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Aan:         De leden van de Provinciale Staten van Drenthe
Betreft:   Groningen Airport Eelde

Geachte dames en heren,

Als vertegenwoordigers van politieke partijen werkzaam in en voor het noorden neem ik aan dat 
u wilt bijdragen aan het verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord
Nederland.
Ik neem vervolgens aan, dat u zich hierbij wilt baseren op toekomstbestendige visies.
Ik wil  daarom zowel mijn bezorgdheid uitspreken als ook een idee presenteren om inderdaad
het behalen van dergelijke doelen, gericht op het vergroten van de welvaart en het welbevinden
van ons noordelingen, dichterbij te brengen.

Het betreft het aandeelhouderschap van de provincie Drenthe  bij het vliegveld Groningen
Airport Eelde.
Over de levensvatbaarheid van dit vliegveld is helaas niets positiefs te melden. Er zijn uitsluitend
onderzoeksrapporten die aangeven dat dit vliegveld nooit de omschrijving van ‘essentiële
infrastructuur’  zal kunnen waarmaken. Het is een niet levensvatbaar vliegveld en de
geschiedenis van de afgelopen decennia maakt dit ook duidelijk. De activiteiten zijn een lange
reeks van mislukkingen. Het vliegveld hangt als een dikke teek aan de noordelijke economie, het
is een constructie waarbij voortdurend van aandeelhouders wordt gevraagd om er geld in te
pompen.
De bijdrage van dit vliegveld aan het noorden  is op dit moment kort samen te vatten als
voornamelijk geluidsoverlast, zeker nu met  de aanwezigheid van notabene twee vliegscholen
die de leefbaarheid tot in de verre omtrek van het vliegveld ernstig aantasten.

U weet dit alles natuurlijk ook, zo werden de  26% aandelen van de gemeente Groningen niet
zonder redenen voor 1 euro van de hand gedaan.
Maar het is inderdaad een moeilijke en pijnlijke conclusie die getrokken zou moeten worden: er 
is sprake is van een mislukt vliegveld en de tientallen miljoenen belastinggeld die er in werden
gestoken blijken te zijn verspild. Het is een lastig feit om onder ogen te zien, want wat zijn de
consequenties?

Toch valt er iets positiefs te zeggen.
Als u vanuit uw doelen streeft naar meer welzijn en welbevinden voor ons noordelingen dan
heeft u met uw participatie in het vliegveld een gouden kans in handen. 
Onze dichtbevolkte samenleving worstelt met grote ruimte vragende problemen zoals
bijvoorbeeld  de woningnood, de natuur die onder druk staat, de zoektocht naar plekken voor
het opwekken van duurzame energie, het creëren van meer ruimte voor recreatie en  klimaat
adaptatie projecten.
Wat zou er mogelijk zijn als we de ruimte die vrijkomt als we stoppen met het luchtkasteel
vliegveld Eelde gaan inzetten voor het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan het oplossen
van deze grote maatschappelijke vraagstukken?
Denk bijvoorbeeld aan een prachtig nieuw en 100% klimaatneutraal en bio-divers dorp, een
prachtige plek om te wonen, maar ook een dorp als inspiratiebron voor de rest van Nederland en
een dorp als veldlaboratorium voor onze noordelijke kennisinstellingen op gebied van klimaat
adaptatie en mitigatie!
Onze ruimte is te schaars en te kostbaar om die te verspillen aan het bestendigen van een
mythe.
Een vliegveld als luchtkasteel dat nu misbruikt wordt door vliegscholen.

Ik zou u daarom willen voorstellen om een commissie in het leven te roepen die op verschillende
manieren,  vanuit diverse invalshoeken en ondersteund door de aanwezige noordelijke
kennisinstellingen alternatieven voor het vliegveld gaat onderzoeken en ontwerpen.
Wat we nodig hebben zijn toekomstbestendige visies voor het gebied dat we nu nog vliegveld
noemen.



Natuurlijk ben ik altijd bereid om met u te bespreken hoe een dergelijke route naar een 
alternatieve werkelijkheid  die wel ten goede komt aan een noordelijke, duurzame economie 
vorm gegeven kan worden.

Met hartelijke groet,

Frits Sibers


