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Onderwerp: Reactie van Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat (l&W) op
onze zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over de reactie van het Ministerie van lnfrastructuur en
Waterstaat op de, namens ons ingediende, zienswijze op de ontwerp Luchtvaart-
nota 2020-2050.

ln de zienswijze hebben wij de hoofdthema's voor Drenthe als volgt samengevat.
o De Luchtvaartnota leidt nog niet tot het optimaal benutten van de bestaande

I uchthavenca paciteit.
. Wij pleiten voor een éénluchthavensysteem met als voorwaarde een gelijk

speelveld voor alle regionale luchthavens van nationale betekenis. ln het
kader van besluitvorming over de toekomst van Groningen Airport Eelde
(GAE) is duidelijkheid over de éénsysteemgedachte zeer urgent.

o De gezamenlijke impact van zowel de militaire als de burgerluchtvaart op de
leefomgeving in Drenthe kan niet worden ingeschat, omdat de samenhang
met de kaders voor het militair luchtverkeer ontbreekt.

r De activiteiten op GAE met drones, innovatie en duurzaamheid kunnen, met
inzet en betrokkenheid vanuit het Rijk, voor Nederland nog meer waarde-
volle kennis en expertise genereren.

o Over de toekomst van regionale luchthavens wordt pas in een later stadium
besloten, op basis van nieuwe Luchthavenbesluiten, waarvoor de beslissende

kaders nog moeten worden uitgewerkt.
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De reactie van het Ministerie van l&W op onze zienswijze bestaat uit een ver-
wijzing naar de diverse paragrafen in de Nota van Antwoord, die tegelijkertijd
met de Luchtvaartnota is vastgesteld door de ministerraad.
De reactie van l&W op onze zienswijze is het sluitstuk in de juridische procedure

tot vaststelling van de Luchtvaartnota 2020-2050.

lnhoudelijk wordt door l&W beperkt tegemoetgekomen aan onze wensen in re-

latie tot duidelijkheid over GAE. Zo zijn er nog geen concrete toezeggingen over
een gelijk speelveld. Over het zogeheten éénluchthavenssysteem blijkt de uit-
eindelijke Luchtvaartnota wat positiever geformuleerd dan in de reactienota is

aangegeven. Wel geeft het Rijk aan meer regie te willen nemen in die systeem-

gedachte, maar het is nog niet duidelijk hoe dat ingevuld gaat worden.

De militaire luchtvaart is niet opgenomen in de Luchtvaartnota en de beslissende

kaders voor de toekomst van de regionale luchtvaart worden pas later uit-
gewerkt.
Hierdoor is nog geen duidelijkheid gegeven over de toekomst van de regionale
luchtvaart in het algemeen en over GAE in het bijzonder. Over deze onder-
werpen zijn wij inmiddels wel met de minister en de luchtvaartsector in gesprek.

ln de Uitvoeringsagenda komen acties en nog nader uit te werken onderwerpen
aan bod die relevant en medebepalend zijn voor de toekomst van de Luchtvaart
in Drenthe en voor GAE in het bijzonder. Afhankelijk van de uitkomst van de ge-

sprekken met de minister en met de luchtvaartsector bepalen wij bij welke nader

uit te werken kaders wij betrokken willen zijn om zo invloed te kunnen hebben

op de inhoud ervan. Door de inhoud van deze uit te werken kaders mee te
kunnen bepalen, kunnen wij voor de luchtvaart in Drenthe gunstiger omstandig-
heden creëren.

ln het eerste kwartaal van 2021 verwachten wij u hierover nader te kunnen infor-
meren

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen:
1. De ingediende zienswijze ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

2. De reactie van l&W op onze zienswijze

Alle desbetreffende documenten inclusief de Luchtvaartnota, de Nota van ant-
woord en de Uitvoeringsagenda zijn te vinden via de volgende link:
https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/ontwikkeling+luchtvaarVdocumen-
ten+ontwerp+l uchtvaa rtnota+2020-2050/defa u lt.aspx
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0nderuverp: Zienswrjze op 0ntwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Geachte heer/mevrouw,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de Ontwerp-Luchtvaartnota met als titel "Ver-

antwoord vliegen naar 2050". Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze op

de 0ntwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 kenbaar te maken.

Onze zienswijze is opgebouwd uit een generiek deel namens alle provincies, een deel samen met de

provincies Groningen en Limburg, een deel namens Noord-Nederland (Drenthe, Fryslán en

Groningen) en een Drenthe-specifiek deel.

Met de nieuwe Luchtvaartnota wordt gezocht naar een balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en

leefbaarheid. Als overheden is het onze taak om deze balans gezamenlijk zo goed mogelijk tot stand

te brengen. De Ontwerp-Luchtvaartnota maakt een eerste stap in die richting.

De huidige context voor de ontwikkeling van de luchtvaartsector is door de komst van COVID-19

volledig veranderd. Het heeft ons verbaasd dat dit niet heeft geleid tot een aangepaste tijdsplanning

voor het tot stand brengen van toekomstbestendig luchtvaartbeleid. De huidige coronacrisis zou

aanleiding kunnen zijn geweest om eerdere besluitvorming te heroverwegen.

Generiek (gedeeld inzicht landeliik)

Woon- en leefomgeving
Het bewaken van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een kerntaak van de provincies. Dit

vraagt om een gecombineerde inzet van het Rijk en van de provincies. ln dit kader hebben wij u op

29 augustus 2019 de handreiking "Samenwerken aan het luchtruim" aangeboden.
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Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de woon- en leefomgeving biedt de Luchtvaartnota ons nog

weinig kaders om op een volwaardige wijze alle relevante belangen af te kunnen wegen. Wij vinden

het belangrijk om bij de verdere uitwerking van de kaders en van de integrale uitvoeringsagenda

samen te werken en actief te worden betrokken.

Evaluatie van het RBML

ln hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de uitvoering van de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire

Luchthavens (RBML). De bereidheid wordt uitgesproken om over specifieke vraagstukken en knel-

punten in gesprek te gaan. ln de overleggen over de uitvoering van de RBML is herhaaldelijk door

zowel de provincies als de sectorpartijen aangegeven dat een gezamenlijke evaluatie noodzakelijk

wordt geacht. Conform de afspraken uit 2009 vragen wij u hiervoor spoedig een grondige evaluatie

te starten.

De problematiek rond de bevoegdheidsverdeling in het RBML en het voorstel voor een brede, ge-

zamenlijke evaluatie van de RBML-regelgeving zien wij graag prominenter terug in de definitieve

Luchtvaartnota.

Eé n nati ona al luchthav e nsyste e m

De Rijksoverheid zou ons inziens moeten sturen op het zo optimaal mogelijk benutten van de be-

staande capaciteit op de Nederlandse luchthavens van nationale betekenis. Dat wil zeggen één na-

tionaal luchtvaartsysteem van de toekomst met een sterke na-tionale regierol voor de Rijksoverheid.

En daar horen ook de regionale luchthavens Maastricht Aachen Airport (MAA) en Groningen Airport

Eelde (GAE) bij. Alleen zodoende kunnen synergie en betere benutting van de bestaande capaciteit

worden bereikt.

Eén luchthavensysteem gaatveelverder dan alleen kennis delen en samenwerken. Wat nodig is, is

een onderling samenhangend luchthavensysteem voor de BV Nederland. Een systeem op basis van

de nationale én regionale behoefte. Met een naadloze aansluiting op andere vervoersmodaliteiten.

0nderzoek op korte termijn naar de mogelijkheden van het onderbrengen van álle luchthavens van

nationale betekenis in één holding.

Generiek (gedeeld inzicht Groninoen. Limburg en Drenthe)

Optimaal benutten van luchthavencapaciteit én een gelijk speelveld
Het Rijk geeft aan voorstander te zijn van het door regionale luchthavens gevraagde éénluchthaven-

systeem (pagina 76). De beschikbare luchthavencapaciteit wordt dan optimaal benut en onnodige

inefficiënties en overcapaciteit worden voorkomen. 0m sturing te geven aan een geïntegreerd

systeem, zoals ook bepleit door de Nederlandse Vereniging van Luchthavens, is centrale regie en sa-

menwerking vanuit één holding noodzakelijk, zodat de huidige onderling tegengestelde belangen

tussen de regionale luchthavens van nationale betekenis worden weggenomen.

Nationale luchthavens zijn onderdeel van de nationale openbare infrastructuur.

De 0ntwerp-Luchtvaartnota koppelt het onderwerp van financiële steun specifiek aan de twee lucht-

havens buiten de Schiphol Group: GAE en MAA. Daarbij wordt voorbijgegaan aan bijvoorbeeld de

indirecte steun aan Amsterdam Schiphol Airport door de steun aan KLM en het commercieel gebruik

door Eindhoven Airport van infrastructuur en veiligheid, waardoor het Ministerie van Defensie voor-

namelijk voor de kosten opdraait. Hierdoor is er sprake van een ongelijk speelveld.
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Wij stellen ons dan ook op het standpunt dat het de taak van de centrale overheid is om een gelijk

speelveld voor de nationale luchthavens te creëren: of alle luchthavens onderdeel van de Schiphol

Group of alle regionale luchthavens in regionale handen. Centrale financiering van de kosten van

infrastructuur en veiligheid in het algemeen belang is voor dat laatste een randvoorwaarde.

Een sturende en bindende regie door het Rijk op korte termijn is noodzakelijk om de gewenste sys-

teembenadering te bereiken en te waarborgen. ln die systeembenadering vindt een verdeling plaats

van vluchten over de regionale luchthavens van nationale betekenis vanuit één holding (of in ieder

geval vanuit een financieel gelijkwaardige uitgangspositie voor alle regionale luchthavens van natio-

nale betekenis) en zodanig dat de capaciteit van alle regionale luchthavens van nationale betekenis

optimaal wordt benut.

ln het bestuurlijk overleg Luchtvaart van 1 7 juni 2020 heeft de minister toegezegd op het punt van

de éénsysteemgedachte vooral de wensen en bedenkingen van het parlement te betrekken bij de de-

finitieve besluitvorming. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat duidelijkheid hierover zeer urgent is voor

de ontwikkeling van MAA en GAE op middellange en lange termijn.

Generiek (gedeeld inzicht Fryslàn. Groningen en Drenthe)

Samenhang met militair vliegverkeer onthreekt
Voor het militaire vliegverkeer wordt verwezen naar het programma Luchtruimherziening. De Lucht-

vaartnota vormt het kader voor de Luchtruimherziening, maar een kaderstelling voor het militaire

luchtverkeer ontbreekt. De in de Luchtruimherziening aangekondigde uitbreiding van het militair

oefenluchtruim boven Noord-Nederland kan van grote impact zijn op onze leefomgeving.

Het ontbreken van integraal beleid maakt het inschatten van de voor de burgerluchtvaart be-

schreven beleidskeuzes vrijwel onmogelijk. De impact op de leefomgeving kan niet worden ge-

scheiden in burgerluchtvaart enerzijds en militaire luchtvaart anderzijds. Het blijft onduidelijk hoe

geluidshinder en de uitstoot van schadelijke stoffen door militair vliegverkeer worden meegewogen

in de "verdienruimte" voor de burgerluchtvaart of op welke manier de toegenomen stikstofdepositie

met de komst van het nieuwe militaire oefengebied invloed heeft op de economische en ruimtelijke

ontwikkelingen op de grond.

Generiek (gedeeld inzicht Groningen en Drenthe)

Drones, innovatíe en duurzaamheid

De nadrukkelijke aandacht in de Luchtvaartnota voor drones, innovatie en duurzaamheid spreekt

ons zeer aan. GAE heeft zich de laatste tijd ontwikkeld richting innovatie en duurzaamheid. De reali-

satie van een zonnepark en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen zijn daar voorbeelden van.

Aangezien GAE ook vliegscholen faciliteert, ligt ook daar een mooie kans voor de ontwikkeling van

stillere vliegtuigen of alternatieve brandstoffen. Bovendien is de DroneHub Groningen Airport Eelde

een kennis- en expertisecentrum voor toepassing van dronetechnologie. 0p basis van een ministe-

riële regeling is en wordt ervaring opgedaan in een geïntegreerd luchtruim voor bemand en on-

bemand luchtverkeer. 0ndersteuning vanuit het Rijk met gerichte acties, bijvoorbeeld door aan-

wijzing als test-locatie voor BVLOS, kan deze innovaties een extra boost geven.
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Uitgestelde besluitvorming
De Luchtvaartnota geeft aan dat regionale luchthavens een verkenning moeten doen in de voor-

bereiding op een nieuw Luchthavenbesluit. Dit geldt ook voor GAE. 0p basis van deze verkenning

beslist het Rijk over de verdere ontwikkeling van de regionale luchthavens (Groeiverdienmodel blad-

zijde 46 en 48). Welke overwegingen hierbij een rol spelen en welke rol het Rijk bij deze regionale

verkenning heeft, is niet nader uitgewerkt. Ook wordt niet duidelijk welke uitgangssituatie als refe-

rentie wordt gehanteerd. Vanuit de éénsysteemgedachte verwachten wij regie van het Rijk voor de

regionale verkenning van GAE als regionale luchthaven van nationale betekenis.

Specifiek Drenthe

De voorkeursbeslissing, die de basis vormt voor deze Luchtvaartnota, is samengesteld uit vier bouw-

stenen die zijn onderzocht in het PlanMER. Welke onderdelen uit die bouwstenen en wat dit bete-

kent voor de verschillende regionale luchthavens, is niet uit de nota te herleiden. De nota geeft

mede daarom nog onvoldoende inzicht in de toekomst van de regionale luchtvaart in Drenthe. Dit

inzicht is nodig voor heldere besluitvorming over de ontwikkeling van GAE en de betrokkenheid van

de regio op middellange en lange termijn.

De kaders voor de regionale verkenning, netwerkkwaliteit, monitoring, toezicht en handhaving,

natuur, kleine luchtvaart en lager luchtruim en de bescherming van de omgeving moeten nog

worden uitgewerkt. De uitwerking van deze kaders is bepalend voor het perspectief van de regionale

luchtvaart. Helderheid over de rol die de Rijksoverheid voor zichzelf ziet en hoe deze richting geeft

voor andere betrokkenen zien wij graag concreter uitgewerkt. Daarbij verwachten wij in ieder geval

betrokkenheid en regie vanuit het Rijk bij de regionale verkenning voor een nieuw Luchthaven-

besluit, omdat GAE een luchthaven is van nationale betekenis.

Het participatietraject om te komen tot de 0ntwerp-Luchtvaartnota is door ons ervaren als het delen

van inhoudelijke informatie en het informeren over de voortgang van het traject. Welke regionale

inbreng heeft bijgedragen aan (onderdelen van) de uitgewerkte voorkeursbeslissing in de Lucht-

vaartnota wordt niet duidelijk. Wij ervaren na de handreiking die vorig jaar is overhandigd wel een

duidelijke verbetering in de onderlinge ambtelijke contacten. Ook voor het vervolg van het traject

vragen we vooral tijdig geïnformeerd én betrokken te worden bij de nog nader uit te werken kaders.

Samengevat voor Drenthe

De Luchtvaartnota leidt nog niet tot het optimaal benutten van de bestaande luchthavencapa-

citeit. Wij pleiten voor een éénluchthavensysteem met als voorwaarde een gelijk speelveld voor

alle regionale luchthavens van nationale betekenis. ln het kader van besluitvorming over de

toekomst van GAE is duidelijkheid over de éénsysteemgedachte zeer urgent.

a De gezamenlijke impact van zowel de militaire als de burgerluchtvaart op de leefomgeving in

Drenthe kan niet worden ingeschat, omdat de samenhang met de kaders voor het militarr lucht-

verkeer ontbreekt.

De activiteiten op GAE met drones, innovatie en duurzaamheid kunnen, met inzet en betrokken-

heid vanuit het Rijk, voor Nederland nog meer waardevolle kennis en expertise genereren.

Over de toekomst van regionale luchthavens wordt pas in een later stadium besloten, op basis

van nieuwe Luchthavenbesluiten, waarvoor de beslissende kaders nog moeten worden uit-

gewerkt.

a

a

a



5

De 0ntwerp-Luchtvaartnota geeft nu vooral globaal richting aan toekomstige besluitvorming over de

luchtvaartsector en laat nog veel onzekerheid bestaan voor de leefomgeving en voor de regionale

luchtvaart in Drenthe.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe
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Geachte heer/mevrouw Hiddema,

U heeft een zienswijze ingediend op de Ontwerp-Luchtvaartnota 202O-2050. In deze
brief reageren wij op uw zienswijze en informeren wij u over de vaststelling van de
Luchtvaartnota 2020-2050.

Zienswijzeproced ure Ontwerp-Luchtvaa rtnota 2O2O-2O5O
De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 heeft van vrijdag 29 mei tot en met
donderdag 9 juli 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon een ieder een
zienswijze indienen. Op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2O2O-205O zijn 434 zienswijzen
binnengekomen.

Nota van Antwoord
Wij danken u hartelijk dat u de tijd heeft genomen voor het indienen van een
zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Hiermee heeft u een voor het
ministerie waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het
luchtvaartbeleid. In hoofdstuk 1 van de Nota van Antwoord vindt u een toelichting op
de verwerking van de binnengekomen zienswijzen en hoe deze zijn betrokken bij het
opstellen van de Luchtvaartnota 2020-2050.

De Nota van Antwoord is te vinden op de website
www. p I atfo rm pa rti ci patie. n l/l u chtvaa rtn ota.

Antwoord op trw zienswijze
Uw zienswijze is geregistreerd onder nummer 74703675.In onderstaande tabel zijn
de paragraafnummer(s) van de Nota van Antwoord opgenomen waarin wordt
gereageerd op de door u ingediende zienswijze.

Paragraafnummer (s)
t.3 ; I2.5 ;7 .4:7 .6 :8.2:9.2
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N6.; 2o2o t}:> ZQ 09
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Vaststelling Luchtvaartnota 2O2O-2O50 Bestuurskern
De Luchtvaartnota 2020-2050 is door het kabinet vastgesteld en in de Staatscourant
van 23 novem'ber 2020 bekendgemaakt. De Luchtvaartnota 2O2O-205O is ook naar Datum
de Tweede Kamer gestuurd. Tegen de vaststelling van de Luchtvaartnota 2020-2050 23 november 2020

kunt u geen beroep instellen.

Inhoud Luchtvaartnota 2O2O -2O5O
Met de Luchtvaartnota 2020 - 2050, met de titel:'Verantwoord vliegen naar 2050'
zet het kabinet de nieuwe koers uit voor de luchtvaart. Vier publieke belangen staan
hierin centraal: veilige luchtvaart in de lucht en op de grond; goede verbindingen
met de belangrijke bestemmingen in de wereld; verbeteren van de leefomgevings-
kwaliteit en verminderen van het klimaateffect. Het kabinet wil dat de luchtvaart
klaar is voor de toekomst. Binnen heldere kaders vanuit de vier publieke belangen
kan de luchtvaart zich blijven ontwikkelen.

Inzien Luchtvaartnota 2O2O - 2O5O
U kunt de Luchtvaartnota 2020-2050 en de achtergronddocumenten bekijken en
downloaden via www.platformparticipatie.nllluchtvaartnota. De documenten zijn van
woensdag 25 november tot en met dinsdag 5 januari 2021 fysiek in te zien bij alle
provinciehuizen van Nederland en bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Rijnstraat 8 in Den Haag.

LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus
COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een
afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en
neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht
kunt.
Voor een afspraak op het ministerie neemt u contact op via (070) 456 89 99.

Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan contact op met de
directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
via (070) 456 89 99 (tussen 9.00-17.00 uur) of via info@platformparticipatie.nl.
Meer informatie over het project Luchtvaartnota vindt u op
www. luchtvaartindetoekomst. nllluchtvaartnota.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,

DE DIRECTEUR PARTICIPATIE

Erik Pool

Pagina 2 van 2


