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de exploitatiemogelijkheden van GAE. Gelet hierop, mede in aanmerking genomen de 

beleidsvrijheid van verweerders, ziet de Afdeling in al hetgeen appellanten in de schriftelijke stukken 

en ter zitting hebben aangevoerd, geen aanleiding voor het oordeel dat verweerders zich niet in 

redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat het A-besluit bijdraagt aan het behoud en 

de versterking van het luchtvervoerssysteem, de bereikbaarheid van de regio en de regionale 

economie.” 

Over de onkritische actualisering van het 2005-rapport ‘Economische Betekenis van 

Groningen Airport Eelde’ door Buck Consultants International (BCI, 2009): “Het rapport 

vormt dan ook geen reden tot het geven van een andere reactie op de ingediende bezwaren 

dan die is gegeven in de afdoening van de bezwaren zoals die deel uitmaakt van de BoB d.d. 

14 maart 2006. Gelet op het bovenstaande is hetgeen ten aanzien van de bezwaren gericht 

tegen de nut en noodzaak in de BoB van 14 maart 2006 is overwogen onverkort van 

toepassing” (BoB-2010, p. 12).  

Over een definitieve, daadwerkelijke beslissing tot baanverlenging: “De uiteindelijke 

beslissing om al dan niet over te gaan tot baanverlenging (..) is voorbehouden aan 

verweerders. Dat de beslissing terzake aan de regio zou zijn gedelegeerd, is dus niet juist” 

(aanvullend verweerschrift V&W en VROM, 3 juli 2003, p. 11). “De beslissing tot 

daadwerkelijke aanleg van de verlengde baan wordt niet door de Ministers genomen maar 

door de exploitant van de luchthaven, Groningen Airport Eelde N.V.” (BoB-2010, p. 25). 

[Kanttekening: Hier lijkt iets te wringen.] 

Over de financiering van het project-baanverlenging en mogelijk daarna oplopende 

exploitatieverliezen: “GAE heeft een geactualiseerd business plan-2008 opgesteld. Daarin 

laat GAE zien dat eventuele exploitatietekorten tot aan het verwachte ‘break even’-moment 

in 2018 (i.p.v. het eerder voorziene 2015) uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd. 

De aandeelhouders hebben met dit business plan ingestemd. Het geactualiseerde business 

plan is mede betrokken bij de toetsing door Buck Consultants International” (BoB-2010, p. 

23).1 In een recente beschouwing schrijft GAE-directeur Hillen (2010) hierover zelf: 

“Het harde feit is dus dat een baanlengte van 1800 m Europese gebruiksmogelijkheden op het 

gebied van lijn-, charter en vrachtverkeer in ernstige mate blokkeert en daardoor een ondermijning 

vormt van de businesscase van GAE en de regionale economische doelstellingen van het Noorden. 

In dat geval zullen wij nooit een break-even punt in de businesscase kunnen bereiken en zullen de 

aandeelhouders nog in lengte van jaren hun bestaande financiële steun moeten continueren.”   

[Kanttekening: Mede uit bezorgdheid over GAE’s financiële positie na 2012 hebben zowel Provinciale 

Staten van Drenthe als PS-Groningen in maart/april 2010 besloten GAE te verzoeken (opnieuw) een 

geactualiseerd Bedrijfsplan-2010 op te stellen.]  

Over de veranderbaarheid van de Aanwijzing teneinde – bij teleurstellende bedrijfsresultaten 

– grote les- en oefenvluchten alsnog (weer) mogelijk te maken: “Op grond van het 

aanwijzingsbesluit is het niet mogelijk om het verbod op les- en oefenvluchten op te heffen 

zonder daartoe het aanwijzingsbesluit te wijzigen. Tegen een dergelijke wijziging staat 

bezwaar en beroep open” (BoB-2006, p. 55). 

 

Conclusies: De bewindslieden van V&W en VROM hebben zich bij herhaling uitvoerig 

verweerd tegen de talrijke en veelzijdige bezwaren inzake de nut-en-noodzaak-argumentatie 

voor baanverlenging. Het dubbele-pettenprobleem wordt snel en gemakkelijk weggewuifd. 

Het SBL-1979/1981 wordt consequent volgehouden als wettelijke basis voor de besluit-

vorming. De door GAE zelf aangeleverde, altijd optimistische en niet onafhankelijk getoetste 

motivering wordt acceptabel bevonden. De stelling dat zowel het voortbestaan als de 

                                                 
1
 In het actualisatierapport van BCI (2009) is echter geen enkele verwijzing te vinden naar GAE’s 

Bedrijfsplan-2008. 
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ontwikkeling van Groningen Airport Eelde afhankelijk zijn van de voorgenomen baan-

verlenging is nogal extreem en wijkt af van BCI’s (1999) RELI-conclusie dat baanverlenging 

niét essentieel is voor het voortbestaan van de luchthaven, maar wel voor verdere 

ontwikkeling (zie par. 5). Het bevoegd gezag laat in het midden of er een personeelsrijk 

trainingscentrum komt voor piloten met grote les- en oefenvluchten. Onduidelijk is wie, na 

eventueel onherroepelijk worden van de Aanwijzing, uiteindelijk beslist of de baanverlenging 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Bevoegd gezag en regionale aandeelhouders kijken 

kennelijk verschillend aan tegen het belang van de bedrijfseconomische effecten van 

baanverlenging en van een daarop afgestemd actueel bedrijfsplan.  

 

15. Slotconclusies, vragen en suggesties 

De luchthaven Eelde – in 1931 begonnen als infrastructureel probeersel van een plaatselijke 

wethouder – heeft vanaf 1955 altijd kunnen rekenen op rijkssteun en provinciale 

aanmoediging. Vanaf 1979 is met toenemende hardnekkigheid getracht om het 

luchthavenbedrijf te intensiveren en de hoofdbaan verlengd te krijgen van 1800 naar 2500 

meter. Over de jaren 1984-2009 heen heeft GAE in opeenvolgende nota’s, 

ontwikkelingsperspectieven en bedrijfsplannen consequent een hoog-ingeschat 

ontwikkelingspotentieel uiteengezet. Steeds leek het daarbij vooral te gaan om “een 

volledige inschakeling van de luchthaven in het Europese luchtverkeer” (SBL, 1979). Maar 

vanaf het begin zijn grote les- en oefenvluchten tot eind 1999 altijd een vooraanstaande 

toekomstambitie geweest.  

Met het kabinetsbesluit van 12 november 1999 en de Aanwijzing-2001 zijn grote les- en 

oefenvluchten op Eelde echter verboden. Daarnaast is tussen 1984 en 2009 duidelijk 

gebleken dat geregelde lijndiensten (‘feeder’ en ‘point to point’) op Schiphol en andere 

Europese bestemmingen ook met de daarvoor geschikte 1800-meterbaan nauwelijks van de 

grond zijn gekomen en/of geen lang leven beschoren waren. Het nog altijd – en sinds 2001 à 

fortiori – genoemde hoofdmotief voor baanverlenging: versterking van GAE’s positie in het 

Europese luchtverkeer, blijkt dus sinds lang feitelijk onrealistisch te zijn. In zijn strategienota 

‘Ready for Take-Off’ (p. 11, resp. p. 7) bij het Ontwikkelingsperspectief-1994 gaf GAE 

zichzelf al een waarschuwing: 

"Lijndiensten vormen de kern van het bestaan van een regionale luchthaven. (..) Alleen een positie 

als nationale lesvluchthaven zal op termijn niet voldoende zijn om een volwaardige luchthaven te 

blijven."  

Vanaf circa 1994 is het aantal chartervluchten en -passagiers op GAE gestaag toegenomen. 

Hierdoor en mede als gevolg van grotere kostenefficiëntie is het exploitatieverlies van de 

luchthaven sinds 2001 aanmerkelijk afgenomen. Misschien zou het na baanverlenging iets – 

maar niet noodzakelijk – gemakkelijker worden om meer charterpassagiers en een 

bescheiden hoeveelheid vrachtvluchten aan te trekken. De behoefte aan non-stopvluchten 

naar verre bestemmingen lijkt echter strijdig met de wenselijkheid van goed-bezette 

tussenstop-vluchten naar het Middellandse- Zeegebied. Een soortgelijk probleem betreft ook 

zware vrachtvluchten naar verre bestemmingen. 

Al met al lijken twee historisch-belangrijke redenen voor baanverlenging: grote lesvluchten 

en vermindering van het exploitatieverlies, geheel of grotendeels te zijn weggevallen, terwijl 

een behoorlijke inschakeling in het Europese luchtverkeer – zeker voor vrachtvervoer – 

aantoonbaar niet is gelukt en waarschijnlijk ook met een 2500-meterbaan op termijn niet 

gaat lukken. Daarvoor ligt GAE te excentrisch, is het ‘verzorgingsgebied’ te dunbevolkt – ook 

met bedrijvigheid – en hebben naburige luchthavens te grote concurrentievoordelen.  
Waarom is er na het ingrijpende verbod op zware lesvluchten en op nacht- (vracht-) vluchten, 
dat eind 1999 bij kabinetsbeslissing bekend werd, niet een geheel nieuw 




















