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Groningen Airport Eelde foto Aerophoto Eelde

Wegens een 'procedurefout' staat de besluitvorming over Groningen Airport Eelde geruime
tijd stil. Daardoor kan de toekomst van het vliegveld opnieuw worden bekeken. In 1997 zijn
er belangrijke ontwikkelingen geweest. Hierbij zijn over het plan tot baanverlenging en
intensivering nieuwe vragen naar voren gekomen. Ook zijn er diverse onopgeloste kwesties.
De vraag is zelfs of de bestaande luchthaven nog wel past in een duurzame ontwikkeling
van de regio Assen-Groningen. In dit artikel worden de nieuwste gegevens en argumenten
op een rij gezet door C.A.J.Vlek, hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde en
A.J.M. Schoot Uiterkamp, hoogleraar milieukunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Zij pleiten voor hernieuwd onderzoek en een debat over de toekomst van de luchthaven Eelde.
Enige tijd geleden werd bekend dat een beslissing
over de uitbreiding van luchthaven Eelde geruime
tijd is uitgesteld. Sinds 1979 paste baanverlenging
als 'wenselijkheid' in het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL). Dit SBLwerd pas in 19S8
door de Tweede Kamer aanvaard en had in 1993
moeten worden verlengd. Omdat dit toen niet op
tijd is gebeurd, moest de besluitvorming over vliegveld Eelde worden stilgelegd. Het uitstel van de
ministeriële aanwijzing tot uitbreiding van 'Eelde'
biedt gelegenheid om het plan opnieuw te beoordelen. Zo'n herbeoordeling is extra belangrijk omdat
voor een wettelijke verlenging van het SBL 1979
wederom inspraak moet worden verleend. Daarbij
kan de eertijdse wenselijkheid van baanverlenging
eigentijds worden heroverwogen.
Eind februari 1997 is in een bestuurlijk overleg
onder leiding van Rijkswaterstaat vastgesteld 'dat
de regio in overwegende mate vóór is, zij het dat er
sprake is van enige nuancering'. In dat jaar is er veel
gebeurd dat aanleiding geeft om de zaken opnieuw
te bezien. In juni 1997 zijn 850 voornamelijk bezwarende inspraakreacties ingediend; daarbij kon niet
worden gedebatteerd. In augustus 1997 heeft de
landelijke Commissie Mllieueffectrapportage (mer)
haar toetsingsadvies uitgebracht over het milieueffectrapport dat in 1996 is gepubliceerd. Begin
oktober 1997 heeft een Commissie-21 (volgens
artikel 21 van de Luchtvaartwet) advies uitgebracht
over alle inspraakreacties. Beide commissies wijzen
op de gebrekkige normstelling voor geluidhinder van
zware circuitvluchten en de mogelijke overschrijding
van externe veiligheidsnormen. De Commissie-mer
hekelt vooral het ontbreken van een goed beeld van
de hinderbeleving en de ervaren omgevingskwaliteit

van omwonenden, recreanten en andere betrokkenen
rondom het vliegveld. Beide commissies vinden deze problemen evenwel niet ernstig genoeg om de
besluitvorming over eventuele baanverlenging op
te schorten.

Kort nadat de beide provincies en de betrokken
gemeenten in 1997 hun meerderheidsstandpunt
hadden bepaald, verscheen de nota Regionale
Luchthaven Strategie. 'RELUS' gaat over de nieuwe
financieel-bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk
en de regionale luchthavens. Voor Eelde betekent
RELUS concreet dat het Rijk zijn betrokkenheid bij
Eelde in het jaar 2000 wil beëindigen. Hierdoor
zou het jaarlijkse exploitatietekort van (thans) ongeveer drie miljoen gulden niet slechts voor 60% maar
voor de volle 100% ten laste komen van de regionale aandeelhouders: de provincies Drenthe en
Groningen en de gemeenten Assen, Eelde en Groningen. Volgens RELUS zou de regionale luchtvaart
niet moeten worden uitgebreid als ook minder 'milieugevoelig' (vooral per trein) aan de vervoersvraag kan worden voldaan. Volgens de regering is
verplaatsing van luchtvaartactiviteiten van Schiphol naar de regio's ongewenst. Ook meent ze dat,
als gevolg van Europese liberalisatie, het (regionale)
vakantiecharterverkeer waarschijnlijk niet sterk
zal groeien. Maar, in RELUS wordt gesteld: 'Baanverlenging op Eelde is gebaseerd op eerder gedane
toezeggingen met het oog op het toekomstperspectief van de luchthaven en de ontwikkeling
van de regio.' In het licht van de beleidsuitgangspunten in RELUS zou men veeleer verwachten dat
de regering de toezegging van 22 miljoen gulden
voor baanverlenging uit 1992 heroverweegt.

