Passagiersprognoses en niet objectieve adviesbureaus
Pleitnota Jan Eppo Jonker
Hoorzitting Aanwijzing Luchthaven Eelde, 7 sept 2005
Geachte commissie,
1. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor Uw bereidheid mij aan te horen.
1.1. Deze dankbaarheid voor Uw bereidheid mij aan te horen wordt getemperd door de
aankondiging dat ik geen individuele reactie van de minister op mijn inbreng zal
ontvangen.
1.2. Deze dankbaarheid wordt nog meer getemperd door de wetenschap dat het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat de toegang tot deze hoorzitting danig heeft ingeperkt. De
uitnodiging vermeldt, dat ik tussen 22 mei en 3 juli 2001 bezwaar heb gemaakt tegen de
aanwijzing luchtvaartterrein Eelde. Voor deze hoorzitting diende ik mij aan te melden,
en het is mij bekend dat toegang geweigerd wordt aan wie indertijd geen bezwaar heeft
gemaakt. Dit terwijl er toch belangrijke nieuwe informatie bekend is geworden. Nog
erger is, dat niet iedereen die indertijd bezwaar heeft gemaakt een uitnodiging voor
deze hoorzitting heeft ontvangen.
1.3. Een mogelijke rechtvaardiging voor het slechts toelaten van eerder bezwaarden zou
hebben kunnen zijn dat er geen reformatio in peius is voorzien in de aanvullende
informatie. Dit argument gaat niet op, omdat de nieuwe geluidscontouren een duidelijke
verslechtering vormen vergeleken met de vigerende zonering. Uit blz 56 van de ADECS
rapportage “Geluid, emissies en luchtkwaliteit” blijkt dat de tellingen van het aantal
(gehinderde) woningen in de prognose 2015 hoger zijn dan in de vigerende zone, waar
het betreft de 20, 25 en 35 Ke zone.
2. Vervolgens wil ik U deelgenoot maken van mijn verwarring over de status van deze
hoorzitting.
2.1. De staatssecretaris heeft mij op 2 mei meegedeeld, dat de aanvullende informatie ter
inzage werd gelegd, en op 8 juli dat het advies van de Commissie m.e.r . op 1 juli is
vastgesteld. De Commissie meldt zelf, dat haar advies is gegeven op grond van artikel
7.26 van de Wet milieubeheer.
2.2. Het artikel 7.23 van de Wmb over schriftelijke reacties en artikel 7.24 over een
hoorzitting lijken mij dan van overeenkomstige toepassing.
2.2.1. Mij is echter, voordat het advies van de Commissie is uitgebracht, geen
gelegenheid geboden opmerkingen over de aanvullende informatie schriftelijk in te
brengen. De Commissie deelt zelf mee, dat haar via het bevoegd gezag geen
inspraakreacties en/of adviezen hebben bereikt.
Op mijn schriftelijke vraag aan het bevoegd gezag over de status van deze
hoorzitting kreeg ik als antwoord:
”Op grond van artikel 7:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord over feiten en
omstandigheden die voor het nemen van de beslissing op bezwaar van
aanmerkelijk belang kunnen zijn. Dit horen kan zowel schriftelijk als mondeling
gebeuren. U kunt, op grond van artikel 7:4 Awb, tot tien dagen voor de hoorzitting
nadere stukken, uw schriftelijke reactie op de ter inzage gelegde stukken,
indienen.”
2.3. Ik concludeer dat mij het recht tot communicatie richting Commissie m.e.r voorafgaand
aan haar advies op onduidelijke gronden is ontzegd.

3. Een minstens zo grote verwarring heerst bij mij over de status van de aanvullende
informatie. De keuze van het woord “aanvullend” zou moeten betekenen dat de bestaande
informatie in het MER ongewijzigd blijft en dat het MER nu compleet is. Geen van beide is
het geval.
3.1. De richtlijnen voor de m.e.r vermelden op blz. 5 dat het jaar 2005 de planhorizon moet
vormen. De samenvatting van de aanvullende milieu-informatie vermeldt op blz 5
opgewekt:
“Deze horizon is inmiddels bereikt. Voor de nieuwe berekeningen is wederom gekozen
voor een periode van 10 jaar; daarmee is nu 2015 de horizon.”
3.2. Het is redelijk en wenselijk om een nieuwe planhorizon te kiezen. Maar dan moeten
voor de nieuwe planhorizon toch nog steeds de oorspronkelijke richtlijnen gevolgd
worden. Dat betekent dat niet volstaan kan worden met het beschrijven van de
voorgenomen activiteit, maar dat ook de alternatieven en varianten beschreven en
vergeleken moeten worden tot de nieuwe planhorizon. Dit is in de aanvullende
informatie niet gebeurd.
4. Deze hoorzitting maakt deel uit van een langdurig verschil van mening tussen mij,
individuele burger, en het bevoegd gezag. U geeft een mooi overzicht op blz 3 van de
Samenvattende rapportage. U vergeet daarin het feitelijke begin van de huidige cyclus te
vermelden. Dat was op 12 mei 1992, toen Groningen Airport Eelde N.V. aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat verzocht een besluit te nemen tot verlenging van de start- en
landingsbaan 23-05 met 700 meter tot 2.500 meter. Eveneens vergeet U te vermelden,
gedurende welke perioden er gereageerd kon worden op ter inzage gelegde informatie. Dat
was voor de startnotitie ( een aantal weken vanaf 15 juni 1993, de ontwerpaanwijzing en het
MER van 26 mei tot 6 juli 1997, de Aanwijzing van 22 mei tot 3 juli 2001, de Beslissing op
Bezwaar van 12 september tot 23 oktober 2002 en de ter inzage legging van de
aanvullende informatie van 3 mei tot 27 juni 2005 en 13 juli tot 7 september 2005. In totaal
dus ongeveer 40 weken gedurende meer dan 13 jaar.
4.1. De hooggeleerde prof. mr A.Q.C. Tak merkt in zijn boek “Hoofdlijnen van het
Nederlands bestuursprocesrecht” over de Awb op:
”Het doel van de wettelijke regels is een ordelijk verloop van het proces, mede met het
oog op een afhandeling van het geschil binnen een redelijke termijn.”
4.2. Verder merkt hij op:
”De derde functie van het bestuursrechtelijk proces is dan ook, bescherming te bieden
tegen het uitoefenen van staats- en bestuursrechtelijke bevoegdheden door de
overheid, die door deze bevoegdheden in een onevenredig sterke positie verkeert ten
opzichte van de burger.”
4.3. Ik krijg menigmaal het gevoel dat ik betrokken ben in een schaakpartij, waarin voor mij
regels en bedenktijden gelden als speelde ik een vluggertje, en waarin het bevoegd
bezag correspondentieschaak speelt, met vrij gebruik van schaakcomputers en
secondanten. Verder worden, zoals ik daarnet aangaf, de spelregels gekozen door het
bevoegd gezag. En als het bevoegd gezag een verliezende zet doet, krijgt het de
gelegenheid de zet over te doen.
5. Ik heb de aanvullende informatie bestudeerd en voor een deel zelfs diepgaand bestudeerd.
Ik ben geschrokken van het gebrek aan kwaliteit van het rapport van Buck Consultants en
het rapport van Bureau Waardenburg. Uit de Algemene wet bestuursrecht meen ik te mogen
afleiden dat de aanwijzing, cq. beslissing op bezwaar dienen te berusten op een deugdelijke
motivering, en dat die deugdelijke motivering bevat kan zijn in een met het oog daarop
uitgebracht advies. Ik leid daaruit af, dat de aanvullende informatie deugdelijk moet zijn.
Volgens mij betekent dat onder andere, dat relevante beschikbare informatie niet mag
worden achtergehouden, dat zuiver en zonder vooringenomenheid geredeneerd moet

worden, en dat de samenvatting gedekt moet worden door de inhoud. Alledrie regels
worden geschonden door beide rapporten.
5.1. De richtlijnen schrijven voor (blz 6) het nut en de noodzaak van de voorgenomen
activiteit voor de luchthaven en de regio te onderbouwen. Daarbij is volgens de
richtlijnen een adequate economische onderbouwing relevant. Ik neem aan dat het
rapport van Buck Consultants International de invulling van dit voorschrift is.
5.1.1. Het nut en de noodzaak van de voorgenomen activiteit voor de luchthaven
worden niet onderbouwd door een meerjarenplan van de luchthaven.
5.1.2. Het nut en de noodzaak van de voorgenomen activiteit voor de regio worden in
het rapport Buck op uiterst onzorgvuldige wijze behandeld. Herhaaldelijk wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de betekenis van de luchthaven en de betekenis
van de baanverlenging. Herhaaldelijk wordt vergeten een vergelijkend onderzoek te
doen tussen scenario’s met en zonder baanverlenging. Herhaaldelijk worden
slechts baten vermeld, waar ook lasten bestaan. Herhaaldelijk worden kansen met
uitkomsten verward. Herhaaldelijk wordt alleen de voor de luchthaven gunstigste
uitkomst vermeld en wordt vergeten een bandbreedte voor de mogelijke uitkomsten
te vermelden.
5.1.2.1.
Onderbouwing van deze beweringen is bewerkelijk en zou op deze plaats
tot verveeld gegeeuw leiden.
Ik zal deze onderbouwing bij een andere gelegenheid geven. Ik laat het nu bij
de uitnodiging aan Uw adres om van het rapport eens wat meer te lezen dan
alleen de samenvatting.
5.1.3. Ik beperk mij hier tot een bespreking van het onderdeel van het rapport Buck,
waar de passagiersprognoses voor het jaar 2015 worden behandeld. Ik herinner U
eraan, dat we met een serieus onderwerp te maken hebben. De luchthaven en het
bevoegd gezag stellen herhaaldelijk: zonder baanverlenging kan de luchthaven niet
voortbestaan. De corresponderende bewering: met baanverlenging kan de
luchthaven wel voortbestaan is hiervan geen logisch gevolg, maar moet
afzonderlijk onderbouwd worden. Daarbij vormen realistische passagiersprognoses
een wezenlijk bestanddeel. Ik zal U nu laten zien hoe deze prognoses op blz 18-25
in het rapport Buck bereikt worden.
5.1.3.1. De eerste relevante gegevens staan op blz 19, waar cijfers worden
gegeven voor het aantal passagiersbewegingen in 2003 en 2015. Dit wordt
zonder voorbehoud een prognose genoemd.

Tabel 2.5 Prognose passagiersbewegingen 2015 Groningen Airport
Eelde 6
Marktsegmenten Aantal
Aantal
passagiers passagiers
2003
2015
Lijnvluchten
41.849
435.000
Chartervluchten
128.939
214.000
Vrachtvluchten
0
0
Zakenvluchten
5.904
7.900
Overig
1.159
1.300
Totaal
177.851
658.200
Vervolgens wordt enig jargon uitgelegd. Ik citeer

-

-

De primaire catchment area (thuismarkt) van de luchthaven is ongeveer 50
km of 0,5 uur rijden rondom de luchthaven. De markt die binnen deze cirkel
aanwezig is zal (mits gewenste bestemmingen en frequenties worden
aangeboden) Groningen als punt van vertrek en/of aankomst kiezen. In de
primaire catchment area wonen 1,7 miljoen personen (Noord-Nederland).
De secundaire catchment area is ongeveer 200 km of 2 uur rijden rondom de
luchthaven. Hier zal Groningen in sterkere mate in concurrentie zijn met
luchthavens binnende cirkel en moet de passagier overtuigd worden met een
extreem goed product. De secundaire catchment area huisvest meer dan 5
miljoen personen in Noord- en Oost-Nederland. Recent onderzoek heeft
aangetoond dat aan Duitse zijde een catchment area (gebaseerd op
maximaal 1,5 uur rijden naar GAE) bestaat van 900.000 inwoners.Gerichte
marketing van de luchthaven is noodzakelijk om dit Duitse marktpotentieel te
binden aan Groningen Airport Eelde.

5.1.3.2.

Dit wordt vergezeld van een suggestief plaatje.

5.1.3.3. Aan de hand van de oppervlakte van de catchment areas wordt vervolgens
berekend, dat GAE ongeveer 1.5% van het potentiële marktvolume in handen
heeft. Vervolgens wordt in krom Nederlands gesteld dat groei van het
potentiële marktvolume tot 5% mogelijk is. Daartoe moet wel aan vier
benoemde voorwaarden worden voldaan.
5.1.3.4. Deze voorwaardelijke mogelijkheid wordt in de volgende zin omgetoverd
tot een haalbare prognose.
5.1.3.5. In de samenvatting verdwijnt zonder nadere argumentatie het woordje
haalbaar.

5.1.4. Behalve het gegoochel met kansen en zekerheden is een centraal punt in deze
beschouwing de omvang van de catchment areas.
5.1.4.1.
De oplettende toehoorder zal zich reeds hebben afgevraagd of men
inderdaad GAE per auto binnen een half uur vanuit Sneek en binnen twee uur
vanuit Rotterdam kan bereiken. De omvang van de catchment areas lijkt
optimistisch geschat.
5.1.4.2. Maar ook de concurrentie zit natuurlijk niet stil. Buck geeft een lijstje van
de concurrenten, maar vergeet dat ook de concurrentie zijn primary catchment
areas heeft. De markt die daarbinnen aanwezig is zal natuurlijk, eerlijk is
eerlijk, voor de concurrentie kiezen. Verder zijn er een paar grote
internationale luchthavens, waarvan ook de secondary catchment area
geduchte concurrentie vormt. In het volgende plaatje heb ik dit uitgetekend.

5.1.4.3.
Mijn conclusie is, dat de effectieve oppervlakte van de catchment areas
schromelijk is overdreven. Dat betekent dat een verdrievoudiging van het
huidige aandeel van GAE allerminst voor de hand ligt.

5.1.5. In hoofdstuk 3 behandelt Buck de economische effecten van de luchthaven.
Hierbij worden directe en indirecte effecten gequantificeerd. Daarbij wordt voor de
directe effecten een recente studie van Rand Europe geciteerd.
5.1.5.1.
Buck vergeet te vermelden dat Rand Europe uitdrukkelijk aangeeft, dat in
de door haar gehanteerde methode een beschouwing van de indirecte
effecten opzettelijk achterwege wordt gelaten.
5.1.5.2.
Buck vergeet eveneens te vermelden dat dezelfde studie tot de conclusie
komt dat GAE waarschijnlijk een negatieve toevoegde economische waarde
heeft.
5.2. De Raad van State heeft uitgesproken, dat nader onderzoek nodig is geworden met
betrekking tot de in de omgeving liggende speciale natuurbeschermingsgebieden. Het
rapport van Bureau Waardenburg vermeldt zelf, dat het gezien kan worden als een
zogeheten Passende Beoordeling in het kader van de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn. De samenvattende rapportage benoemt op blz 48 het rapport
Waardenburg ook als passende beoordeling.
5.2.1. Bescherming volgens de Habitatrichtlijn is gebaseerd op het voorzorgprincipe. Er
moet met zekerheid worden aangetoond, dat de beoogde maatregel geen
significante (negatieve) effecten heeft op het gebied en zijn flora en fauna.
5.2.1.1.
De vereiste zekerheid betekent dat zorgvuldig moet worden omgegaan
met lacunes in kennis, met onzekerheden, met statistische fluctuaties, kortom,
met het grijze gebied in onze kennis.
5.2.1.1.1. Bijvoorbeeld, als een negatief effect mogelijk is, dan is het niet met
zekerheid uitgesloten.
5.2.1.1.2. Evenzo, als een negatief effect niet vaak optreedt, dan is het niet met
zekerheid uitgesloten.
5.2.1.1.3. Als een negatief effect vermoedelijk niet optreedt, dan is het niet met
zekerheid uitgesloten.
5.2.1.2.
In de context van het voorzorgprincipe moet daarom zorgvuldig worden
omgegaan met woorden als mogelijk, naar verwachting, kunnen, en
dergelijke.
5.2.1.3.
Als er sprake is van een bandbreedte, dan moet in het kader van het
voorzorgprincipe rekening worden gehouden met het slechtste geval. Een
optimistische opvatting kan geen deel uitmaken van een correcte
argumentatie.
5.2.1.4.
Bij statistische fluctuaties moet steeds rekening worden gehouden met
het slechtste geval. In het rapport wordt tegen dit principe gezondigd waar het
betreft de weersomstandigheden, met name de windrichting. Het
vliegtuigverkeer hangt af van de windrichting.Gemiddeld genomen is er 1 van
de drie dagen oostenwind. Maar aaneengesloten perioden van Oostenwind
komen ’s zomers en ’s winters geregeld voor. Facilitatie van vluchtgedrag en
versterkte effecten van verstoring kunnen dan optreden. Toch durft het
rapport op blz 73 te beweren:
” Voor deze broedvogels betekent dit 1 dag met mogelijk onrust en twee
dagen rust.” en
” Twee van de drie dagen zullen hierdoor onrustig zijn met kans op verstoring
door inkomend verkeer. Op de derde dag komt het inkomende verkeer van de
andere kant het vliegveld binnen.”
5.2.2. Het rapport Waardenburg meldt op blz 73:
”Het Zuidlaardermeer is beschermd krachtens de Europese Vogelrichtlijn.
Bescherming krachtens deze richtlijn is ondermeer gebaseerd op het
voorzorgprincipe. Dit betekent dat onomwonden zal moeten worden aangetoond

dat een ingreep geen (significante) effecten heeft op het gebied en de daarin
levende organismen. Gezien de beperkte kennis over en inzicht in (de
mechanismen) van verstoring valt aan deze voorwaarde niet te voldoen (zie
hoofdstuk 4).”
5.2.2.1.
Dat betekent in feite, dat de baanverlenging niet kan doorgaan. De
Habitatrichtlijn kent weliswaar ontsnappingsclausules, maar in de aanvullende
informatie is geen poging gedaan, deze ontsnappingsclausules van
toepassing te verklaren.
5.2.2.2.
De passage komt voor in hoofdstuk 7, Knelpunten en knelsoorten nader
beschouwd. Het is een ernstig gebrek van het rapport, dat deze cruciale
passage niet in de Samenvatting wordt vermeld en evenmin in de Conclusie
en aanbevelingen.
5.2.2.3.
Het is een ernstig gebrek van de Samenvattende rapportage over de
Aanvullende Milieuinformatie, dat deze cruciale passage wordt verzwegen en
genegeerd.
5.2.3. Het hoofdstuk Conclusie en aanbevelingen is in hoofdzaak een lange redenering
in de richting van tolerantie voor en gewenning aan verstoring. Een centrale zin is
op pag 79:
” In welke mate is onduidelijk omdat het eveneens aannemelijk is dat onder vogels
en andere fauna rond vliegvelden een aanzienlijke tolerantie en gewenning is ten
aanzien van verstoring door vliegverkeer. Het verdient daarom aanbeveling
onderzoek te entameren naar de mate van tolerantie en gewenning van vogels en
andere fauna. Met deze kennis kunnen de voornaamste conclusies uit onderhavige
studie verder worden onderbouwd. “
5.2.3.1.
Deze passage biedt geen zekerheid over een zodanige gewenning dat
negatieve effecten uitgesloten zijn. Het ontbreken van kennis wordt gebruikt
om de aandacht af te leiden van studie naar de effecten van verstoring. De
laatste zin erkent in feite, dat de voornaamste conclusies uit de onderhavige
studie onvoldoende zijn onderbouwd.
5.2.4. De impact van het voorzorgsprincipe is zodanig groot, dat onmiddellijk discussie
is ontstaan over de precieze betekenis van bijna elk woord ervan, met name over
de betekenis van: zekerheid, aantonen, significant, effecten. In de huidige stand
van zaken in deze discussie betekent dit, dat er een hele redeneerketen ligt tussen
verstorend vliegtuigverkeer en significante effecten in de zin van de Habitat-richtlijn.
Een belangrijke tussenschakel is inmiddels de verstoring zelf, opgevat als zichtbare
gedragsverandering/vluchtreactie van een dier. In het rapport Waardenburg wordt
deze schakel zoveel mogelijk losgeknipt.
5.2.4.1.
In de samenvatting op blz 7 wordt gesteld:
”Op grond van gepubliceerd onderzoek zijn bij vlieghoogtes lager dan 3000 ft
en op afstanden van minder dan 2 km verstorende effecten van groot verkeer
te verwachten.”
5.2.4.1.1. Deze zin is exemplarisch. Bij aandachtig lezen blijkt hij volstrekt
nutteloos. De enige betekenis ligt in de suggestiviteit. Wat we zouden
verwachten is een uitspraak die effecten uitsluit, maar er staat een
uitspraak over te verwachten effecten.
5.2.4.1.2. De gewekte suggestie is, dat bij vlieghoogtes boven 3000 ft of
afstanden van meer dan 2 km geen verstorende effecten van groot
verkeer uit de litteratuur bekend zijn. In het hoofdstuk 4.6 Kritische
hoogte en afstand voor effecten wordt echter alleen onderzoek naar de
effecten van kleine burgerluchtvaart en helicopters geciteerd. Op blz 38
wordt ernstige verstoring van rotganzen gemeld door helicopters op

vlieghoogte tussen 915 – 1220 m. Op blz 40 wordt gesteld dat boven
1000 m nauwelijks verstoring wordt verwacht. De gewekte suggestie in
de samenvatting wordt dus met zekerheid gelogenstraft door de inhoud
van het rapport.
5.2.4.2.
In de samenvatting op blz 7 wordt gesteld:
“Verstoring heeft een visuele en/of een auditieve component. Op grond van de
huidige kennis kan geen nader onderscheid worden gemaakt.”
5.2.4.2.1. Met deze zin is niets mis. Maar de onderbouwing ervan in het rapport
is gebrekkig. Er is wel een hoofdstuk 4.5 Verstoring door geluid maar
geen hoofdstuk over visuele verstoring. Wel is er een onderkopje op blz
23. Waardenburg vergeet te vermelden dat in de aangehaalde studie van
Nijland 1997 de volgende passages zijn te vinden op blz 7:
”Veel dieren zijn sterk visueel ingesteld omdat gevaar voor hun vaak vrij
geluidloos komt opduiken in de vorm van roofdieren en vooral
roofvogels. Deze laatste hebben daarnaast enige gelijkenis met
vliegtuigen waardoor de verstorende werking logischer wordt en het
gebrek aan gewenning verklaarbaar is.”
”Vogels zijn meer dan zoogdieren visueel ingesteld. Ze kunnen vrijwel
rondom kijken maar zien daardoor weinig diepte. Een groter toestel
verderaf heeft daardoor hetzelfde effect als een kleiner toestel dichterbij.”
”De hoek waaronder een dier een vliegtuig waarneemt is ook van belang.
Als een vliegtuig uit dezelfde hoek komt als waar roofvogels worden
verwacht zal eerder schrik optreden. Dit zal ook weinig gewenning geven
omdat het negeren van een vliegend voorwerp uit die hoek direct
afgestraft wordt als het wel een roofvogel is.”
En op blz 10:
”Ook in ganzen gebieden is de verstoring door vliegtuigen aanzienlijk. Dit
wordt mede veroorzaakt door de waakzaamheid / schuwheid van
ganzen.”
5.2.4.2.2. Een voor de hand liggende conclusie is, dat de visuele component
van de verstoring het belangrijkst is, en dat de auditieve component
voornamelijk een attenderende functie heeft.
5.2.4.2.2.1.
Desalniettemin argumenteer Waardenburg herhaaldelijk op
basis van een laag niveau van de auditieve component, dat
verstoring gering zal zijn. Ik citeer:
Samenvatting: ”Door het beperkte vermogen waarop de motoren
dan gebruikt worden, worden hier alleen lichte vormen van
verstoring van verwacht, met name in de winter bij pleisterende
ganzen en zwanen.”
Blz 64: “Daarnaast is de breedte van de strook waarin geluidsarme
vliegtuigen relatief veel geluid produceren veel smaller en hun
verstorende effect derhalve kleiner.”
Conclusie en aanbevelingen:
” Door het toenemende gebruik van geluidsarme motoren zal de
toename van de verstoring beperkt blijven.”
5.2.4.3.
Waardenburg stelt terecht in hoofdstuk 4.6 dat voor individuele (groepen)
vogels en specifieke verstoringsomstandigheden een kritische afstand en
hoogte bestaan waarbuiten geen en waarbinnen wel een vluchtreactie
optreedt. De kritische afstanden varieren met de vogelsoort, de
verstoringsbron en de situatie. Op populatieniveau kan er dus geen sprake
zijn van kritische hoogten en afstanden. Wel kunnen na politiek beraad in het

verdelingsspectrum grenzen worden afgesproken, teneinde tot een vorm van
handhaving te komen. Dat is geheel analoog aan de functie van de
geluidszonering van de luchthaven.
5.2.4.4.
De berekeningen die voortvloeien uit een dergelijke vogelhinder-zonering
vertonen een behoorlijke mate van overeenkomst met de
geluidszoneringsberekeningen. Vlootmix, akoestische en visuele
eigenschappen van vliegtuigtypes, vliegroutes, vlieghoogtes en wettelijk
vastgelegde grenswaarden behoren daarin betrokken te worden. Een
belangrijke uitbreiding is het visuele aspect. Akoestische verstoring neemt
omgekeerd kwadratisch af met de afstand. Het citaat uit Nijland 1977 laat
zien, dat de visuele verstoring evenredig is met de grootte van het vliegtuig en
slechts omgekeerd lineair afneemt met de afstand.
5.2.4.4.1. De berekeningen die Waardenburg in deze richting doet gaan veel te
lichtzinnig met de feiten om. Een belangrijke fout die Waardenburg
maakt is het negeren van de verstoringsafstand. Zo wordt in de
Samenvatting gesteld:
“Binnenkomend verkeer vanuit het noordoosten kruist de speciale
beschermingszone Zuidlaardermeer op 2.000 ft of juist daarboven.”
Vergeten wordt, dat tevoren over twee kilometer lager kan zijn gevlogen
dan 2000 ft en dat de zwaardere verstoringszone zich dientengevolge
uitstrekt over een deel van het Zuidlaardermeergebied.
5.2.4.5.
Omdat de vlieghoogte een cruciale factor is, worden de hoogteprofielen
en vliegfrequenties van de voor het jaar 2015 voorziene vliegtuigbewegingen
belangrijk. De hoogteprofielen zijn bekend bij het NLR als tabellen van
vlieghoogte versus afgelegde afstand na de start.
5.2.4.5.1. In het rapport Waardenburg is niet te vinden wat na de start betekent.
De enige passages met uitleg zijn:
Blz 64” De afstand waarop de meeste vliegtuigen op 3000 ft of hoger
vliegen ligt ongeveer op 7 km van de luchthaven. Dit punt is berekend
vanaf het einde van de startbaan. In werkelijkheid zijn vliegtuigen al
eerder los, en winnen ze eerder hoogte. De werkelijke contour ligt dus
minimaal enkele honderden meters dichter bij de luchthaven.”
Blz 66: “Uitgaand verkeer naar het westen en zuiden dat via het
noordoosten opstijgt, maakt een bocht langs de zuidzijde. Daarbij wordt
tussen 8 en 11 km na de start over het Zuidlaardermeer gevlogen.”
5.2.4.5.2. In het rapport Waardenburg wordt in hoofdstuk 3 niet vermeld welke
basisgegevens over hoogteprofielen en verkeersgevgevens gebruikt zijn.
5.2.4.5.3. In mijn eerdere, schriftelijke reactie heb ik daarom “na de start”
geïnterpreteerd als “vanaf 500 m voor het einde van de startbaan”. Aan
de hand van citaten uit het rapport heb ik afstandscontouren voor
zwaardere vormen van verstoring boven het Zuidlaardermeergebied
berekend.
5.2.4.5.4. Inmiddels heb ik een aantal NLR gegevens over hoogteprofielen
bestudeerd. Ik ben tot de conclusie gekomen dat “na de start”
waarschijnlijk geïnterpreteerd moet worden als “vanaf het begin van de
startbaan”.
5.2.4.5.5. Mijn eerdere berekeningen hebben daarom een verkeerd label. Zij
moeten geinterpreteerd worden als behorend bij een grenshoogte van
2700 ft voor zwaardere vormen van verstoring.
5.2.4.6.
Op dit moment zijn geen afgesproken hoogte- en afstandsgrenzen
beschikbaar. Wel zijn enige schattingen te maken. Voor de kleine

burgerluchtvaart geeft Nijland bijvoorbeeld 450 m als bovengrenshoogte voor
lichte verstoring. Rekening houdend met visuele verstoring zou dit voor de vier
maal zo grote zware burgerluchtvaartvoertuigen kunnen leiden tot een
grenshoogte van 1200 meter voor zware verstoring en 1800 meter voor lichte
verstoring ofwel 4000 ft en 6000 ft respectievelijk. Bij een gemiddelde
stijgsnelheid van 2000 ft over 6 km vanaf het opstijgen resulteert dit in
afstandsgrenzen van 14 en 20 km vanaf het begin van de startbaan.
5.2.4.7.
Met de huidige stand van zaken en met de mij ter beschikking staande
middelen kan wel degelijk verkend worden of zware verstoring met zekerheid
kan worden uitgesloten. Het antwoord is een duidelijk NEE. Ik laat daartoe
een aantal varianten zien, waaronder de door het rapport Waardenburg
gehanteerde grenswaarden.

5.2.4.7.1. Allereerst de startroute 05 TWN1C-C met een bovenhoogte van 2000
ft en afstand 2 km voor zwaardere vormen van verstoring. Dit zijn de
grenzen waarvoor in het rapport Waardenburg in de Samenvatting wordt
vermeld dat mogelijk alleen lichte vormen van verstoring zullen optreden.

5.2.4.7.2. Vervolgens de landingsroute 23 LND met een bovenhoogte van 2000
ft en afstand 2 km voor zwaardere vormen van verstoring.

5.2.4.7.3. Tenslotte de startroute 05 TWN1C-C met een bovenhoogte van 4000
ft en afstand 2 km voor zwaardere vormen van verstoring.

6. Het was een lang en ingewikkeld betoog. Ik dank U voor Uw aandacht.

J.E. Jonker, 7 september 2005

