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Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij treft u ter informatie aan de zienswijze die wij hebben gegeven op de
ontwerp Voorkeursbeslissi ng Luchtruim herziening.

ln de zienswijze vragen wij om de besluitvorming over de Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening op te schorten zolang er niet inzichtelijk wordt gemaakt
wat de gevolgen voor de inwoners en voor de kernwaarden van Drenthe zijn bij
uitbreiding van het militair oefengebied boven Noord-Nederland.

Daarnaast vragen wij te garanderen dat uitbreiding van het militaire oefen-
gebied geen nadelige gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van
Groningen Airport Eelde en voor de metingen van de radiotelescoop LOFAR.

De ontwerp VKB-LRH laat nog vele vragen onbeantwoord. Wij verzoeken daarom
antwoord te geven op aanvullende vragen, die als bijlage aan de zienswijze zijn
toegevoegd, voordat er verder wordt gegaan met besluitvorming over dit onder-
werp.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Zienswijze provincie Drenthe op ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruim-
herziening
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Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55

Onderwe rp: Zienswijze ontwe rp Voorkeu rsbesl issi ng Luchtru im herzien i n g

Geachte minister,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de ontwerp-Voorkeurs-
beslissing van het project Luchtruimherziening. Het demissionair kabinet legt
hiermee op hoofdlijnen zijn keuze vast voor de indeling en het gebruik van het
Nederlandse luchtruim in de toekomst.
Er ligt een grote opgave om het gebruik van het Nederlandse luchtruim te ver-
duurzamen en te zorgen voor beperking van hinder op de grond. Met de con-
ceptuele Voorkeursbeslissing neemt het demissionair kabinet een richtinggevend
besluit op hoofdlijnen om het luchtruim klaar te maken voor de toekomst.

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om onze zienswijze te geven op de
ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (hierna: ontwerp VKB-LRH).

Onze zienswijze is afgestemd met de provincies Groningen en Fryslán, die elk een
eigen zienswijze indienen, en bevat daarnaast een provincie specifiek deel.

Onze zienswijze richt zich met name op de op de gepresenteerde deelbeslis-
singen 2,3, 4,5, 6 en 7.

Generiek (Drenthe, Fryslàn en Groningen)
Wij hechten grote waarde aan een open en transparant besluitvormingsproces en
een goede informatievoorziening met tijdige, juiste en goed onderbouwde infor-
matie. Dit geldt niet alleen voor ons maar ook voor overige betrokkenen in ons
gebied, zoals luchthavens, gemeenten, natuurorganisaties en inwoners.
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ln antwoord op onze zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Lucht-
ruim-herziening (NRD) hebt u aangegeven "De (verschillen in) lokale effecten
worden in de volgende fase in beeld gebracht."
Wij constateren dat ook het ontwerp VKB-LRH geen inzicht geeft in de lokale ef-
fecten en de gevolgen voor onze provincie. Opnieuw wordt doorverwezen naar

een volgende fase in het proces.

Het lijkt alsof wij steeds meer in een Íuik terecht komen. En ondertussen vindt er
steeds meer besluitvorming plaats over de kaders, waarvan wij redelijkerwijs niet
kunnen inschatten welke gevolgen deze hebben voor onze leefomgeving en

onze inwoners.

De commissie mer heeft in haar advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) aangegeven:
"...... acht de Commissie het - mede in verband met het maatschappelijk debat
over de verdeling van de lusten en lasten van vliegverkeer - van belang in het
MER ook de regionale verschillen in milieubelasting over Nederland in een geo-
grafische presentatie zichtbaar te maken. Regionale verschillen in gevolgen

kunnen namelijk van zodanige omvang zijn dat ze een bepaalde variant minder
wenselijk of zelfs onhaalbaar maken. Relateer de regionale verschillen in milieu-
belasting daartoe aan de ligging van stedelijke gebieden (geluid, externe veilig-
heid, (ultra)fijn stof en NOx), natuurgebieden (geluid en NOx) en stiltegebieden
(geluid)."

En dat is wat in deze ontwerp VKB-LRH geheel ontbreekt: inzicht in de regionale
plussen en minnen. Wat betekent het plan voor de Drentse Kernkwaliteiten
(zoals landschap, rust, natuur en archeologie), de kwaliteit van de leefomgeving
in Drenthe en voor de stiltegebieden?
Het zijn juist die kernkwaliteiten die hebben geleid tot onze profilering van

Drenthe als Oerprovincie van Nederland. De vraag is wat de gevolgen zijn voor
de dag- en verblijfsrecreatie als we deze profilering niet meer waar kunnen
maken. Dit kunnen wij door een gebrek aan informatie nu niet beoordelen.
Vanwege de rust en stilte in onze provincie zijn ook vliegtuigen op een hoogte
van 40.000 voet nog goed hoorbaar!

Militair oefengebied
Op pagina 37 van de ontwerp VKB-LRH staat: "Deze paragraaf zet uiteen welke
overwegingen hebben geleid tot de gekozen hoofdstructuur. Hieruit blijkt dat er
geen serieuze, realistische alternatieven zijn. Daarom zijn voor de verantwoor-
ding van dit deel van het Voorkeursalternatief geen alternatieven onderzocht in
het plan-MER. De effecten van de gekozen hoofdstructuur zijn wel onderzocht
en opgenomen (paragraaf 3.4)."

Op pagina 39 staat: " Het militaire gebruik van het luchtruim is ingegeven door
de grondwettelijke taak.....De F-35 en de nieuwe onbemande vliegende systemen

van de Krijgsmacht stellen andere eisen aan oefenruimte. ..........Dit heeft een
andere manier van opereren tot gevolg, waardoor moet worden geoefend in een
groter aaneengesloten gebied. De hoofdstructuur in het Voorkeursalternatief
voorziet hierin................ Voor de uitbreiding van het oefengebied in het
noorden bestaan geen rea|istlsche alternatieven."
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Als u in dit ontwerp VKB aangeeft dat duidelijk is wat de hoofdstructuur wordt,
waar het militair oefengebied moet komen en dat er geen realistische alternatie-
ven zijn, waarom suggereert u dan tegelijkertijd dat er sprake is van inbreng en

overleg met de provincies?

Wij vinden het van belang om hier nadrukkelijk aan te geven dat er géén sprake
is van overeenstemming over het uitbreiden van het militair oefengebied in het
noorden en daarmee ook niet over uitbreiding van militair oefengebied in het
luchtruim boven Drenthe.

Wij verzoeken u - zoals ook in het mer advies is aangegeven - een regionale aan-

vulling op het mer te maken en daarin de regionale plussen, maar vooral ook de

regionale minnen te laten zien. Voor ons is openheid en transparantie over de re-

gionale negatieve effecten van dit plan voor Drenthe van groot belang. U kunt
dit doen door de overzichtstabelvan effecten (15.8, pagina222van het MER) uit
te breiden met een scoretabel per regio, zodat inzichtelijk wordt waar de lusten

en waar de lasten van deze Luchtruimherziening terecht komen.

ln het operationeel concept staat dat het demissionair kabinet kiest voor het zo-
veel mogelijk toepassen van continu klimmen en dalen over vaste routes. Dit leidt
tot een beperking van de geluidshinder door civiel luchtverkeer.
Dat dit voor oefenvluchten met een F-35 lastiger te realiseren is, kunnen wij be-
grijpen. Toch zien wij voor dit militaire luchtverkeer ook graag een operationeel
concept in de ontwerp VKB, namelijk dat de oefenvluchten zo hoog mogelijk in
het luchtruim gaan plaatsvinden. Tussen de aangegeven grenzen van 2 en 20 km

is 18 km hoogte aan luchtruim beschikbaar. Door tussen de 12-20 kilometer hoogte

te vlregen, in plaats van op een hoogte van ongeveer 4,5 kilometer, kan de geluidsbe-

lasting op de grond aanzienlijkworden beperkt. Daarmee kan invulling worden ge-

geven aan de doelstelling dat Defensie bijdraagt aan de beperking van de impact
van vlieg-
routes op de omgeving door de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.

De ontwerp VKB-LRH die nu ter inzage ligt voldoet helaas niet aan transparante
besluitvorming. Er wordt geen inzicht gegeven in de gevolgen voor (leefbaarheid

van) de (leef)omgeving van Drenthe en/of van de drie noordelijke provincies.

Er wordt wel een vergelijking van een aantal vlieguren gegeven, maar niet wat
de te verwachten geluidsbelasting van deze vlieguren is. Ook geeft u geen inzicht
in de consequenties van een toegenomen stikstofdepositie en CO2 uitstoot met
de uitbreiding van het militaire oefengebied en wat daar de gevolgen daarvan
zijn voor de economische en ruimtelijke ontwikkelingen op de grond. Dit maakt
het geven van een inhoudelijke zienswijze op deze onderdelen niet mogelijk.

ln onze gesprekken hebt u aangegeven dat er behoefte is om vooruitlopend op 2023
"ervaring op te doen" met het uitgebreide militaire oefengebied. U zult begrijpen dat wij

daar onmogelijk mee kunnen instemmen, zolang de gevolgen van de uitbreiding van

het noordelijk militair oefengebied niet inzichtelijk worden gemaakt en wij de belangen

van Drenthe en haar inwoners niet kunnen afwegen.
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Generiek samen met Groningen
Recent hebben wij als colleges kennisgenomen van het nieuwsitem in de uit-
zending van "EenVandaag" van 2 febru ari 2021 over de geluidshinder van de

F-35.

ln deze uitzending ging het vooral over de geluidshinder die omwonenden er-

varen van opstijgende en landende F-35's op de luchtmachtbasis Leeuwarden.
Omwonenden gaven in deze uitzending aan dat het geluid van de F35 als veel
hinderlijker wordt ervaren dan het geluid van de F-l6. Een geluidsexpert ver-
klaarde zelfs dat een landende F-35 evenveel geluid veroorzaakt als '15 (!) lan-

dende F-16's.

Als colleges maken wij ons grote zorgen over de uitbreiding van het militair
oefengebied in Noord-Nederland boven land en in het bijzonder boven onze pro-

vincies.

ln de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en in de Plan-MER

Luchtruimherziening staat weinig tot geen concrete informatie over de geluids-

belasting van de F-35 voor inwoners en natuur in Noord-Nederland. ln de Plan-

MER staat hierover op pagina 95 het volgende:

" Het luchtverkeer in de oefengebieden gebruikt geen vaste routes; in het kader
van deze notitie wordt ervan uitgegaan dat de mate van geluidsbelasting op de
grond onder de oefengebieden recht evenredig is met het aantal gevlogen
uren".

Wij vragen u om niet alleen ons, maar vooral ook de inwoners in Noord-Neder-
land adequaat en concreter te informeren over de geluidsbelasting van de F-35's.

PaÉicipatie in de Verkenningfase
ln de ontwerp VKB-LRH is te lezen dat de ontwerpbeslissing tot stand is gekomen

in overleg met vele partijen, waaronder de decentrale overheden. Dat is ook de

bedoeling in de volgende fase met o.a. een te starten project in het noordoosten.
Wij voelen ons opnieuw genoodzaakt om dit geschetste beeld te nuanceren. Bij

het tot stand komen van de ontwerpbeslissing zijn wij regelmatig en uitgebreid
geïnformeerd over de voortgang van het programma Luchtruimherziening. Het

contact met uw medewerkers ervaren wij als zeer positief en constructief.
Tegelijkertijd beperken deze "overleggen" zich tot het verstrekken van infor-
matie over de inhoud van het programma. Er is geen sprake van inbreng en/of
aanpassing van de gemaakte keuzes en deelbeslissingen en/of van de hoofd-
structuur in het programma. De participatie beperkt zich tot de onderste trede
van de op pagina 53 aangegeven participatieladder: informeren.
Als op voorhand wordt aangeven dat er "geen serieuze, realistische alternatieven
mogelijk zijn". (pagina 37) is er in onze beleving geen sprake van overleg, advi-
sering of afstemming.

ln de Luchtvaartnota 2020-2050 is aangegeven dat de provincies nu en in de

toekomst een adviserende rol in ontwikkelingen van de luchtvaart spelen. Dit is

van belang omdat het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving onze
kerntaak is. Om goed inhoudelijk te kunnen adviseren, is inzage nodig in ge-

volgen en effecten van gemaakte keuzes. Zoals eerder aangegeven, ontbreekt dit
inzicht tot nu toe.



5

Groningen AirpoÉ Eelde (GAE) en vliegveld Hoogeveen
Op pagina 34 is aangegeven:
" Afhankelijk van het type worden militaire onbemande systemen ingezet op alle
vlieghoogtes. Dus ook in gecontroleerd luchtruim, waarbij interactie met militair
en handelsverkeer niet is uitgesloten. Meestal zijn deze vluchten in bestaande
mi I ita i re oefe n g eb i ed e n."
Op pagina 26 is over de uitbreiding van het noordelijke militaire oefengebied
aangegeven: "De uitbreiding ligt in het luchtruim boven de TMA Eelde (......). De

gebruiksmogelijkheden van Groningen Airport Eelde veranderen door deze

I uchtru i m-aa n passi n g n i et. "

Kunt u de stelling op pagina 26 garanderen, terwijltegelijkertijd op pagina 34

wordt aangegeven dat interactie met militaire onbemande systemen en handels-
verkeer niet is uitgesloten?
En wat zijn de gevolgen van het verschuiven van de civiele routes in zuidelijke
richting? Kunt u garanderen dat het naderingsgebied van GAE niet verandert,
ook niet als gevolg van opening en groei van Lelystad Airport? Wij zien graag

een gedegen onderbouwing van het aangegeven feit dat de gebruiksmogelijkhe-
den van GAE niet veranderen door de luchtruim-aanpassing. Ook vragen wij in-
zicht te geven in de gevolgen van een eventuele uitbreiding van het militair oe-

fengebied en/of de opening en groei van Lelystad Airport voor vliegveld Hooge-
veen.

Drones
Er verandert veel in het lage luchtruim voor wat betreft de regelgeving rondom
drones. Dit jaar zal er gekeken worden naar de zonering. Wij zijn graag actief be-

trokken bij de nadere invulling van de zonering. Wij zien daar kansen en moge-
lijkheden. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over met name recreatieve drones die
starten, vliegen of landen in een Natura 2000-gebied. Veelvan deze gebieden

zijn ook stiltegebied.

SpeciÍiek voor Drenthe

Radiotelescoop LOFAR

Vanaf 2010 zijn de antennes van radiotelescoop LOFAR afgestemd op signalen uit
diepe heelal. De eerste grote publicatie van resultaten door een grote groep in-

ternationale wetenschappers heeft honderdduizenden nooit eerder waargeno-
men sterrenstelsels opgeleverd, die veel actiever zijn dan verwacht. LOFAR (Low

Frequency Array) is een radiotelescoop die, met meerdere radiotelescopen uit-
gestrekt over Europa, één grote telescoop vormt. Het hart van de radiotelescoop

LOFAR ligt in Drenthe. De metingen die worden gedaan zijn beïnvloedbaar voor
geluidverstoring door onder andere luchtvaartnavigatie, ln Nederland staan

38 stations verdeeld over een gebied met een diameter van 100 km.

Daarnaast zijn de activiteiten van Astron, de beheerder van de radiotelescoop
LOFAR, van essentieel belang voor het innovatie ecosysteem in Noord-Nederland.
Astron is één van de meest innovatieve organisaties van Drenthe en participeert

in meerdere innovatieprojecten die door de provincie Drenthe, maar ook door
Europa en het Rijk (financieel) worden ondersteund. Negatieve effecten op
Astron hebben daarmee ook gegarandeerd negatief effect op ons Drentse inno-
vatie ecosysteem en op onze Noordelijke kennisinstellingen.



6

De effecten van de uitbreiding van het militaire oefengebied en de verschuiving
van civiele vluchten boven Drenthe mogen niet van invloed zijn op de effecti-
viteit van radiotelescoop LOFAR en op ons innovatie ecosysteem.

Aanvullende vragen
ln de bijlage bij deze brief hebben wij een aantal aanvullende vragen. De ant-
woorden daarop bepalen grotendeels onze zienswijze over de ontwerp VKB-LRH

Door een gebrek aan informatie over de regionale negatieve effecten voor
Drenthe is het onmogelijk om de ontwerp VKB-LRH inhoudelijke te kunnen be-

oordelen. De hoeveelheid aan aanvullende vragen illustreert bovendien welke
cruciale inhoudelijke informatie tot nu toe ontbreekt.
Wij behouden graag de mogelijkheid om onze zienswijze aan te vullen nadat al

onze vragen beantwoord zijn en wij inzicht hebben in de regionale negatieve ef-

fecten voor Drenthe.

Samengevat
Onze voorlopige zienswijze op basis van de beperkte informatie in de ontwerp
VKB-LRH kan in de volgende punten worden samengevat.

Militair oefengebied
Er is géén sprake van overeenstemming over het uitbreiden van het militair
oefengebied in het noorden of in het luchtruim boven Drenthe. lnzicht in de

gevolgen voor (leefbaarheid van) de (leef)omgeving van Drenthe ontbreekt
volledig.

Participatie
De participatie beperkt zich tot nu toe tot de onderste trede van de op pa-

gina 53 aangegeven participatieladder: informeren. Aangeven dat er sprake

is van overleg, afstemmen en advisering over de inhoud van het programma

Luchtruimherziening is geen juiste voorstelling van zaken.

Groningen Airport Eelde (GAE)

Graag zien wij een onderbouwing van de garantie dat het naderingsgebied

van GAE en de gebruiksmogelijkheden van de luchthaven niet worden
beperkt, ook niet door interactie met militaire onbemande systemen en han-

delsverkeer of door opening en groei van Lelystad Airport.

Drones

Er verandert veel in het lage luchtruim voor wat betreft de regelgeving

rondom drones. Wij zijn graag actief betrokken bij de nadere invulling van de

zonering dit jaar.

LOFAR

De effecten van de uitbreiding van het militaire oefengebied en de ver-

schuiving van civiele vluchten boven Drenthe mogen geen negatieve invloed
hebben op radiotelescoop LOFAR en/of op ons Drentse innovatie ecosysteem

Aanvullende vragen
Door een gebrek aan informatie over de regionale negatieve effecten voor
Drenthe is het onmogelijk om de ontwerp VKB-LRH inhoudelijke te kunnen

beoordelen. ln de bijlage bij deze brieÍ stellen wij daarom een aantal aanvul-
lende vragen. Deze vragen zien wij graag beantwoord zodat wij wel een
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volledige zienswijze kunnen geven op de ontwerp VKB-LRH nog voordat er

verdere beslu itvorm ing plaatsvindt.

Daarnaast maken wij graag gebruik van de mogelijkheid om deze zienswijze aan te
vullen vóór 11 maart 2021 mochten onze Provinciale Staten deze wens aan ons ken-

baar maken.

Een afschrift van deze brief wordt door tussenkomst van de Vereniging van
Drentse gemeenten verzonden naar alle Drentse gemeenten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage: Bijlage bij zienswijze ontwerp VKB-LRH d.d. 16 februari 2021

mb/coll.

Afschrift aan de Drentse gemeenten, door tussenkomst van de Vereniging van

Drentse gemeenten, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde
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BIJLAGE MET AANVULLENDE VRAGEN - bijlage bij zienswijze ontwerp VKB-

LRH d.d. '16 februari 2021

Om de ontwerp VKB-LRH inhoudelijke te kunnen beoordelen en antwoord te
krijgen op de regionale effecten van de Luchtruimherziening hebben wij in ieder
geval de volgende 19 aanvullende vragen.

1. Op pagina 14 van de Passende Beoordeling (PB) staat bij het onderdeel stik-
stofdepositie aangegeven "De aanpassing van het noordelijke oefengebied
leidt niet tot een toename van het aantal vliegbewegingen." Kunt u deze

aanname garanderen? Tot welk jaar is deze garantie houdbaar? ls deze ga-

rantie controleerbaar voor de noordelijke provincies? Hoe verhoudt zich dit
tot het grensoverschrijdende oefengebied, zijn de Duitse vluchten daarin
meegeteld?

2. Wat is het verschil in stikstofdepositie tussen de huidige F-16 gevechtsvlieg-

tuigen en de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen?

3. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen hebben in de praktijk een aanzienlijk ho-
gere geluidsproductie (16 x zo veel!) dan verwacht. Kunt u dit bevestigen?

4. Het oefengebied in het noorden wordt uitgebreid en heeft een ondergrens
van 6.500 voet (circa 2 km). Op een dergelijke hoogte is geluid van jachtvlieg-

tuigen waarneembaar op de grond. Hoe hoog de geluidsbelastingwaardes op
de grond daadwerkelijk zijn, hangt af van de hoeveelheid en type oefe-
ningen.
Het NLR is bij de plan-MER betrokken en heeft kennis en informatie over het
geluid van de F-35. Het moet dan ook mogelijk zijn, om indicatief aan te
geven wat de geluidsbelasting op de grond is van een fly-over van een F-35

op 2 km hoogte. Wat is die geluidsbelasting, als een F-35 op 2 km hoogte
overvliegt?

5. Wat vliegt er aan militair vliegverkeer per maand en per jaar boven Noord-
Nederland in de huidige situatie?

6. Hoeveel militaire vluchten worden voorzien per maand en per jaar in het uit
te breiden oefengebied?

7. Hoeveel militaire vluchten worden voorzien per maand en per jaar in het uit
te breiden en het grensoverschrijdende oefengebied tezamen?

8. Hoeveel vluchten vinden er per maand en per jaar plaats in het militair oefen-
gebied van Zuidoost Nederland? Worden al deze vluchten verplaatst naar het
uit te breiden oefengebied in het noorden?

9. Welke gevolgen heeft een eventuele uitbreiding van het militair oefengebied
en/of de opening en groei van Lelystad Airport voor vliegveld Hoogeveen?

10. ln de MER rapportage wordt gesproken over effecten bijvliegen op 2 km of
hoger. Uitbreiding van het oefengebied gaat volgens de plan-MER alleen om

vliegbewegingen boven de 2 km.
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ln de Regeling VFR-nachtvluchten en minimum vlieghoogten voor militaire
luchtvaartuigen staat een minimum vlieghoogte van 360 m voor jachtvlieg-

tuigen en 45 m voor helikopters (buiten laagvliegzones). Waar is de onder-
bouwing van effecten tussen 360 (45) m en 2000 m? Wat is het effect op die-
ren (zowel wilde dieren zoals vogels, als landbouwhuisdieren zoals (melk)vee

in de wei)?
1 1. De PB geeft op pagina 1 6 aan dat door rekening te houden met Natura2000-

gebieden (mitigerende maatregelen) bij de vaststelling van de routes en ver-
keerspatronen significante negatieve effecten wel zijn uit te sluiten. Wij
plaatsen onze vraagtekens bij deze bewering.
Geldt dit ook voor de militaire vluchten door het militair oefengebied boven
Drenthe? Gaan deze ook rekening houden met de Natura 20O0-gebieden?

12. Kunt u een technische toelichting geven hoe zowel het civiele als het militaire
vliegverkeer over Drenthe kan vliegen op een zodanig manier dat daarmee
rekening wordt gehouden met alle Drentse Natura 2000- en stiltegebieden en

met de Nationale parken? (zie bijgevoegde kaart)
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13. Wordt er voor de nog nader te bepalen locatie voor het oefengebied van ca

55 x 55 km óók gekeken naar het uit te breiden militaire oefengebied in

Noord Nederland?

14. Wat zijn de gevolgen als Duitsland niet meewerkt aan een grensover-

schrijdend oefengebied?

15. "De invulling van dit beslispunt vindt plaats in afstemming en goed overleg
met de belangrijkste militaire en civiele gebruikers (luchtvaartmaatschap-

pijen), en met de provinciale overheden." (deelbeslissing 2, pagina 27, ont-
werp VKB-LRH)

Maakt weerstand en/of geen medewerking vanuit het noorden en/of vanuit
Drenthe tegen de uitbreiding van het noordelijk militair oefengebied nog
verschil? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er om het gebied aan te passen?

Zo nee, waaruit bestaat dan het "overleg" met de provinciale overheden?

16. "Het Voorkeursalternatief geeft dankzij de gekromde naderingen mogelijk-
heden om het overvliegen van woonkernen en natuur te vermijden" (pagina

44 ontwerp VKB-LRH).

Gelden gekromde naderingsmogelijkheden ook voor Groningen Airport
Eelde en/of voor andere vliegvelden in Drenthe?

17. Bent u bereid aan te geven waar de locaties van de vaste routepunten en van

de vaste entrypunten liggen, voor zowel het civiele als het militaire transit
verkeer?

18. Bent u bereid aan te geven waar de naderingsbuizen per luchthaven in Noord
Nederland liggen?

19. Bent u van plan om de effecten van de LRH te monitoren? Zo ja, op welke
wijze?

Wij behouden graag de mogelijkheid om onze zienswijze aan te vullen
nadat al onze vragen beantwoord zijn en wij enig inzicht hebben ge-

kregen in de regionale negatieve effecten voor Drenthe.


