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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 Burger-
luchtvaartterreinen (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 vlieg-
veld Eelde worden stilgelegd. Het uitstel van de
ministeriële aanwijzing tot uitbreiding van 'Eelde'
biedt gelegenheid om het plan opnieuw te beoor-
delen. 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 bezwa-
rende inspraakreacties ingediend; daarbij kon niet
worden gedebatteerd. In augustus 1997 heeft de
landelijke Commissie Mllieueffectrapportage (mer)
haar toetsingsadvies uitgebracht over het milieu-
effectrapport 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 de-
ze 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) onge-
veer drie miljoen gulden niet slechts voor 60% maar
voor de volle 100% ten laste komen van de regio-
nale aandeelhouders: de provincies Drenthe en
Groningen en de gemeenten Assen, Eelde en Gro-
ningen. Volgens RELUS zou de regionale luchtvaart
niet moeten worden uitgebreid als ook minder 'mi-
lieugevoelig' (vooral per trein) aan de vervoers-
vraag kan worden voldaan. Volgens de regering is
verplaatsing van luchtvaartactiviteiten van Schip-
hol 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: 'Baan-
verlenging op Eelde is gebaseerd op eerder gedane
toezeggingen met het oog op het toekomstper-
spectief van de luchthaven en de ontwikkeling
van de regio.' In het licht van de beleidsuitgangs-
punten in RELUS zou men veeleer verwachten dat
de regering de toezegging van 22 miljoen gulden
voor baanverlenging uit 1992 heroverweegt.



DISCUSSIE

In 1997 opende de regering een maatschappelijke
discussie over de Toekomst van de Nederlandse
Luchtvaart-lnfrastructuur. Deze TNU-discussie
mocht vier maanden duren en was vooral gericht
op de toekomst van de luchthaven Schiphol. Daar-
voor zou misschien een 'satelliet' moeten worden
aangelegd, bijvoorbeeld in zee bij IJmuiden, in
een nieuwe Markerwaard of in Zuidelijk Flevoland.
Vooral de laatste twee locaties zouden vergaande
(negatieve) consequenties hebben voor de vraag
naar luchtvervoer vanaf Eelde. De minister van
Verkeer en Waterstaat heeft laten weten 'IJmuiden'
ongeschikt te vinden.

Tijdens de TNLI-discussie werd ook aandacht be-
steed aan de Regionale Luchthaven-Infrastructuur
(RELI). Uit het RELI-rapport: 'Hoeveel ruimte geeft
Nederland aan regionale luchtvaart?' (1997) stelt de

gaan behoren. Daarom zou ook de aan- en afvoer
van Eelde-passagiers voor vluchten vanaf Schiphol
niet worden gestimuleerd. Volgens RELI zou de defi-
nitieve aanwijzing voor baanverlenging van Eelde
begin 1998 worden gepubliceerd. Maar 'investe-
ringen in de infrastructuur kunnen niet plaatsvin-
den als de zonering (in verband met omgevings-
belasting) niet onherroepelijk is geworden.' En die
zonering is nog een groot probleem, want, zo
wordt in RELI erkend, 'aljarenlang bestaat kritiek
op de wijze van bepaling van de geluidshinder
en de andere normstelling voorhinderten gevolge
van vliegverkeer ten opzichte van bij voorbeeld
trein en auto. Meer specifiek geldt voor regionale
vliegvelden het ontbreken van een methodiek
om de totale hinder ten gevolge van zowel groot
verkeer (de Ke-norm) als van klein vliegverkeer
(de bkl-norm) in rekening te brengen. Ook de
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regering: dat regionale vliegvelden thans geen rol van
nationaal belang vervullen, anders dan in de nota
RELUS is geformuleerd.'Voor Eelde betekent dit dat
rijksbetrokkenheid gerechtvaardigd is in verband
met het geïnstrumenteerde beroepslesverkeer. Daar-
door heeft Eelde recht op een afkoopsom in het jaar
2000 en kan het rekenen op voortgezette rijksbij-
dragen voor de luchtverkeersbeveiliging. Voor het
beroepslesverkeer van de KLM-luchtvaartschool
is baanverlenging evenwel niet nodig.

REGIONALE LUCHTVAART

Net als in RELUS wordt ook in RELI gesteld dat voor
Europese bestemmingen binnen de duizend kilome-
ter de hogesnelheidstrein de voorkeurverdient en
dat binnenlands luchtvervoer tot het verleden moet

hinderbeleving ten gevolge van relatief veel

circuitvluchten vormt een terugkerend punt van

discussie.'

Een van de 'vervolgvragen' uit de nota RELI betreft
onderzoek omtrent een betere systematiek voor
het bepalen en normeren van de omgevingshinder
bij regionale vliegvelden. De Gezondheidsraad
heeft de regering onlangs geadviseerd om voor-
taan één dosismaat voor (alle soorten) omge-
vingslawaai te gebruiken, het zogenoemde 'om-
gevingsblootstellingsniveau', waarin geluidsni-
veau's voor overdag, 's avonds en 's nachts met
verschillende gewichten worden gecombineerd.
Een verbeterde normstelling voor lawaai rondom
vliegvelden laat echter nog op zich wachten.

PENIBELE SITUATIE

In 1997 kwam het rapport van de commissie-Lang-
man uit, over het ruimtelijk-economisch perspectief
voor Noord-Nederland, in het rapport wordt aan de
luchthaven Eelde geen woord gewijd. De econo-
mische mogelijkheden voor het Noorden zijn ook
bekeken door de Interdepartementale Commissie
voor de Economische Structuur (ICES). In haar
'voortgangsrapportage missiebrief' van september
1997 stelt de ICES vast dat het Noorden buiten
het economische concentratiegebied van Nederland
valt en dat een sterke groei van de verkeers- en
vervoersvraag (ook door de lucht) in het Noorden
niet te verwachten is. Inmiddels is bekend gewor-
den dat de regering het voornemen heeft om drie
miljard gulden te reserveren voor aanleg van de
Zuiderzeespoorlijn, waardoor de reistijd Groningen-
Amsterdam-Schiphol aanzienlijk zal worden bekort.
Niet alleen regionaal-economisch maar ook be-
drijfseconomisch verkeert Eelde in een penibele si-
tuatie. Door de Europese Commissie wordt een
onderzoek ingesteld naar mogelijk ongeoorloofde
overheidssteun aan de luchthaven. Daardoor zou
Eelde kunnen werken met lesvluchttarieven die
onder de kostprijs liggen. Dit zou de KLM-lucht-
vaartschool (KLS) 'oneerlijk' bevoordelen. Het
Nieuwsblad van het Noorden berichtte onlangs
dat die zelfde KLS verder moet inkrimpen, tenzij het
bedrijf erin slaagt om veel meer buitenlandse leer-
lingpiloten aan te trekken.

ONBEANTWOORDE VRAGEN

Alle genoemde ontwikkelingen in 1997 deden zich
voor nadat de provinciebesturen van Drenthe en
Groningen en de gemeentebesturen van Eelde,
Haren en Vries hun meerderheidsstandpunt over
de baanverlenging hadden laten vaststellen. Dit
betekent dat noch de nota RELUS, noch de inspraak-
reacties, noch het toetsingsadvies van de Com-
missie-mer, noch de regeringsvisie in de nota RELI,
noch het rapport-Langman in rekening konden
worden gebracht bij de standpuntbepaling en
de discussies door staten- en raadsfracties over
een toch al controversieel plan en een 'ouderwets'
voorstel daarovervan de beide provinciebesturen.
Voor de uitbreidingsplannen lagen er toen al wél
enige 'last minute'-problemen, zoals de in 1996
uitgebrachte Regiovisie Assen-Groningen en het
kersverse besef dat de Eelde-plannen nooit waren
getoetst aan het Nationaal Milieubeleidsplan. De
'tragiek' van de jarenlange besluitvorming over
Eelde is dat er sinds 1989 (eerste Nationaal Milieu-
beleidsplan) en nog sterker sinds begin 1997 (nota
RELUS) té veel is veranderd om baanverlenging en



intensivering nog langer te kunnen rechtvaardigen.
De tijdelijke stilstand in de besluitvorming kan
worden benut voor een grondige herbezinning
op de plannen. Kritische vragen hierover zijn nog
steeds niet beantwoord. Krachtige tegenargumen-
ten zijn niet overtuigend weersproken. En er is nog
geen bestuurlijke reactie gegeven op de nieuwe
vragen die in 1997 zijn gerezen.

Belangrijke onbeantwoorde vragen zijn devolgende.
1 Onder welke omstandigheden en op welke

gronden heeft de minister van Verkeer

en Waterstaat in 1992 22 miljoen gulden
toegezegd voor baanverlenging van Eelde?

2 Waarom vindt de minister van Verkeer en
Waterstaat dat de rijksoverheid
betrouwbaarder is wanneer ze haar financiële
toezegging uit 1992 aan Eelde nakomt, dan
wanneer de regering zich ook rondom Eelde
houdt aan het vastgestelde milieu-, natuur-
en landschapsbeleid én aan de RELUS-wens
tot de overstap van vliegtuig naar trein?
Tijdens RELUS-overleg met de Tweede Kamer
op 8 december 1997 zei minister Jorritsma
niet helemaal correct: 'Het gaat hierom een
afspraak in het kader van het regionale beleid
die al jarenlang bestaat'.

3 Hoeveel zou baanverlenging feitelijk kosten,
welke extra exploitatielasten brengt een
verlengd vliegveld met zich mee, welke
afkoopsom zou Eelde in 2000 met én zonder
baanverlenging van de rijksoverheid
ontvangen, en wie zal al deze kosten dragen?

4 Gaat het bij de plannen niet hoofdzakelijk om
het toekomstperspectief van het luchthaven-
bedrijf zelf, terwijl het regionaal-economisch
belang van eventuele baanverlenging feitelijk
zeer onzeker is?

5 Hoe zal Eelde ook na baanverlenging ooit uit
de rode cijfers kunnen komen, wanneer bij de
voorgestelde gebruiksbeperkingen en op
grond van het RELI-beleid noch een sterk
toenemende vraag naar luchtvervoer noch
een grotere tolerantie voor toenemende
omgevingsbelasting is te verwachten? (Nieuwe
exploitatieprognoses lijken noodzakelijk.)

6 Is het verstandig om tot uitbreiding van
vliegveld Eelde over te gaan zolang geen
beslissing is genomen over de toekomst van
Schiphol (locatie satelliet-luchthaven?) en
er meer duidelijkheid is ontstaan over de
plannen rond de Zuiderzeespoorlijn?

7 Als baanverlenging voornamelijk een
bedrijfseconomisch belang is, vanuit welke

maatschappelijke belangen zal dan de
toenemende omgevingsbelasting van Eelde
te rechtvaardigen zijn?

8 Zou met baanverlenging en intensivering
van Eetde niet beter kunnen worden gewacht
totdat de slepende kwesties rond de geluids-
meting, de geluidhinderbepaling en de
geluidsnormering grondig zijn uitgezocht

en een sterk verbeterde normstelling voor
geluidhinder is ontwikkeld?

9 Hoe konden Drenthe en Groningen in 1995
milieubeleidsplannen vaststellen waarin
toename van geluidhinder rondom vliegveld
Eelde in beginsel wordt afgewezen, terwijl
ruim een jaar later op pragmatische gronden
van dit belangrijke punt werd afgeweken?

10 Als baanverlenging en intensivering van Eelde
zo'n goed plan is, waarom werd en wordt een
open en veelzijdig debat daarover dan uit de
weg gegaan?

BESTUURLIJKE VASTHOUDENDHEID

De vasthoudendheid van de opeenvolgende noor-
delijke besturen aan het plan tot baanverlenging en
intensivering van vliegveld Eelde is moeilijk te
verklaren vanuit het actuele luchtvaartbeleid, de
economische en sociale positie van het Noorden, de
beleidskaders inzake natuur, milieu en duurzaam
ruimtegebruik en het toekomstige belang van het
ruime en groene Noorden voor het milieubelaste
economische concentratiegebied in Midden-West-
Nederland. Die bestuurlijke vasthoudendheid is
gemakkelijker te verklaren vanuit politieke gewoon-
ten en mechanismen: eerdere principebesluiten,
ontzag voor de luchtvaart, gehechtheid aan het
'eigen' luchthavenbedrijf, financiële beloften van
het Rijk, geloof in economische stimulering door
nieuwe infrastructuur en een met moeite totstand-
gekomen 'meerderheidsvisie' die wordt afgeschermd
van verder onderzoek en debat. Of die vasthoudend-
heid erg verstandig is moet nog blijken, want de
Tweede Kamer en (later) de Raad van State krijgen
nog ruim de gelegenheid om de plannen en de voor-
genomen overheidsinvestering van 22 miljoen
gulden kritisch te beoordelen.

UITBREIDEN OF OPHEFFEN

Als het - zoals sommigen beweren - inderdaad gaat
om 'uitbreiden óf opheffen' van Groningen Airport
Eelde, dan moet zelfs de mogelijkheid van sluiting
en/of verplaatsing van het vliegveld serieus worden
bekeken alvorens zo nodig tot uitbreiding wordt
besloten. Bij een goed werkend spoorweg- en wegen-
stelsel zijn regionale luchthavens een verouderd
concept. Zo bezien dient baanverlenging en intensi-
vering géén regionaal-economische en zelfs geen
bedrijfseconomische belangen, omdat het een
belastinggeld-verslindend geheel zou betekenen.
Maar ook het 'nul-alternatief: exploitatieverbetering
met de bestaande 1800-meterbaan (nog zo veel-
belovend gevonden in 1986), verdient een grondiger
beschouwing dan het afgelopen jaar heeft gekregen.
Het plan tot uitbreiding van vliegveld Eelde is nu
zo'n dertig jaar oud. In die tijd is de Nederlandse
economie met zijn grote milieubelasting enorm
gegroeid. In dezelfde tijd zijn huishoudens welva-
render geworden en stellen méér mensen hogere
eisen aan de kwaliteit van hun woonomgeving.
Rondom Eelde is dit zichtbaar geworden in zowel
meer luchthavenactiviteiten als meer woningbouw,
buitenshuis werk en recreatie. Hierdoor is niet alleen
het oude plan tot baanverlenging en intensivering
van vliegveld Eelde problematisch geworden. Ook het
bestaande vliegveld zelf is in een netelige positie
terechtgekomen. Vanuit diverse gezichtspunten
bekeken 'ligt de luchthaven gewoon in de weg'.
Daarom zou juist nü, evenwichtig en behoedzaam,
ook een totaal andere oplossing onder ogen moeten
worden gezien. Een beslissing over de toekomst van
de luchthaven Eelde is een principiële keuze, waar-
van de gevolgen en effecten voor de regio zullen
doorwerken tot ver in de 21ste eeuw.

De striptekeningen bij de tekst zijn afkomstig uit W. s L jonker (1997),
Air Strip Eelde: hoe een klein vliegveld groot moet groeien.
(Besteladres: Postbus 47, 9756 ZG Paterswolde.)

Een samenvattende probleembeschrijving en
argumentatie-analyse is te vinden in: De wonderlijke
baanverlenging van vliegveld Eelde door C. Vlek,
D. Lubach, P. Pellenbarg en A. Schoot Uiterkamp,
uitgave RuG, Faculteit PP5W, sept. 1997, 7 blz.

Het genoemde advies van de Gezondheidsraad
is gepubliceerd onder de titel: Omgevingslawaai
beoordelen; voorstel voor een uniform systeem
van geluidmaten ter beoordeling van binder en
slaapverstoring door getuid.
Advies no. 1997/23, zo okt. 1997,96 blz.


