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Reacties website: voorkeur voor investeringsscenario
'Toegangspoort van het Noorden'

Publieksconsultatie Toekomstverkenning
Groningen Airport Eelde gesloten
De online publieksconsultatie over de toekomst van Groningen Airport
Eelde is gesloten. Er zijn 2597 reacties binnengekomen op de drie
toekomstscenario's voor de luchthaven op
www.toekomstgroningenairporteelde.nl. Het scenario ‘Klein Vliegveld’ kreeg
212 (8%) voorkeuren. 'Vakantievluchten' kreeg 142 (5%) voorkeuren.
2243 (86%) mensen gaven hun voorkeur aan het scenario 'Toegangspoort
van het Noorden'. De publieksconsultatie vormt een onderdeel van de
toekomstverkenning Groningen Airport Eelde die momenteel wordt
uitgevoerd door de aandeelhouders provincies Drenthe en Groningen en
gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo.
Gemotiveerde keuzes
Gisteren sloot de termijn voor de publieksconsultatie over de toekomst van
Groningen Airport Eelde. In een maand tijd ontving
www.toekomstgroningenairporteelde.nl 70.000 pageviews. De reacties kwamen uit
heel Noord-Nederland, waarvan het grootste gedeelte uit de nabije omgeving van
de luchthaven. Opvallend veel mensen hebben niet alleen een voorkeur voor een
van de scenario's uitgesproken, maar ook de moeite genomen om hun voorkeur te
motiveren.
Argumenten
De belangrijkste argumenten die mensen gaven om hun voorkeur voor
'Toegangspoort van het Noorden' te motiveren zijn:
1. Investeren in de luchthaven is goed voor het Noorden;
2. Gemak van een luchthaven nabij.
Bij 'Klein vliegveld' en 'vakantievluchten' komen de volgende argumenten met
regelmaat terug:
1. Terughoudendheid over investeringen zonder garanties op succes;
2. Bezwaren tegen milieudruk en geluidsoverlast van vliegverkeer.
In de categorie 'Klein vliegveld' geven meerdere mensen aan dat het volledig
sluiten van de luchthaven hun voorkeur heeft boven het scenario 'Klein vliegveld'.
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Inhoud reacties openbaar, namen niet
Op de www.toekomstgroningenairporteelde.nl treft U een overzicht van ontvangen
reacties aan, alsmede de woonplaats van degene die de motivatie heeft
achtergelaten. Persoonsnamen en emailadressen zijn bij de aandeelhouders
bekend, maar worden vanuit overwegingen van privacy niet openbaar gemaakt.
Hoe zijn deze resultaten tot stand gekomen?
De website www.toekomstgroningenairporteelde.nl is op 6 oktober door de
aandeelhouders gelanceerd, met twee doelen:
1. Inwoners kunnen kennisnemen van door externe deskundigen opgestelde
studies en de daaruit ontwikkelde scenario's, en
2. Inwoners kunnen aangeven waar hun voorkeur ligt, om de aandeelhouders en
hun gemeenteraden en Provinciale Staten een beeld te geven hoe de
samenleving tegen de toekomst van Groningen Airport Eelde aankijkt.
Door middel van het invullen van naam, woonplaats en e-mailadres op de website
kregen mensen een e-mail met een link terug naar de website, waarna het voor het
betreffende e-mailadres eenmalig mogelijk werd om een voorkeur uit te spreken en
desgewenst achter te laten. Deze mogelijkheid tot het uitspreken van een voorkeur
en tot reageren is nu gesloten. De website blijft dit hele jaar nog online.
Toekomstbesluit in december
De publieksconsultatie is gestart op 6 oktober en heeft een maand geduurd. De
consultatie vormt een onderdeel van de toekomstverkenning voor Groningen
Airport Eelde die aandeelhouders provincies Drenthe en Groningen en gemeenten
Groningen, Assen en Tynaarlo momenteel uitvoeren. Nu is de politiek aan zet.
Bedoeling is dat deze toekomstverkenning, met daarbij betrokken de resultaten van
de publieksconsultatie en van de opiniërende besprekingen in de Statencommissies
van Groningen en Drenthe en de raadscommissie van Groningen, medio december
uitmondt in een besluit over de toekomst van de luchthaven in Provinciale Staten
van Drenthe en Groningen en de gemeenteraden van Groningen, Assen en
Tynaarlo.
Aanleiding
Groningen Airport Eelde NV draait in zijn huidige vorm verlies. Vanuit hun
verantwoordelijkheid voor de luchthaven hebben de vijf aandeelhouders (provincies
Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) externe
deskundigen gevraagd een toekomstverkenning te doen. Daaruit komen 3
mogelijke toekomstscenario's voor de luchthaven naar voren:
1. Een kleine, recreatieve luchthaven;
2. Een luchthaven die primair gebruikt wordt voor enkele vakantievluchten;
3. Een luchthaven als toegangspoort voor het Noorden.
Elk van de drie scenario's heeft zijn eigen specifieke kenmerken, effecten en
kosten.

