Vereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde
'voor de kwaliteit van de leefomgeving'
www.vole.nl
aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20011 2500 EA Den Haag
Onnen, 18 april 2019
RE: Luchtvaartnota en uw actuele verantwoordelijkheid voor Eelde (positionpaper)
Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,
In de Luchtvaartnota die de regering eind dit jaar aan de Kamer wil sturen moet serieus rekening worden
gehouden met sluiting van luchthaven Eelde. De door GAE BV geëxploiteerde luchthaven is in zijn huidige
vorm niet te redden. De aandeelhouders en het Rijk hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
een nette afwikkeling en we vragen u hierop te anticiperen. We verzoeken u met betrekking tot Eelde
aandacht te besteden aan:
1. De stand van zaken, realistisch vooruitzicht, sluiting Eelde, Wet luchtvaart
2. De eigendommen
3. Staatssteun
4. Luchthavenbesluit
5. LVNL, beëindig kruissubsidiëring
6. KLS, overlast door luchtvaartscholen
7. Een perspectief voor een groene doorstart
We werken dit hieronder uit en sluiten af met ‘Conclusie en verzoek’
1. De stand van zaken: Het belang van luchthaven Eelde is symbolisch
Luchthaven Eelde is in de Wet luchtvaart aangewezen als ‘luchthaven van nationale betekenis’. Dit
begrip is in de wet geïntroduceerd om onderscheid te maken tussen de luchthavens waarvoor het Rijk
bevoegd gezag is en luchthavens waarvoor de provincies bevoegd gezag zijn1. Het is uitsluitend een
juridisch onderscheid. De wet noch de memorie van toelichting legt een relatie met de feitelijke
betekenis voor de luchtvaart, de economie of het ruimtelijke beleid.
De betekenis of het belang van luchthaven Eelde is nooit aangetoond. Laat staan dat het belang is
afgezet tegen het beslag op overheidsmiddelen, fysieke ruimte en milieuruimte. De Noordelijke
Rekenkamer schreef daarover in 2013: ‘Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe beriepen zich
daarbij [de meerwaarde van de provinciale betrokkenheid] steeds op gedateerde en rooskleurige
toekomstverwachtingen. Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing heeft de
financiële continuïteit van de luchthaven verder onder druk gezet (……. )Een debat over nut en noodzaak
van de luchthaven heeft ondanks toenemende zorgen bij Provinciale Staten niet plaats gevonden.’2
Het belang voor de luchtvaart, de economie of enig ander (substantieel) belang van luchthaven Eelde is
1

Kamerstuk 30 452, Memorie van toelichting Wijziging van de Wet luchtvaart 2006
Noordelijke Reken Kamer: Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde, november 2013
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futiel. Van alle vliegreizen die vanuit noord Nederland gemaakt worden gaat slechts 3% via Eelde3.
Slechts 0,2% van de 80 miljoen passagiers op de Nederlandse luchthavens gaan via Eelde4. Van Eelde
vertrekken vrijwel uitsluitend vakantiegangers. Bij 160.000 passagiersbewegingen dit jaar, zijn er
gemiddeld 220 vertrekkende passagiers per dag5. Voor het bedrijfsleven is de luchthaven – vanwege het
uiterst beperkte bestemmingenaanbod – van geen enkel belang. Er zijn slechts enkele luchthavengerelateerde bedrijven.
De luchthaven is sterk verlieslatend en is volledig afhankelijk van subsidies. De luchthaven ontvangt plm.
5 miljoen euro subsidie per jaar van de regionale overheden (46 miljoen over tien jaar). Het Rijk betaalt
(via het OGA-systeem) de tekorten bij de luchtverkeersleiding van ruim 2 miljoen per jaar. Op ieder
vliegticket zit 80 à 90 euro subsidie uit belastinggeld6. Het belang van luchthaven Eelde is symbolisch. In
bijlage 1 zijn de actuele cijfers en een realistisch vooruitzicht opgenomen.
Niet langer kan worden volgehouden dat de luchthaven substantiële betekenis heeft voor het nationale
ruimtelijke beleid, noch dat het algemeen belang zich verzet tegen sluiting. In het vervolg van deze brief
wordt toegelicht waardoor de continuïteit van de luchthaven in gevaar is.
De regering moet zich in de Luchtvaartnota onderbouwd uitspreken wat de ‘rol van Eelde is in het
nationale ruimtelijke beleid’. Wanneer blijkt dat die rol, afgewogen tegen de structurele ondersteuning
met overheidsgeld, niet substantieel is, is de logische gevolgtrekking dat de minister de vergunning op
intrekt.

2.

De eigendommen

Het luchthaventerrein Eelde beslaat 220 hectare. Bij het afstoten van haar aandelen in 2003, heeft het
Rijk bepaald dat bij beëindiging van GAE voor 2043 zij recht heeft op 80% van de waarde van de percelen
(40% vanaf 2023)7. Het Rijk is dus een partij bij de beëindiging van de luchthaven en de transitie van de
terreinen. De waarde hangt af van het nieuwe gebruik van de terreinen. Daarbij is het van groot belang
om mee te wegen dat de luchthaven in een bijzonder gebied met hoge natuur- en cultuurwaarde ligt.
De luchthaven is ingeklemd tussen diverse grote NNN-gebieden (Natuur Netwerk Nederland). Bovendien
grenst de luchthaven aan het National beek- en esdorpen landschap Drentsche Aa. Hier ligt zowel een
Nationaal Park, als een ruimer begrensd Nationaal Landschap. Aan de noordzijde grenst de luchthaven
aan de beschermde landgoederengordel Eelde/Paterswolde.
Het Zuidlaardermeergebied , het Leekstermeergebied en het Fochteloërveen (2.600 hectare groot, zie
bijlage 8) zijn bovendien Europees beschermde Natura 2000-gebieden. In deze gebieden is door het Rijk
en de provincies voor honderden miljoenen geïnvesteerd.
Op bijlage 5 zijn de NNN-gebieden in de nabijheid van de luchthaven aangegeven. Daarbij komt naar
voren dat het luchthaventerrein een obstakel is in het verbinden van de genoemde NNN-gebieden.
Beëindiging van GAE geeft dus unieke mogelijkheden deze gebieden te verbinden met ecologische
verbindingszones. Zie verder onder paragraaf 7: ‘Een perspectief voor een groene doorstart’.
3

Groningen Airport Eelde: ‘Werelden verbinden’2013.
Bron CBS: Het CBS hanteert de term ‘nationaal belang’ voor de luchthavens van ’nationale betekenis’. Op alle
luchthaven samen zijn 80 miljoen passagiersbewegingen. Eelde haalt dit jaar 0,16 miljoen passagiersbewegingen.
5
De realistische prognose voor 2019 is 160.000 passagiersbewegingen/ 80.000 vertrekkende passagiers. In 2018
vertrokken 300 passagiers per dag dankzij een subsidie aan Nordica van 4 miljoen euro. Desondanks is Nordica
gestopt.
6
€5 miljoen van de aandeelhouders + €2 miljoen LVNL= 7 miljoen gedeeld door 80.000 tickets = 88 euro per ticket.
7
Bron: Overeenkomst tot Koop en Verkoop van aandelen GAE, 2003 artikel 6.
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3. Staatssteun
In 2017 besloten de aandeelhouders van GAE (provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen,
Groningen en Tynaarlo) tot een steunpakket van 46 miljoen euro voor tien jaar voor GAE. Deze steun
voldoet aan de criteria van artikel 107 lid VWEU: de steun is met staatsmiddelen bekostigd en het is
steun voor een onderneming (GAE) die daardoor een economisch voordeel geniet. Daarom moet de
steun worden aangemeld bij de Europese Commissie (EC). In strijd met artikel 108 lid 3 VWEU is niet
aangemeld.
De reden dat de steun niet is aangemeld kan als volgt worden verklaard: Bij de aanmelding van een
vergelijkbaar steunpakket voor Maastricht Airport (MAA) bij de EC in 2015 bleek dat de steun niet
verenigbaar is met de richtsnoeren voor staatsteun aan luchthaven en luchtvaartmaatschappijen. In de
notificatieprocedure kon de provincie Limburg de vragen van de EC niet naar tevredenheid
beantwoorden. De procedure werd beëindigd zonder dat de steun was goedgekeurd8.
Voor de aanloopsteun die de provincie Limburg geeft aan luchtvaartmaatschappijen is in 2017 een
aparte notificatieprocedure gestart. De noordelijke bestuursorganen geven exact dezelfde aanloopsteun
voor luchtvaartmaatschappijen als de provincie Limburg (tien miljoen euro). De EC publiceerde op 4
augustus 2017 haar beslissing C(2017) 5392 inzake de aanloopsteun. Onder punt 3.1.4 is concludeert de
EC met betrekking tot de vraag of sprake is van staatssteun: ‘Om de hierboven uiteengezette redenen
luidt de conclusie van de Commissie dat de maatregel staatssteun behelst in de zin van artikel 107, lid 1,
VWEU.’ Mutatis mutandis geldt dit ook voor de aanloopsteun door de noordelijk bestuursorganen.
De aanloopsteun door de provincie Limburg werd door de EC – onder voorwaarden – verenigbaar
verklaard met de regels. De voorwaarden behelzen dat de steun wordt verleend via een
aanbestedingsprocedure. Maatschappijen die in aanmerking willen komen moeten een
ondernemingsplan indienen. Dit plan moet aan een groot aantal eisen voldoen (vermeldt onder punt
2.2.9. van de EC beslissing). Omdat het steunpakket voor MAA identiek is aan het pakket voor GAE is er
geen twijfel dat beide staatssteun zijn in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.
In de wetenschap dat het steunpakket voor GAE geen goedkeuring zou kunnen krijgen van de EC, hebben
de noordelijke bestuursorganen de notificatie achterwege gelaten.9 Keer op keer zijn hierover vragen
gesteld in de Staten van Drenthe en Groningen. GS van beide provincies verschuilen zich achter hele en
halve onwaarheden, zoals ‘de aanloopsteun is marktconform’ en ‘NEDAB-steun is geen staatssteun’ etc..
Zelfs als deze ‘excuses’ een grond van waarheid zouden bevatten, had moeten worden aangemeld. De
Europese Commissie is op grond van art. 107 lid 1 VWEU en de procedure verordening de enige instantie
die bevoegd is om te bepalen of er wel of geen sprake is van staatssteun.
In de Tweede Kamer zijn hierover vragen gesteld. U heeft hierop geantwoord: ‘De verantwoordelijkheid
voor de naleving en correcte toepassing van de staatssteunregels ligt bij de aandeelhouders zelf’. Indien
echter – zoals in dit geval – de decentrale overheden hun rechtsplicht niet naleven en aantoonbaar de
wet overtreden, is het Rijk jegens de Europese Commissie en het Hof verantwoordelijk en aansprakelijk.
Bovendien heeft de minister BZK hier een taak, gezien haar toezichthoudende verantwoordelijkheid voor
lagere overheden. De handelwijze van de provincies kan worden aangeduid als ‘wanbeheer’ zoals
genoemd in artikel 8.2b lid 1 Wet luchtvaart. Hier wreekt zich de belangenverstrengeling bij luchthaven
Eelde. De noordelijke bestuursorganen laten hun rol als aandeelhouder prevaleren boven de bestuurlijke
8

Brief van de Europese Commissie DG Concurrentie, 26-05-2015 aan de Permanente Vertegenwoordiging van
Nederland betreffende SA.39357 (2014/PN) Investeringen in luchthaven Maastricht Aachen
9
Pikant detail hierbij is dat de GS Drenthe/Groningen door dezelfde adviseur (werkzaam bij Intervistas) werd
geadviseerd als GS van Limburg.
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verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van wet- en regelgeving en wetshandhaving.
De aanloopsteun van de provincie Limburg wordt via een door de EC vereiste aanbestedingsprocedure
gegeven. Ook deze procedure hebben GS Drenthe/Groningen niet in achtgenomen. Daarmee is
bovendien de aanbestedingswet overtreden. De aanloopsteun van 10 miljoen is boven het
drempelbedrag van de EU richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking
van Richtlijn 2004/18/EG. Aanbesteding is derhalve verplicht.
Zoals gespecificeerd in bijlage 1 is in twee jaar tijd ruim 7 miljoen euro aanloopsteun gegeven. Naar
schatting ontving Nordica 5 à 6 miljoen zonder enige prestatieverplichting. Nordica hield er eind 2018
weer mee op. GS Drenthe/Groningen noemen dit ’marktconform’. Met het negeren van de criteria voor
marktconformiteit zoals genoemd in Paragraaf 3.4 van de richtsnoeren, overtreden de provincies het
staatssteunrecht. Het is overigens de het prerogatief van de EC de steun te toetsen aan de richtsnoeren.
We verzoeken u om samen met de minister van BZK te bewerkstelligen dat de steun alsnog wordt
aangemeld en dat de aanbestedingswet/richtlijn in acht wordt genomen. We verzoeken u tevens om in
de Luchtvaartnota aan te geven of het gewenst is dat exploitatieverliezen van luchthavens met
overheidsgeld worden afgedekt en hoe dit spoort met Europees beleid met betrekking tot staatsteun
aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

4. Luchthavenbesluit
Op 1 november 2009 is de RBML/ Wet luchtvaart in werking getreden. Daarmee is een nieuw stelsel van
bepalingen voor luchthavens, met uitzondering van Schiphol van kracht geworden. Voor luchthaven
Eelde moet een nieuw luchthavenbesluit worden vastgesteld. Bij brief van 15 december 2015 (Kenmerk
IENM/BSK-2015/229549) schreef de Directeur Luchtvaart van uw ministerie aan Groningen Airport:
‘Voor het vaststellen van een luchthavenbesluit is een termijn van orde van vijf jaar na inwerkingtreding
van RBML vastgelegd, te weten 1 november 2014. Ik constateer dat deze termijn is verstreken en wil er
daarom bij u op aandringen zo spoedig mogelijk helder te maken welk concreet gebruik u met het
luchthavenbesluit mogelijk wilt maken (“voornemen”) en de voorbereidingen te starten voor het
aanvragen van het luchthavenbesluit.’
Vierenhalf jaar na de fatale termijn en aandringen van uw de Directeur Luchtvaart, heeft GAE nog steeds
geen aanvraag ingediend. Hierdoor wordt de rechtsbescherming van omwonenden geschaad. De huidige
gebruiksvergunning (i.c. de berekening van de geluidscontouren) is gebaseerd op achterhaalde
invoergegevens (zie bijlage 2). De invoergegevens van het vigerende luchthavenbesluit zijn gebaseerd op
69.000 vliegbewegingen in 2015. Hierbij zijn 8054 bewegingen met grote toestellen als invoergegevens
opgevoerd en meer dan 60.000 vluchten met kleinere (les)toestellen.10
Het werkelijke aantal vluchten/ bewegingen was in 2018 volgens de CBS-statistiek 35.848. De
invoergegevens voor de berekening van de geluidruimte waren dus twee maal te hoog. Het werkelijke
aantal vluchten met grote toestellen is slechts 16% van het aantal waarmee voor de invoergegevens is
gerekend. Dit betekent dat de beperkingen die door de geluidscontouren aan de omgeving zijn opgelegd
veel (meer dan twee maal) te groot zijn. De afweging tussen de belangen van de luchthaven en de
omgeving is volkomen zoek.
Het moge duidelijk zijn dat een realistische prognose van de invoergegevens zal leiden tot een
10

Zie bijlage 2: 2190 Low Cost vluchten, 1872 Feeder vluchten op Amsterdam, 1000 vluchten lijndiensten, 1848
chartervluchten, 1144 vrachtvluchten, 40.000 lesvluchten en nog veel meer.
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aanzienlijke beperking van de geluidscontouren in het nieuwe luchthavenbesluit. Wanneer de
geluidscontouren worden vastgelegd op basis van realistische invoergegevens, heeft dit als gevolg dat
het bouw- en ontwikkelingsverbod, zoals dat nu geldt binnen de contouren deels wordt opgeheven. De
economische waarde die dat vertegenwoordigt is substantieel, in tegenstelling tot die van de huidige
luchthaven. Temeer daar de economische waarde van de activiteiten van de luchthaven marginaal, zo
niet negatief is.
De Directeur Luchtvaart schrijft in de brief van 15 december 2015 verder: ‘Ik hecht er zeer aan dat
wanneer u de definitieve aanvraag indient voor het luchthavenbesluit, er regionaal bestuurlijk draagvlak
is voor deze aanvraag en dat de omgeving betrokken wordt bij het proces om te komen tot een
luchthavenbesluit.’ Onze vereniging van omwonenden is niet betrokken bij het ‘Voornemen tot aanvraag
van een luchthavenbesluit’ door GAE van 21 juni 2017.11
Vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het regionaal bestuurlijk draagvlak. De gemeenten Groningen
en Assen willen van hun aandelen af12. De gemeente Groningen heeft haar steun volledig beëindigd en is
bezig de aandelen te vervreemden. In de Staten van Groningen neemt de steun bij de collegepartijen af.
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Eelde spreekt GAE zich niet uit over de
invoergegevens. Betrokkenen – zoals VOLE – kunnen dus niet controleren waar GAE de invoergegevens
op baseert. In december 2017 zouden de onderzoeken zijn afgerond en de aanvraag definitief zijn. VOLE
stelt vast dat deze NRD en het ‘voornemen’ inmiddels op de meest relevante punten sterk zijn
verouderd.
GAE schrijft in de NRD: ‘De verkeersprognose uit dit onderzoek (Lufthansa Consulting) wordt gebruikt als
basis voor het MER. Omdat er inmiddels wijzigingen zijn ten opzichte van deze prognose, wordt deze
geactualiseerd.’ Welke wijzigingen GAE bedoelt blijft onduidelijk, maar VOLE stelt vast dat van de
verkeersprognose van Lufthansa in het geheel niets is terecht gekomen: geen hub-verbindingen, geen
toename chartervluchten, geen low-cost carriers, etc.. Zoals in bijlage 1 is uitgewerkt, is geen van de
verwachtingen van het investeringsscenario uitgekomen.
Uit het ‘voornemen tot aanvraag luchthavenbesluit’ 13blijkt dat de luchthavendirectie de relatie met de
realiteit kwijt is. Deze situatie kon vermoedelijk ontstaat door de belangenverstrengeling en de nauwe
band tussen GAE en de regionale overheden. De politieke lijn is gericht op het ‘koste wat het kost’
openhouden van de luchthaven.
Wat betreft het ‘voornemen’ van GAE merken wij op:
 Het is onacceptabel dat GAE voor de ‘Referentiesituatie’ en de ‘Nulsituatie (autonome
ontwikkeling)’ uitgaat van de huidige vergunde ruimte, die tweemaal groter is dan nodig;
 GAE vraagt om les-, oefen- en trainingsverkeer met jetvliegtuigen mogelijk te maken. In 2001
werden het zeer milieubelastende testen en oefenen met straaltoestellen verboden, waarvoor
GAE een compensatie ontving van het Rijk 2,9 miljoen euro;
 GAE vraagt om aparte grenswaarden voor de traumahelikopter terwijl er in het huidige
luchthavenbesluit al 1400 vluchten voor de traumahelikopter en hulpdiensten zijn
verdisconteerd;
 Terwijl er overdag zeer weinig vliegverkeer is, wil GAE dat de openingstijden worden opgerekt en
de extensieregeling wordt verruimd;

11

https://www.platformparticipatie.nl/../Voornemen aanvraag luchthavenbesluit.pdf
Zie Dagblad van het Noorden 12-4-2019 Ze zijn bang dat Eelde een bodemloze put wordt, waarin continue geld
moet worden gepompt.
13
Brief van GAE directie aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 21 juni 2017
12
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GAE wil een uitzonderingsregeling voor vluchten van voetbal- of TTsupporters.

Deze onrealistische en onnodige ‘voornemens’ maken duidelijk dat GAE en haar aandeelhouders zich er
niet van bewust zijn dat in het luchthavenbesluit een afweging gemaakt moet worden tussen de
belangen van de luchthaven en de belangen van de omgeving.
GAE maakt dankbaar gebruik van het uitstel dat ontstond door de fouten bij berekening van de
geluidzones voor Lelystad. Maar na twee jaar is dat excuus niet meer geldig. De zeer waarschijnlijke
reden van het uitblijven van een aanvraag Luchthavenbesluit door GAE ligt in omstandigheid dat het
onmogelijk is de financiële onderbouwing van de exploitatie voor tien jaar aan te tonen. De Minister
moet deze wettelijk vereiste onderbouwing onafhankelijk laten toetsen (artikel 3.1.6 het BRO).
Uit deze gang van zaken rond het luchthavenbesluit Eelde wordt duidelijk dat de luchthavendirectie
denkt zonder enige beperking of afweging van andere belangen zijn gang te kunnen gaan. De belangen
van de omgeving komen niet aan bod. Wij vragen de minister een helder afwegingskader op te nemen in
de Luchtvaartnota.

5. LVNL, beëindig kruissubsidiëring
Tot 2007 betaalde het Rijk de tekorten van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voor de
torendienstverlening op Eelde en Maastricht. Die bedroegen voor Eelde 2.205.000 euro in 2006 euro en
2.269.000 euro in 200714. De bekostiging van de tekorten bij de LVNL is een vorm van staatssteun, die
mede onder invloed van Europees beleid moest worden beëindigd. Daartoe is in 2008 het ‘One-Group of
Airports’ (OGA) kostenmodel als een transitiemodel ingesteld.15 De tekorten van de LVNL op Eelde en
Maastricht worden nu omgeslagen over alle luchthavens van nationale betekenis. In strijd met het EUbeleid is er dus nog steeds kruissubsidiëring. Al in 2013 heeft de toenmalige staatsecretaris van I&M
aangegeven de huidige bekostigingssystematiek (de OGA) te willen herzien. Zij schreef aan de Kamer:
‘uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat er op luchthavens waar luchtverkeersdienstverlening wordt
geboden sprake dient te zijn van kostendekkende luchtverkeersdienstverlening per individuele
luchthaven.’ 16
De staatssecretaris heeft keer op keer de beëindiging van de kruissubsidiëring uitgesteld als
tegemoetkoming aan de bezwaren die GAE en haar aandeelhouders inbrachten tegen doorberekening
van de kosten.
Door het OGA-model is het zicht op de werkelijke kosten van instandhouding van luchthaven Eelde
vertekend. De tekorten op Eelde zijn uit de jaarverslagen van de LVNL verdwenen. De kostenbatenanalyse die ten grondslag ligt het steunpakket voor GAE zou een heel andere uitkomst hebben als
de LVNL kosten wel worden meegerekend. De staatssecretaris heeft studies laten verrichten naar
kostenbesparingen door de torendienstverlening op afstand te organiseren. Dit levert slecht beperkt
besparingen op en de invoering kost veel tijd. Deze omstandigheden worden aangewend om de
kostentoedeling aan Eelde keer op keer uit te stellen.
Wij verzoeken u in de Luchtvaartnota aan te geven op welke termijn het Rijk de kruissubsidiëring van de
LVNL-kosten op Eelde en Maastricht zal beëindigen.

14

Jaarverslag LVNL 2007.
19 dec. 2014 - Ministerie van IenM. brief van de Staatssecretaris aan de. Kamer, 5 juli 2013 (BSK-2013 / 133412)
16
Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 31 936, nr. 158, brief 5 juli 2013 IenM/BSK – 2013/133412
15
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6. KLS, overlast door luchtvaartscholen
De KLM Luchtvaartschool (KLS) is gevestigd op Eelde. Recentelijk is de vliegopleiding van Martinair van
Lelystad naar Eelde verhuisd. De directie van de Luchtvaartschool geeft hiervoor als reden: ’Lelystad
wordt op den duur te druk als de luchthaven daadwerkelijk de overloop van Schiphol wordt’.17 Het is
bijzonder vreemd dat de Luchtvaartschool dit besluit kan nemen zonder het Rijk of de omgeving hierin te
kennen, mede gezien de onzekere situatie op luchthaven Eelde.
Het aantal lesvluchten op Eelde is de laatste jaar sterk toegenomen. Het aantal terreinbewegingen (het
vliegtuig stijgt op en land op hetzelfde vliegveld) is toegenomen met 39%. Het aantal klachten is de
laatste jaren vertienvoudigd. Bijlage 3 brengt dit in beeld. Het overgrote deel hiervan heeft betrekking op
de overlast veroorzaakt door de vliegscholen. Het repeterende karakter en het draaien van scherpe
bochten waarbij vol-gas wordt gegeven, is zeer irritant voor de omwonenden.
Op bijlage 4 zijn de circuits aangegeven waarin de lesvliegtuigen geacht worden de oefenrondjes te
draaien. Op de bijlage is ook te zien welke gebied wordt getroffen door de overlast (geluidschaduw) en
waar de zogenaamde ‘areas to be avoided’ liggen. Dit zijn de woonkernen. Opgemerkt wordt dat diverse
‘areas to be avoided’, zoals de dorpen Yde en Glimmen, worden ingesloten door de circuits en dat de
woonkernen dus niet worden gemeden. Daar komt bij dat de woonbebouwing zich uitstrekt over een
groter gebied dan de op de kaart aangeven ‘areas to be avoided’. Glimmen – bijvoorbeeld – vormt een
aaneengesloten woongebied met Haren.
Op de bijlage is ook te zien dat het gebied waar ernstige overlast wordt ervaren, overlapt met de NNNgebieden, de landgoederenzone en het Nationaal park Drentsche Aa. In deze gebieden hebben Rijk,
provincies en gemeente honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd. De natuur ontwikkelt zich in deze
gebieden voorspoedig en de toeristische sector profiteert hiervan. Zoals aangegeven in bijlage 6 is de
toeristische sector in Drenthe goed voor 14.500 banen, oftewel de vierde plaats in de provincie qua
werkgelegenheid en economisch belang. Ter vergelijking GAE heeft 50 fte’s. De KLS enkele tientallen.
Het toelaten van een ongecontroleerde groei van vliegscholen is strijdig met het belang van de
toeristische sector en bovenal het belang van de omwonenden van de luchthaven. Wij vragen de
minister deze belangen af te wegen en beleid te ontwikkelen waarin de overlast van vliegscholen wordt
geminimaliseerd of beëindigd. Het is niet vanzelfsprekend dat de geluidruimte van de luchthaven die
bedoeld was voor groot commercieel verkeer, bij afwezigheid van dit verkeer wordt ‘vol gevlogen’ door
de vliegscholen.
De gebruiksvergunning voor luchthaven Eelde is gebaseerd op invoergegevens die verouderd zijn. We
verzoeken de minister voor de komende jaren een beperking op te leggen aan de luchthaven om
excessieve overlast tegen te gaan. Tevens verzoeken wij de minister samen met de luchtvaartscholen
beleid te ontwikkelen, waarin de scholen worden verplaatst naar gebieden waar de overlast het kleinst
is.
De vliegopleiding van Lufthansa, Swiss, Eurowings en Austrian vinden plaats op de European Flight
Academy, op locaties in Duitsland ver van dichtbevolkte gebieden. Hetzelfde zien we bij de Airbusvliegschool en de Air France-vliegschool in Frankrijk. Er is geen enkele rechtvaardiging voor de KLM, die
opereert in de bij uitstek internationale luchtvaartsector, om de vliegopleiding in het dichtbevolkte
Nederland te situeren. Wij vragen de minister beleid te ontwikkelen waarin de vliegscholen worden
uitgeplaatst.
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7. Een perspectief voor een ‘groene doorstart’
In bijlage 1 zijn de actuele financiële cijfers van GAE over 2017/2018 vermeld. De laatste twee jaar heeft
GAE 17,9 miljoen euro steun ontvangen. Het verlies loopt desondanks de laatste jaren sterk op. In de
exploitatiebegroting voor 2019 schrijft de directie: ‘Waar mogelijk worden onderhoud en investeringen
uitgesteld’18. Dit leidt tot een cosmetische verlaging van het door de directie geraamde exploitatietekort.
Het leidt ook tot veiligheidsrisico’s, zoals blijkt uit het gedoe over de vernieuwing van de
brandweerkazerne19. Het tekort van 1,2 miljoen op het project moet GAE betalen, maar zoals uit bijlage
1 blijkt, zou het eigen vermogen van GAE dan negatief worden. De gemeente Tynaarlo heeft vanwege de
veiligheidseisen de voorwaarde gesteld dat de nieuwe kazerne er voor 2020 staat. Het onvermogen van
GAE om aan de veiligheidseisen te voldoen is het wanbeheer bedoeld in artikel 8.2b lid 1 Wet luchtvaart.
De minister I&W kan/ moet op grond van dit artikel de vergunning intrekken.
Een realistische benadering van het aantal passagierswegingen in 2019 is 160.000. Het exploitatieverlies
zal oplopen tot plusminus 4 miljoen euro. Hiervan is 3 miljoen euro gedekt uit het steunpakket.
Op basis van de cijfers uit de jaarverslagen van GAE zijn in onderstaande figuur de kosten- en
opbrengstontwikkeling van de afgelopen veertien jaar in beeld gebracht.

Het eigenvermogen van GAE zal eind 2019/begin 2020 zijn geslonken tot ongeveer 1 miljoen euro. Dat is
de kritische grens vanwege de kosten van een sociaal plan bij sluiting en de resterende schuld aan de
aannemer van de baanverlenging. Kortom: er moet voor het eind van dit jaar worden ingegrepen.
Het steunpakket van 46 miljoen euro (het zogenaamde investeringsscenario) was gebaseerd op de

18

Exploitatie en investeringsbegroting 2019, gevoegd bij brief GS Drenthe 1 maart 2019
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/134928/Onveilige-brandweerkazerne-op-vliegveld-Eelde-moet-haast-makenmet-nieuwbouwplannen
19
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volgende prognoses en aannamen:20
- Realisatie van verbindingen met hub-luchthavens en groei Low-Cost carriers
- Groei naar 327.000 à 407.000 passagiersbewegingen
- Toename werkgelegenheid
- Afname reistijdverliezen
- Positieve exploitatie €8 tot €14 miljoen over 10 jaar (cumulatief)
- Bouw brandweerkazerne die vereist is vanwege veiligheidsnormen
Uit het voorgaande is genoegzaam gebleken dat geen van deze verwachtingen en aannames van het
investeringsscenario is uitgekomen en dat het volstrekt onwaarschijnlijk is dat dit alsnog gebeurt. Dat de
regionale overheden deze conclusie zelf nog niet hebben getrokken is te wijten aan het feit dat ze
hebben nagelaten prestatie-indicatoren te verbinden aan het steunpakket, hetgeen gezien de omvang
ervan een grove nalatigheid is. In feite is er een blanco cheque verstrekt.
Het is de verantwoordelijkheid van de beide provincies en het Rijk om een einde te maken aan de
verspilling van zoveel belastinggeld en na te denken over een realistisch perspectief. VOLE denkt daarbij
aan een alternatief dat:


Maatschappelijke meerwaarde heeft en aansluit bij de programma’s van coalitiepartijen;



Niet tot kapitaalvernietiging leidt, maar de potenties van het gebied beter benut;



Bij afbouw van GAE komt een deel van de 220 ha. beschikbaar voor herontwikkeling. Het
arbeidsmarkteffect en de economische impuls die hiervan uitgaat is (nog) niet berekend.
Vliegbasis Soesterberg21 is een voorbeeld van een transformatie waar substantieel
werkgelegenheid en economische meerwaarde is gecreëerd.



Bij beëindiging van GAE voor 2043 ontvangt het Rijk 80% van de waarde van de percelen (40%
vanaf 2023)22. Het Rijk is dus een partij bij de transitie en kan deze claim benutten om de
transitie te sturen in de richting van versterking van het Natuur-Netwerk-Nederland en de
ecologische hoofdstructuur. Daarmee wordt aangesloten bij het nationale ruimtelijke en
natuurbeleid. Het Rijk wordt ontlast van de jaarlijkse kosten van LVNL, douane, marechaussee (5
à 6 miljoen euro per jaar).



Een reële optie is een klein ‘groen vliegveld’ (ten behoeve van het klein zakelijk verkeer, het
testen van drones en traumaheli). Een vliegveld dat z’n eigen broek ophoudt en kan functioneren
zonder de kostbare LVNL en Marechaussee. Er komt een aanzienlijk terrein vrij voor duurzame
woningbouw en het versterken van de landgoederengordel Eelde/Paterswolde.



Met een ‘groen vliegveld’ blijft de bereikbaarheid door de lucht in stand alsmede het (beperkte)
effect op de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven.

8. Conclusie en verzoek

20

Bron: Intervistas Beoordeling strategische verkenning en de besluitvorming in de Raden en Staten van de
aandeelhouders.
21
https://www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden/park-vliegbasis-soesterberg/park-vliegbasissoesterberghttps://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/woonwijk-vliegbasis-soesterberg/
22
Bron: Overeenkomst tot Koop en Verkoop van aandelen GAE, 2003 artikel 6.
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In het voorgaande hebben wij onderbouwd:
 Dat het nationaal of economisch belang van luchthaven Eelde nooit is aangetoond. Het belang is
symbolisch;


Dat de Noordelijke Rekenkamer al in 2013 vaststelde: ‘Een debat over nut en noodzaak van de
luchthaven heeft niet plaats gevonden.’23



Dat het exploitatieverlies dit jaar oploopt tot 4 miljoen euro en GAE begin 2020 onder de
kritische eigenvermogensgrens zakt;



Dat de sluiting van de luchthaven in zijn huidige vorm onafwendbaar is gezien de uitzichtloze,
hoge en structurele exploitatieverliezen;



Dat geen van de verwachtingen die ten grondslag lagen aan het steunpakket van 46 miljoen euro
is uitgekomen en het uitgesloten is dat deze kunnen uitkomen. De hub-strategie is mislukt;



Dat de gebruiksvergunning voor Eelde is gebaseerd op invoergegevens (vliegtuigbewegingen) die
nog niet voor de helft worden gerealiseerd. De geluidcontouren zijn dien ten gevolge veel te
ruim;



Dat de invoergegevens voor de gebruiksvergunning zijn verouderd;



Dat de luchthaven ingeklemd ligt tussen diverse grote NNN-gebieden en grenst aan de
landgoederenzone en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. De luchthaven is
een obstakel in het verbinden van deze natuurgebieden;



Dat het steunpakket van 46 miljoen euro staatssteun is die, in strijd met het verdrag VWEU, niet
is aangemeld. De decentrale overheden verzuimen hun rechtsplicht en het Rijk is jegens de
Europese Commissie en het Hof verantwoordelijk en aansprakelijk;



Dat er sprake is van belangenverstrengeling bij luchthaven Eelde. De noordelijke
bestuursorganen laten hun rol als aandeelhouder prevaleren boven de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van wet- en regelgeving en wetshandhaving;



Dat de afweging tussen de belangen van de luchthaven en de omgeving volkomen zoek is;



Dat het ‘voornemen’ en de NRD voor het nieuwe luchthavenbesluit op de meest relevante
punten sterk verouderd zijn;



Dat de kruissubsidiëring van de torendienstverlening op Eelde, in strijd met het (EU-) beleid en
het besluit van de Tweede Kamer, nog steeds niet beëindigd is;



Dat het aantal klachten over geluidhinder de laatste jaren vertienvoudigd is. Dit zijn voor het
grootste deel klachten over de lesvluchten;



Dat de vliegopleidingen in de ons omringende landen plaatsvinden in gebieden waar weinig
mensen wonen en de overlast gering is;



Dat het toelaten van een ongecontroleerde groei van de vliegscholen strijdig is met de belangen
van de omgeving, de bescherming van de natuur en de toeristische sector.



Dat er een goed perspectief is voor een ‘groene doorstart’ met maatschappelijke meerwaarde.

23
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Wij verzoeken U:
 In overleg te treden met de noordelijke bestuursorganen over beëindiging van luchthaven Eelde
en de wijze waarop het Rijk haar claim op het terrein zal inzetten voor de versterking en
bescherming van de natuurgebieden, de landgoederenzone en het Nationaal Park Drentsche Aa;


In afwachting van de sluiting van de luchthaven, een helder afwegingskader op te nemen in de
Luchtvaartnota voor het afwegen van de belangen van de (instandhouding van) luchthaven Eelde
ten opzichte van de belangen van de omwonenden en de omgeving;



een helder afwegingskader ten grondslag te leggen aan het Luchthavenbesluit in voorbereiding;



de kruissubsidiëring van de torendienstverlening en het OGA-model overeenkomstig het in 2013
vastgestelde beleid met directe ingang te beëindigen;



in uw communicatie met de Tweede Kamer en in de Luchtvaartnota aan te geven of het gewenst
is dat exploitatieverliezen van luchthavens met overheidsgeld wordt afgedekt en hoe dit spoort
met het Europese beleid;



in overleg met de minister BZK te bewerkstelligen dat de staatssteun die luchthaven Eelde
ontvangt overeenkomstig artikel 107 en 108 VWEU wordt aangemeld bij de Europese
Commissie;



beleid te ontwikkelen waarbij de vliegscholen worden uitgeplaatst naar gebieden waar de
overlast minimaal is.

Hoogachtend,
Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg (voorzitter)

Harold van Dijk (secretaris)

Bijlagen:
1. Stand van zaken/realistische verwachtingen/ perspectief voor vliegveld Eelde
2. Invoergegevens voor de gebruiksvergunning van Groningen Airport Eelde
3. Toename circuitvluchten en klachten
4. Geluidschaduw ten gevolge van de circuitvluchten van de vliegscholen
5. Natuur Netwerk Nederland rond Eelde
6. Drenthe slacht de kip met gouden eieren, cijfers over toeristische sector
7. Waarom in een dicht bevolkt land een internationale vliegopleiding situeren? In de ons
omringende landen doen ze het anders
8. Fochteloërveen
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Bijlage 1
Stand van zaken/realistische verwachtingen/ perspectief voor vliegveld Eelde
Huidige situatie: de cijfers over 2017/2018 vanaf het investeringsbesluit:








GAE ontving €2,5 mln. NEDAB-subsidie in 2017 + €3 mln. in 2018 + €7,4 mln. aanloopsteun + €2,5
mln. per jaar luchtverkeersleiding (via de OGA verdeelsleutel). Totale steun €17,9 mln.;
Er resteert april 2019 €27 mln. van het pakket van € 40 mln. uit 2017 (Stad betaalt €6 i.p.v. €12
mln.);
Steun van het bedrijfsleven was een voorwaarde bij het investeringsbesluit, maar er is geen
ontvangen;
Bedrijfslasten waren in 2018 €8.350.378; bedrijfsopbrengsten €5.140.320; bedrijfstekort
€3.210.000, waarvan €3 mln. gedekt uit NEDAB-subsidie (bron24);
Liquiditeit /solvabiliteit ± €2 mln.(bron 25)
Passagiers 2018: 228 698 (lijndiensten 114.818 en charter / overig 113.880) (bron CBS)
GAE begroting 2019: Bedrijfslasten €8.113.000, bedrijfsopbrengsten €4.878.000, bedrijfstekort
€3.235.000, waarvan 3 mln. gedekt uit NEDAB-subsidie.(bron 26)

Realistische verwachtingen












GAE raamt 208.000 passagiers in 2019 (128.000 charter, 64.000 lijn, 8.000 overige passagiers
en 8.000 transit). Toename charter is niet verklaard, raming lijndiensten is te optimistisch
gezien het huidige aanbod
Een realistische verwachtingen is dat het aantal chartervluchten en de bezetting gelijk blijft:
aantal carter passagiers in 2019 wordt dan 102.00027
Optimistische berekening lijndiensten op basis van huidige vluchtschema: 66.600
passagiers28
Realistische verwachtingen totaal aantal passagiers is 168.600 (19 % lager dan GAE raming)
Realistische verwachting bedrijfsopbrengsten is 81% van €4.878.000 = €3.951.200
Realistische verwachting bedrijfstekort is €4.162.000, waarvan 3 mln. gedekt uit NEDABsubsidie29.
Kosten brandweerkazerne zijn geraamd op €4,65 mln. Hiervan wordt €2,55 mln. gedekt door
investeringspakket. Bij realisatie van de brandweerkazerne neemt het eigen vermogen GAE
af met €2,1(bron 30)
Verwachting bedrijfstekort bij realisatie kazerne: €6.3 miljoen (waarvan 3 mln. gedekt uit
NEDAB-subsidie.31
liquiditeit/solvabiliteit eind 2019 zonder brandweerkazerne ± €0,8 miljoen en met
brandweerkazerne is vermogen ± €1,3 miljoen negatief.

24

https://www.drentsparlement.nl/zoeken/GAE%20Exploitatie-%20en%20investeringsbegroting%202019
idem
26
idem
27
812x180x70%bez.=102.312
28
Londen 561x2x50=56.100 70% bez.+ CPH 330x2x14=9.240 80% bez.+ Kanaal 9x2x70=1.260 100% bez.
29
GAE begroting 2019: Bedrijfslasten €8.113.000 – opbrengsten €3.951.000 = €4.162.000 bedrijfstekort
30
GAE Exploitatie- en investeringsbegroting 2019, Brief GS Drenthe 1 maart 2019
31
Bedrijfstekort €4.162.000 + tekort brandweerkazerne €2,1 mln. = €6,3 miljoen
25
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Het investeringsscenario achterhaald
Het investeringsscenario was gebaseerd op de volgende aannamen:
- realisatie van verbindingen met hub-luchthavens en groei Low-Cost carriers
- Groei naar 327.000 à 407.000 passagiersbewegingen
- Toename werkgelegenheid
- Afname reistijdverliezen
- Positieve exploitatie €8 tot €14 miljoen over 10 jaar (cumulatief)
- Bouw brandweerkazerne is vereist vanwege veiligheid
Bron: Intervistas Beoordeling strategische verkenning en de besluitvorming in de Raden en Staten van de aandeelhouders.

Conclusie: Geen van de verwachtingen van het investeringsscenario is uitgekomen.
Perspectief voor vliegveld Eelde: een ‘wervend alternatief’
VOLE vindt het de verantwoordelijkheid van de beide provincies en het Rijk dat een einde wordt gemaakt
aan de verspilling van zoveel belastinggeld en dat het tijd is na te denken over een realistisch perspectief.
VOLE denkt daarbij aan een alternatief dat:
 Maatschappelijke meerwaarde heeft en aansluit bij de programma’s van coalitie partijen;
 Niet tot kapitaalvernietiging leidt, maar de potenties van het gebied beter benut;
 Bij afbouw van GAE komt een deel van de 220 ha beschikbaar voor herontwikkeling. Het
arbeidsmarkteffect en de economische impuls die hiervan uitgaat is (nog) niet berekend.
Vliegbasis Soesterberg is een voorbeeld van een transformatie waar substantieel
werkgelegenheid en economische meerwaarde is gecreëerd*.
 Bij beëindiging van GAE voor 2043 ontvangt het Rijk 80% van de waarde van de percelen (40%
vanaf 2023)32. Het Rijk is dus een partij bij de transitie en kan af zien van deze claim. Dat is
allerzins redelijk vanwege de gewijzigde omstandigheden en de doelstellingen voor
herontwikkeling (o.a. versterking NNN en ecologische hoofdstructuur). Het Rijk wordt ontlast van
de kosten van LVNL, douane, marechaussee (5 à 6 miljoen per jaar).
 Een reële optie is een klein ‘groen vliegveld’ (t.b.v. voor het klein zakelijk verkeer, het testen van
drones en traumaheli). Een vliegveld dat z’n eigenbroek ophoudt en kan functioneren zonder de
kostbare LVNL en Marechaussee. Er komt een aanzienlijk terrein vrij voor duurzame
woningbouw en het versterken van de landgoederengordel Eelde/Paterswolde.
 Met een ‘groen vliegveld’ blijven bereikbaarheid door de lucht en de vestigingsvoorwaarden
voor bedrijven bestaan.
VOLE verwijst daarvoor naar de succesvolle transitie van vliegbasis Soesterberg:
https://www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden/park-vliegbasis-soesterberg/park-vliegbasissoesterberg
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/woonwijk-vliegbasis-soesterberg/

32

Bron: Overeenkomst tot Koop en Verkoop van aandelen GAE, 2003 artikel 6.
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Transitie vliegbasis Soesterberg
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Bijlage 2
Invoergegevens voor de gebruiksvergunning van Groningen Airport Eelde
Opgenomen als bijlage 3 in Buck, januari 2005, Economische betekenis Groningen Airport Eelde N.V.

Prognose invoergegevens GAE 2015

Het totaal aantal vliegbewegingen gebruikt voor de berekening van de geluidruimte bedraagt 69.099
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Bijlage 3 Toename circuitvluchten en klachten
Vliegbewegingen

klachten
scholen

commercieel verkeer

overland terrein

lijn

charter

2015

9 554

13 902

860

1 512

93

2016

9 626

15 120

1 249

1 233

107

2017

9 432

17 573

1 989

1 439

228

2018

12 042

19 371

3 148

1 287

976

+ 26%

+ 39%

Toename t.o.v. 2015

+ 1050%

les- lijn charter vluchten
25000
20000
15000
10000
5000
0
2015

2016

2017

lesvluchten

lijn

2018

charter

toename klachten
1.200,000
1.000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
2015

2016

2017
vliegbewegingen

2018
klachten

- 16Secretariaat
Postbus 47
9765 ZG Paterswolde

Woordvoerder
J. Wittenberg (voorzitter)
050-3183360

Bankrekening NL23 INGB 0000 2040 82
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
email: info@vole.nl

Bijlage 4
Geluidschaduw tengevolge van de circuitvluchten van de vliegscholen

Area’s to be avoided
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Bijlage 5 Natuur Netwerk Nederland rond Eelde

Geluidschaduw van lesvluchten Eelde
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Bijlage 6: Drenthe slacht de kip met gouden eieren:

4e plaats qua werkgelegenheid en economisch belang
14.500 banen
Positief saldo
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Bijlage 7
Waarom in een dicht bevolkt land een internationale vliegopleiding situeren?
In de ons omringende landen doen ze het anders
Advies aan de regering:

beperk overlast, creëer draagvlak en zoek internationale samenwerking
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Bijlage 8: Fochteloërveen

Wat je met rust laat, kan groeien
Het gaat goed met het Fochteloërveen. Maar het blijft een kwetsbaar gebied met soorten die
onze aandacht en bescherming nodig hebben.
Een doorn in het oog zijn dan ook de lesvliegtuigen van luchthaven Eelde en Lelystad die het
luchtruim van het wetland, Natura 2000- en stiltegebied Fochteloërveen gebruiken om
rondjes te vliegen. De verstoring door de luchtvaart neemt steeds verder toe.

Luchtvaart zorgt voor steeds meer verstoring
Ondanks dat het Fochteloërveen is aangewezen als stiltegebied, is er op het gebied van de luchtvaart weinig geregeld.
De provinciale omgevingsverordening meldt: "In een stiltegebied mag de sterkte van het geluid niet boven een
waarde van 40 dB(A), oftewel 40 decibel uitkomen. Dit is te vergelijken met het geluidsniveau van zingende vogels.
Als streefwaarde hanteren we 30 decibel. Dat de stilte af en toe wordt verstoord door bijvoorbeeld overvliegende
vliegtuigen is niet te vermijden'."
'Af en toe..'. 'overvliegende vliegtuigen'. De afgelopen tien jaar is het aantal vluchten van vliegtuigen boven het
Fochteloërveen sterk toegenomen. Als vliegtuigen niet kunnen landen op Eelde, vliegen ze rondjes boven het
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Fochteloërveen. Voor lijnvluchten is de noodzaak daarvan wellicht nog uit te leggen, echter les- en
sportvliegtuigjes doen regelmatig veel meer dan 'overvliegen'. Het is maar zeer de vraag in hoeverre dat niet te
vermijden valt en of het binnen het kader van de verordening valt.

De tabel geeft een overzicht van het aantal verstoringen waargenomen vanaf 2007. Voor 2007 was
verstoring gering, sindsdien is sprake van een sterke toename. Het dipje in 2010 komt door overschrijding
van de geluidsruimte dat jaar, waardoor er maanden achtereen niet gevlogen mocht worden. Helaas weigert
luchthaven Eelde de gedragscode te volgen waarbij natuurgebieden worden gemeden.

Helicopters, een enkele keer noodzakelijk, zoals in april 2011 bij de brand, maar altijd enorm verstorend.
In 2011 is het aantal verstoringen door helicopters sterk toegenomen. Helicopters zorgen voor intensieve
verstoring. Tijdens een legeroefening in het najaar van 2011 zijn de kraanvogels verjaagd en hingen er
constant ganzen in de lucht. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een Natura 2000 gebied. Na overleg
heeft defensie besloten rekening te houden met Natura 2000 gebieden Dwingelderveld en Fochteloërveen
in 2012, zodat de kraanvogels rust houden. Een goed voorbeeld, dat navolging verdient!
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