van ruime geluids-

zones en vroege openstelling onvoldoende aannemelijk gemaakt; en het overschat de 

gebrekkige rapporten van Buck Consultants International:11 

- BCI is kritiekloos uitgegaan van de door GAE zelf (2005) gemaximeerde aantallen vliegbewegingen. 

- BCI heeft geen actueel 1800-meterscenario uitgewerkt.  

- BCI taxeert niet de voorziene exploitatieresultaten met en zonder baanverlenging.  

- BCI verwacht té veel van verdere capaciteitsontwikkeling.  

- BCI geeft geen vergelijkende analyse van concurrerende luchthavens. 

1.11. Via de RBML12 heeft het Rijk gezorgd voor bestuurlijke tweeslachtigheid over GAE. Sinds  

2003 is de regio de volle eigenaar van de luchthaven, maar het Rijk bleef bevoegd gezag.  

1.12. Het Rijk heeft de Europese Commissie (EC) eenzijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd:  

- De belangrijkste redenen voor GAE’s zwakke positie zijn onvoldoende belicht.  

- Over het onderbenutte potentieel van de 1800-meterbaan is gezwegen.  

- Toekomstige aantallen lijnvluchten en passagiers zijn zwaar overschat (zie ook noten 7 en 9). 

- ‘Openbare dienstverlening’ ter rechtvaardiging van exploitatiesteun is geforceerd omschreven. 

- Exploitatiecijfers zijn gebaseerd op GAE’s verouderde Bedrijfsplan-2001. 

- Baanverlenging is overdreven voorgesteld als eindpunt van overheidssteun. 

Hierdoor is de EC ietwat misleid over de noodzaak en effectiviteit van de staatssteun.13 

1.13. Wanneer alle regionale ‘kapitaalsstortingen’ volgens afspraak per eind 2012 worden 

beëindigd (door Groningen al besloten) zou GAE binnen 10 jaar failliet kunnen gaan.14  

 

2.    Conclusies en suggesties 

2.1. De kernuitspraak van de Raad van State d.d. 11 juni 2008 (par. 2.6.4) munt niet uit in 

logische consistentie en is op onderdelen vatbaar voor verbetering en herziening: 

“.. overweegt de Afdeling dat enige mate van onzekerheid bestaat over de exacte omvang van de 

effecten van baanverlenging en vroege openstelling. (..) kan naar het oordeel van de Afdeling niet 

met zekerheid worden gesteld dat de prognoses voor GAE zullen worden gehaald. Hieruit volgt echter 

niet dat geen behoefte bestaat aan baanverlenging en vroege openstelling. [Uit deze rapporten] .. 

blijkt (..) genoegzaam dat de huidige baanlengte hoe dan ook onvoldoende is om een rendabele 

exploitatie te kunnen voeren en dat de baanverlenging en vroege openstelling positieve effecten 

zullen hebben op de exploitatiemogelijkheden van GAE.” 

                                    
10 Van de Bunt (1986) zag flinke groeimogelijkheden met de 1800-meterbaan, maar juist in de vakantiecharters 
zouden er bij 2500 meter in het jaar 2000 wel 12,500-20.000 passagiers kunnen komen, tegen slechts 3.000-
4.000 bij 1800 meter. Feitelijk waren er in 2009 op GAE 127.000 charterpassagiersbewegingen (excl. transit). 

11 Buck Consultants International (2005, 2009): ’(Actualisering) Economische betekenis van Groningen Airport 
Eelde’. Nijmegen/Den Haag: BCI. 

12 RBML: Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (geldig sinds eind 2008). 

13 De pas op 16 sept. 2010 geopenbaarde EC-informatie is te vinden op: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-

en-publicaties/kamerstukken/2010/09/16/correspondentie-met-de-europese-commissie-over-vliegveld-eelde.html>. Een 
nadere bespreking van de Nederlandse informatie aan de Europese Commissie met illustratieve citaten en 
commentaar is op verzoek te verkrijgen bij ondergetekende. 

14
 [Noot achteraf:] De dreiging van faillisement is reëel zolang de aandeelhouders niet hebben besloten hun 

financiële steun na 2012 op enigerlei wijze te continueren. In plaats van rechtstreekse exploitatiesteun zou de 
regionale overheid de luchthaveninfrastructuur kunnen overnemen om deze vervolgens – inclusief onderhoud 
en beveiliging – terug te verhuren aan de luchthavenexploitant. Maar ook dit zou een kostbare strategie zijn.  
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Feitelijk is er aanzienlijke onzekerheid over ‘prognoses’ die deze naam niet verdienen. Een 

actueel 1800-meterperspectief blijft buiten beeld. De exploitatiemogelijkheden zouden 

weliswaar worden vergroot, maar het is de vraag is of deze ook positief benut kunnen 

worden. Het is onwaarschijnlijk dat GAE met een 2500-meterbaan wél rendabel zou worden.  

2.2. Het is dus aannemelijk dat GAE na baanverlenging niét meer vervoersprestaties gaat 

leveren, niét belangrijker wordt voor de regionale economie, niét uit de rode cijfers gaat 

komen en niét onafhankelijk wordt van overheidssteun.15 

2.3. Er dreigt nu een nutteloze landschapsvernietiging, een onrendabele miljoeneninvestering en 

een ongewisse luchthaventoekomst met langdurige exploitatietekorten.  

2.4. Als volle eigenaar is de regio verantwoordelijk voor de luchthaventoekomst. Elf jaar na het 

laatste bestuurlijk overleg (sept. 1999) lijkt een gecoördineerde heroverweging noodzakelijk. 

De Provincie Drenthe is daarvoor het eerst-verantwoordelijke bestuursorgaan.16 

2.5. Voor zo’n heroverweging dienen zich verschillende vragen aan: 

2.5.1.  Als er maximale ‘potentieelgegevens’ over vliegbewegingen nodig zijn voor een ruime 
milieuvergunning, welke realistische verwachtingen kunnen dan worden aangegeven inzake 
vervoersprestaties, werkgelegenheid en bedrijfsresultaten?  

2.5.2.  Kan de luchthaven zijn reële ontwikkelingsmogelijkheden niet even goed benutten met een 
2100-meterbaan (het getal 2500 stamt uit 1986)?  

2.5.3.  Welk jaarlijks aantal (½, 1 of zelfs 2 miljoen?) passagiersbewegingen in welke vervoersmarkten 
zou nodig zijn voor een rendabele exploitatie van GAE? 

2.5.4.  Zijn de aandeelhouders in staat en bereid om ook na 2012 GAE’s exploitatie te ondersteunen?  
2.5.5.  Welke ‘openbare dienstverplichtingen’ zouden van Rijkswege aan GAE kunnen worden opgelegd, 

zodat enige structurele staatssteun voor de Europese Commissie aanvaardbaar is?  
2.5.6.  Kan de rijksbijdrage voor de baanverlenging niet ter vrije beschikking blijven van GAE? 
2.5.7.  Sinds 2003 is de regio de volle eigenaar, maar het Rijk is bevoegd gezag gebleven. Wie heeft het 

nu eigenlijk voor het zeggen?17 

 

Slotvraag: Waarom wordt het bevoegd gezag al zo lang op de nek gezeten door uiteenlopende 

organisaties en particulieren rondom de luchthaven?  

(1) Omdat baanverlenging geen oplossing is voor GAE’s exploitatieproblemen.  

(2) Omdat de verantwoordelijke bestuursorganen zélf onvoldoende kritisch zijn geweest.  

[En dit laatste komt omdat zij aandeelhouder zijn, omdat de baanverlenging ‘gratis’ is en omdat vijf 

aandeelhoudende bestuursorganen in een coalitie zitten die contractueel verplicht is de luchthaven in 

stand te houden (althans t/m 2015).]  

Al met al lijkt de baanverlenging op GAE een onverantwoorde vlucht naar voren. 

 

Ernstige kwestie, lichtvoetige afronding: 

Er was eens een vliegveld in Eelde    Een provinciebestuurder te Assen 

Dat baadde oorspronkelijk in weelde.   Stond zich ernstig de oren te wassen. 

Den Haag zei toen: ‘Stop,     Geen langere baan? 

Ik houd er mee op.’     Maar hoe moet dat dan gaan? 

Daarná bleek dat dit GAE keelde.     Dat het meeviel zou hem nog verrassen. 

 

Voorzitter, ik wens de commissie en het college veel wijsheid en moed toe in de verdere 

besluitvorming; en ik dank iedereen voor de aandacht.  

                                    
15 De provinciale Beleidsnota Luchtvaart (p. 18-19) gaat ervan uit dat de baan wordt verlengd en dat er daarná 
convenantbesprekingen komen. De provincie wil dat GAE een ‘duurzame luchthaven’ wordt. Dit alles klinkt 
ietwat prematuur en ook enigszins dubbelhartig. 

16 Eén probleem hierbij is dat u als bestuursorgaan zo’n wending nog wel zou kunnen initiëren, maar dat u als 
aandeelhouder accoord bent gegaan met het voorwaardelijk aanlegcontract (1-10-2010) tussen GAE en Dura 
Vermeer-Imtech. Welke boeteclausules staan daarin? En hebt u zich hiermee voor een definitief besluit niet 
feitelijk uitgeleverd aan de Raad van State?  

17
 De Rijksafkoop-2001 en de Aandelenoverdracht-2003 hielden sterk verband met de Europese liberalisatie van 

de luchtvaart. Dat GAE nu in handen is van regionale overheden wringt ernstig met deze liberalisatietendens, 
o.m. omdat voortzetting van overheidssteun nodig kan zijn om faillisement te voorkomen. Art. 5.1. van de 
overeenkomst-aandelenoverdracht (dec. 2003) dwingt de regionale aandeelhouders a.h.w. om die 
overheidssteun vooralsnog – zo nodig – te blijven verlenen. 


