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Alternatievennota toekomst Groningen Airport Eelde 
 
Inleiding 
De Coronacrisis eist nu ook economisch haar tol. De luchtvaart kan als een van de 
meest getroffen sectoren alleen nog met zeer massieve staatssteun van 
faillissementen worden afgehouden. Waarschijnlijk zal het jaren duren voor de 
toestand weer enigszins normaal zal zijn. Daarbij ziet het er naar uit dat de politiek 
de situatie aangrijpt om de luchtvaart niet opnieuw alle ruimte te bieden, omdat ook 
die andere, nog grotere crisis, de opwarming van de aarde, moet worden 
tegengegaan en de luchtvaart daar een toenemend aandeel in heeft. Er komt zo 
steeds meer draagvlak om het ongebreidelde vliegen aan banden te gaan leggen. 
Voor een luchthaven als GAE die het vooral van vakantievluchten moet hebben is 
dat een veeg teken. 
 
Wat betekent dit nu voor de vooruitzichten van deze luchthaven? Is het nog wel wijs 
om daar nog meer gemeenschapsgelden in te pompen dan de bijna € 200 miljoen, 
(inclusief de € 46 miljoen die al weer voor  investeringen beschikbaar zijn gesteld), 
die er door de lokale en regionale gemeenschap de afgelopen decennia aan 
investeringen en subsidies in totaal al aan zijn besteed?  
Nu met de coronacrisis zal er naar verwachting nog weer een extra groot beroep op 
aandeelhouders volgen. 
  
Voor de aandeelhouders lijkt er dan ook aanleiding te overwegen of doorgaan met de 
exploitatie van deze luchthaven vanuit maatschappelijk oogpunt nog langer wenselijk 
is. Immers de luchthaven is al jaren verliesgevend en de vooruitzichten worden 
eerder slechter dan beter. Dat maakt de vraag actueel naar wat het nut van deze 
luchthaven nog is en of een andere aanwending van het terrein niet van meer 
waarde voor de gemeenschap kan zijn. 
 
Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat een vliegveld in Nederland van 
bestemming is veranderd. Zo is van de luchtmachtbasis Soesterberg een soort 
natuurpark gemaakt en van het vliegveld Ypenburg bij Rijswijk een vinexwijk. Nog 
interessanter is het project voor de herbestemming van het vliegveld Valkenburg. Dit 
laatste plan, dat dateert van 2017, is om hier maximaal 5000 woningen te realiseren 
op een terrein dat ongeveer twee keer zo groot is dat van GAE.  
 
Dus zo’n onrealistisch idee is het niet, een vliegveld weer ontmantelen. Het vergt 
alleen het omver halen van heilige huisjes, van sentimenten. Wat trouwens vaak niet 
meevalt. Mede daarom is er nog nooit een serieuze poging gedaan om de 
bestaansreden van ons vliegveld ter discussie te stellen. Ja, er is wel veel verzet 
geweest tegen de geluidsoverlast indertijd en de baanverlenging, maar tot een goed 
gefundeerd voorstel voor een andere bestemming is het nooit gekomen. 
 
De coronacrisis is aanleiding om die discussie nu wel aan te gaan. Daaraan dient 
dan wel een serieuze analyse vooraf te gaan van de voors en tegens van de huidige 
functie van de luchthaven tegenover die van de alternatieven. Die hier geselecteerde 
alternatieven zijn: 
1e  Teruggave aan de landbouw 
2e   Bebossing ten behoeve van CO2 opslag 
3e  Vorming van een natuurgebied 
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4e   Aanwending voor woningbouw  
 
Elk van deze vraagt om een beoordeling aan de hand van de volgende uitgekozen 
criteria.  
1e de gevolgen voor de bewoners  
2e de gevolgen voor de gemeente Tynaarlo als aandeelhouder 
3e de gevolgen voor milieu en vergroening 
4e de gevolgen voor werkgelegenheid en inkomen 
 
Onderstaand volgt eerst een analyse en korte vooruitblik op het functioneren van de 
luchthaven in het licht van de in 2003 geformuleerde doelstellingen en het daarop 
gebaseerde businessplan. Hierbij wordt de betekenis voor elk van de stakeholders 
en voor het milieu geschetst.  
 
Daarna komen de vier geformuleerde alternatieven voor het bestaande 
luchthaventerrein aan de orde. 
 
Een evaluatie van de alternatieven ten opzichte van elkaar, waarbij ook een mix van 
meerdere alternatieven meegenomen kan worden, is bewust niet uitgevoerd, omdat 
zo’n evaluatie verder gaat dan alleen de weergave van feitelijke informatie, zoals 
deze nota beoogt te geven.   
 
De nota bestaat uit twee delen. Deel I gaat over het continueren van de functie van 
luchthaven. In deel 2 komen de vier alternatieven aan de orde.  
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Deel 1  Doorgaan als luchthaven 
 
1.1 Inleiding 
Om de alternatieven goed te kunnen vergelijken met de bestaande functie als 
luchthaven is eerst een evaluatie van de bestaande situatie en de te verwachten 
vooruitzichten opgemaakt. 
 
Volgens het laatst verschenen jaarverslag, dat over 2018, bedroeg het nettoresultaat 
van GAE -€209.000. Bij dit bedrag moet echter nog een subsidie van € 3 mln. 
worden opgeteld, die de aandeelhouders hebben verstrekt, grotendeels in de vorm 
van een subsidie op de personeelskosten.  
 
Tot 2013, het jaar dat de zo omstreden baanverlenging er eindelijk kwam, was 
sprake van een min of meer gelijkblijvend verlies. Maar na 2013 liep dit sterk op. De 
baanverlenging heeft dus niet, zoals de critici indertijd al voorspeld hadden, soelaas 
gebracht, integendeel. De verliezen zijn alleen maar opgelopen.   
 
De belangrijkste oorzaak daarvan is het achterblijven van de aantallen passagiers. 
Vorig jaar telde Eelde volgens het CBS  ruim 176.000 passagiers, terwijl het er in 
2018 volgens het jaarverslag nog 241.737 waren. Dat laatste cijfer betekende ten 
opzichte van 2014 weliswaar een groei van 21%, maar landelijk was de groei met 
45% ruim het dubbele.  Daarmee vervoerde GAE volgens het CBS in 2018 slechts 
0,6% van alle vervoerde passagiers en daalde dat in 2019 verder tot 0,3%.1  
 
Omdat in het achterland van GAE, het Noorden, ongeveer 10% van de Nederlandse 
bevolking woont, betekent dit dat slechts een zeer klein deel van de noorderlingen 
GAE als vertrekhaven kiest. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het beperkte 
aantal bestemmingen vanaf Eelde. Daarmee is het belang van GAE voor de 
bewoners als luchthaven slechts zeer beperkt.  
 
Dit betekent dat de luchthaven niet voldoet aan de in 2003 uitgesproken doelstelling 
dat “de luchthaven dankzij een hoogwaardig aanbod van faciliteiten en met een 
marktgerichte benadering- de luchthaven wil zijn waar passagiers en het 
bedrijfsleven in het Noorden als eerste voor kiezen” 
Als concrete doelstellingen golden toen: 
1e Het bereiken van een break even resultaat in 2015, dankzij een te behalen volume 
van 361000 passagiersbewegingen, 
2e De tweede luchthaven van Nederland worden voor charterverkeer 
 
Nu, we schrijven medio 2020, blijkt dat allerminst gelukt. In 2015 werd een verlies 
geleden van € 976.000. In 2016 steeg dat al tot € 2.365.000. In 2017 was er 
weliswaar een winst van € 372.000, maar dat was dankzij een subsidie van de 
aandeelhouders in de personeelskosten van € 2.109.580. Zonder deze subsidie was 
er dus opnieuw een verlies geleden, van ruim € 1.7 mln. In 2018 bedroeg deze 
subsidie in totaal €3 mln., waarmee het gecorrigeerde exploitatieverlies toenam tot  
€3.209.000. Over 2019 zal het vanwege de daling van het aantal passagiers niet 

                                                 
1
 https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/luchtvaart/hoeveel-passagiers-reizen-via-nederlandse-luchthavens- 

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/luchtvaart/hoeveel-passagiers-reizen-via-nederlandse-luchthavens-


5 

 

veel beter zijn. En voor 2020 met de Coronacrisis kunnen we alleen maar de adem 
inhouden. Het verlies neemt door de jaren heen dus gestadig toe.  
 
En dan is nog niet genoemd de te zijner tijd toch wel te verwachten opening van de 
luchthaven Lelystad, die de positie van GAE zeker niet ten goede zal komen. De 
afstand Groningen-Lelystad is via de A7 slechts 134 km. Dat is nauwelijks anderhalf 
uur met de auto. De reisduur per trein vanaf HS Groningen naar Lelystad is ook 
ongeveer anderhalf uur. Ten opzichte van Schiphol is dat voor Noorderlingen dus 
een stuk comfortabeler. 
 
De tweede doelstelling, de tweede luchthaven voor chartervervoer worden, is 
evenmin gehaald. De luchthavens van Eindhoven en Rotterdam hebben GAE ver 
achter zich gelaten. 
 
Het verbaast dan ook niet dat interim-directeur Bart Schmeink in het Financieele 
Dagblad van 17 mei de financiële positie van ons vliegveld “desastreus” vindt. 
Hij vindt dat de miljoenen die het vliegveld uitgeeft aan onderhoud en beheer uit een 
nationale pot moeten worden betaald.  Tja, dat kan hij wel vinden, maar daar is 
volgens de nieuwe luchtvaartnota geen kans op.  
 
1.2 Betekenis voor het bedrijfsleven  
Ook van de kant van het bedrijfsleven valt niets te verwachten. De enige 
commerciële partij die voor € 1 de aandelen van de stad Groningen heeft 
overgenomen blijkt niet van zins geld in de luchthaven te steken.  
 
Helemaal verwonderlijk is dat niet , want niet alleen particulieren maken nauwelijks 
gebruik van onze luchthaven, zoals hierboven  toegelicht, ook voor het Noordelijke 
bedrijfsleven is GAE niet de eerste keuze, zoals de doelstelling in 2003 was. 
  
Weliswaar komt uit een studie van prof. Elhorst uit 2013 dat de luchthaven wel enige 
betekenis voor het Noordelijke bedrijfsleven had, maar die conclusie was gebaseerd 
op inmiddels zwaar achterhaalde prognoses van het aantal passagiers. In die studie 
uit 2013 werden voor 2019 411.000 passagiers voorspeld, terwijl het er maar 
176.000 zijn geworden. 
  
Verder is uit nog vroeger onderzoek van de NOM al naar voren gekomen dat de 
aanwezigheid van het vliegveld voor bedrijven nooit een overweging geweest is om 
zich in het Noorden te vestigen.  
 
Ook het feit dat het Noordelijk bedrijfsleven zich altijd zeer terughoudend heeft 
opgesteld in het deelnemen in het vliegveld is een indicatie dat men er blijkbaar ook 
weinig nut van dacht te ondervinden. 
 
De RUG lijkt de enige grote stakeholder die belang zou kunnen hebben bij het 
handhaven van GAE. Maar dat zou dan uit de aantallen passagiers van en voor de 
RUG moeten blijken. In hoeverre komen buitenlandse studenten en 
symposiumgangers via de luchthaven van Eelde naar Groningen? Als dat om 
substantiële aantallen zou gaan, waarom neemt de RUG dan geen belang in deze 
luchthaven? Een belangrijke reden hiervoor zal zijn dat er al twintig jaar geen 
lijnverbinding tussen Eelde en de nationale HUB Schiphol meer bestaat.  
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Ook het inkomend toerisme verloopt nauwelijks via de luchthaven. Gebrek aan visie 
en marketing lijkt dat, want er zijn in Europa legio vliegvelden die via het inkomend 
toerisme een substantiële bijdrage aan de lokale economie leveren.2  Ook GAE zou 
zich moeten toeleggen op juist het inkomende toerisme. Dat zou wel van waarde zijn 
voor het bedrijfsleven. Met dat inkomend toerisme loopt het echter nog steeds voor 
geen meter. Terwijl een plaats als Giethoorn wordt overlopen door Chinese toeristen. 
Maar die komen daar niet via een chartervlucht vanuit China naar onze luchthaven 
en van daaruit met een touringcar naar Giethoorn. 
 
Kortom, GAE is helemaal niet de toegangspoort naar het Noorden zoals GAE steeds  
beweert. Integendeel, GAE is veel meer een uitgangspoort voor de bewoners die 
naar enkele verre vakantieoorden gevlogen worden en daar spint het Noordelijke 
bedrijfsleven natuurlijk geen garen bij.  
 
1.3 Betekenis voor de gemeente Tynaarlo 
Stel dat GAE zou moeten sluiten. Dan betekent dat voor Tynaarlo als aandeelhouder 
op korte termijn extra kosten, vanwege een te treffen afvloeiingsregeling voor het 
personeel en vanwege ontmantelingskosten.  Maar voor lange termijn staat daar  
dan tegenover dat de kosten van het afdekken van de verliezen ook ten einde zijn. 
Stel dat het voor subsidies gecorrigeerde exploitatieverlies tot € 3 mln. per jaar 
beperkt zou blijven, dan is dat bij een aandeel van 4% voor Tynaarlo een jaarlijkse 
lastenverlichting van € 120.000. 
 
Op dit moment is nog geen schatting te maken van de ontmantelingskosten, zoals 
verwijderen van startbaan en schoonmaken van de grond. Er zijn echter wel 
ervaringscijfers van deze kosten bij andere in ons land buiten gebruik gestelde 
vliegvelden.  
 
Veel belangrijker is wat de alternatieven voor de gemeente aan kosten en baten met 
zich meebrengen. Hierop komen we bij de analyse van deze alternatieven terug. 
 
1.4 Betekenis voor milieu en vergroening 
De gevolgen voor het milieu van sluiting van de luchthaven hangen helemaal af van 
wat er daarna gebeurt. Daar zullen we hier dus niet op vooruit lopen. Wel duidelijk is 
dat als volgens plannen van GAE weer veel meer lesvluchten zullen worden 
gehouden dat zeker tot een verslechtering van het lokale milieu zal leiden. Dat zal 
zeker in versterkte mate gelden als de recent geuite wensen van GAE om militair 
verkeer aan te trekken verhoord zouden worden.  
 
Wat de geluidsbelasting betreft, momenteel wordt die door omwonenden niet als 
erger ervaren dan die van het lokale verkeer en dat van de A28. Maar ook dat kan 
snel veranderen als er weer lesvluchten komen. In het verleden heeft het voor de 
luchtvaart verantwoordelijke ministerie onder druk van omwonenden besloten om 
aan de ergste lawaaioverlast een halt toe te roepen door lesvluchten met grote 
straaltoestellen te verbieden. Volgens een rapport van de Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO)  is er een bewezen relatie tussen omgevingslawaai en 
gezondheid. Voor West- Europa is dit becijferd op tenminste een miljoen verloren 

                                                 
2
 https://www.dvhn.nl/drenthe/Opinie-Airport-Eelde-moet-van-%E2%80%98uit%E2%80%99-naar-

%E2%80%98in%E2%80%99-21391392.html 

https://www.dvhn.nl/drenthe/Opinie-Airport-Eelde-moet-van-%E2%80%98uit%E2%80%99-naar-%E2%80%98in%E2%80%99-21391392.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Opinie-Airport-Eelde-moet-van-%E2%80%98uit%E2%80%99-naar-%E2%80%98in%E2%80%99-21391392.html
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gegane gezonde levensjaren  per jaar.3 Die zullen zich vooral voordoen rond de 
haarden van zulk lawaai, zoals vliegvelden. 
 
1.5 Betekenis voor de werkgelegenheid 
De directe werkgelegenheid betreft 59,7 volledige arbeidsplaatsen. Ten opzichte van 
de totale werkgelegenheid in de gemeente Tynaarlo van ca 14.000 is dat nog geen 
half procent 4 
 
Volgens de eerder aangehaalde studie van prof. Elhorst moet echter ook de 
werkgelegenheid van zogenaamde luchthaven gebonden activiteiten worden 
meegeteld. Volgens de hierbij gebruikte analyse zou elke arbeidsplaats op de 
luchthaven buiten die luchthaven nog ongeveer een halve arbeidsplaats opleveren.  
In totaal komen we dan op circa 90 arbeidsplaatsen. Niet duidelijk is of de 
werkgelegenheid die de luchtvaartschool met zich meebrengt hier ook onder hoort, 
maar als we de 40 arbeidsplaatsen die hiervoor volgens een nieuwsitem van RTV 
Drenthe mee gemoeid zijn apart meetellen dan komen we dus op 130 
arbeidsplaatsen. Nog net geen 1% van het totaal in de gemeente Tynaarlo.  
 
Het is dan ook aanzienlijk minder dan de werkgelegenheid in de toeristische sector, 
die volgens een studie van Ecorys in 2016 op 9,7% aan directe en afgeleide 
werkgelegenheid (in banen van > 12 uur) bedroeg.5 Ook rekening houdend met het 
verschil tussen fte banen en banen van >12 uur is de toeristische sector voor de 
werkgelegenheid in Tynaarlo dus aanzienlijk belangrijker dan de luchthaven.  
 
Dit aantal voor GAE moeten we afzetten tegen de werkgelegenheid die de vier 
herbestemmingsalternatieven met zich meebrengen 
 
 
 

Deel 2 De alternatieven voor de status quo 
 
Eerder hebben wij als alternatieve aanwendingen voor de bestaande terreinen van 
het vliegveld te Eelde aangegeven: 
1e  Teruggave aan de landbouw 
2e   Bebossing ten behoeve van CO2 opslag 
3e   Vorming van een natuurgebied 
4e   Aanwending voor woningbouw  
Daarnaast zijn er natuurlijk combinaties van alternatieven denkbaar. 
 
Onderstaand volgt een korte analyse van elk van deze alternatieven aan de hand 
van de eerder aangegeven criteria: 
-Belang voor de bewoners 
-Belang voor de gemeente Tynaarlo 
-Betekenis voor het milieu 

                                                 
3
 WHO, Burden of disease from environmental noise, 2011 

4
 Dit getal is indirect afgeleid van de CBS cijfers voor de provincie Drenthe, die in totaal 201900 banen 

van werknemers aangeeft. Aangezien  de gemeente Tynaarlo in totaal 33.472 (aug 2017) inwoners 
telt en Drenthe in totaal  492.167 (2019)  zou bij een evenredige verdeling Tynaarlo  6,8%  x 201.900 
= 13731 banen tellen. 
5
 Ecorys, “Toerisme in Drenthe in beweging” in opdracht Recreatieschap Drenthe, 5 december 2016  
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-Betekenis voor werkgelegenheid en inkomen 
 
 

2.1Teruggave aan de landbouw 
 

2.1.1 Belang voor de bewoners 
Of een teruggave  aan de landbouw voor de bewoners  van Eelde-Paterswolde en 
Yde veel uitmaakt hangt sterk af van de soort landbouw, die er dan zou komen. Dit 
vanwege de gevolgen daarvan voor het leefmilieu. Intensieve veehouderij heeft meer 
negatieve effecten voor milieu en volksgezondheid dan de verbouw van 
akkerbouwproducten. De provinciale en lokale overheden kunnen hier echter 
voorwaarden opleggen.  
 
2.1.2 Belang voor de gemeente als aandeelhouder 
Teruggave aan de landbouw zou inhouden dat het terrein na ontmanteling aan 
agrariërs zou kunnen worden aangeboden. Bij de gemiddelde prijs van ruim  
€ 60.000 per ha die landbouwgrond tegenwoordig kost zou dit bijna €15 mln. 
opleveren.6 Nog niet bekend is hoe dit bedrag zich verhoudt tot de kosten van 
ontmanteling en  de noodzakelijke afvloeiingsregeling voor het personeel. Wat bij dit 
laatste meespeelt zijn de perspectieven van de af te vloeien medewerkers op ander 
werk binnen de regio Groningen-Noord-Drenthe.   
 
Vervolgens gaat het om de opbrengsten die de gemeente van agrariërs verkrijgt in 
de vorm van heffingen en belastingen tegenover de kosten van de dienstverlening 
aan de agrariërs. Dat vergt een nog uit te voeren analyse van de gemeentelijke 
financiën.  
  
2.1.3 Betekenis voor natuur en volksgezondheid  
Over de invloed van de landbouw op de natuur is de afgelopen periode veel te doen 
geweest. Volgens een rechterlijke uitspraak zou de regering er voor moeten zorgen 
dat de deposities van stikstof in ons land worden terug gebracht.  
Dat leidde tot een stop op de uitstoot van stikstof wat voor verscheidene 
economische sectoren belemmeringen opleverde. Talloze bouwprojecten moesten 
worden stopgezet en het verkeer kreeg met een snelheidsbeperking te maken. De 
grootste boosdoener hierbij was de landbouw. Volgens het CBS is die 
verantwoordelijk voor 46% van de stikstofuitstoot.  
 
In het NTR programma “De kennis van nu” over de Stikstofvreters van 3 juni 2020 
noemde stikstofexpert van Wageningen Universiteit een aandeel van 41%, die voor 
het grootste deel aan de veehouderij  is toe te schrijven. Stikstof verzuurt de grond  
wat slecht is voor de natuur. Onze bossen  zouden reeds een twee keer te hoge 
zuurgraad hebben opgelopen, wat al tot veel bomensterfte heeft geleid.  
 
Maar de uitstoot van stikstofoxyden is niet alleen schadelijk voor de natuur. Ook de 
volksgezondheid lijdt er onder. Volgens hoogleraar  Onno van Schayck  van 
Maastricht  UMC lopen jaarlijks  8000 kinderen astma op als gevolg van blootstelling 
aan stikstof. Ook hart en –vaatziekten en longkanker zouden deels gerelateerd zijn 

                                                 
6
 Eurostat, Newrelease 48/2018 -21 March 2018  Volgens Eurostat kostte  landbouwgrond in Nederland in 2016 

gemiddeld  € 62.000 per ha, wat het hoogste binnen de EU was 
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aan blootstelling aan stikstofoxyden. En alsof dat nog niet genoeg was wees hij ook 
nog op een rapport van de WHO volgens welk de verspreiding van het coronavirus 
niet zozeer beïnvloed wordt door de bevolkingsdichtheid,  maar meer door de mate 
van luchtverontreiniging. Daardoor zou het epicentrum van de uitbraak zich van West 
Brabant veel minder naar Zuid Holland verplaatst hebben dan naar Oost-Brabant met 
zijn hoge dierdichtheid.  
 
Kortom, het is niet voor niets dat de regering €5 miljard heeft uitgetrokken om de 
stikstofcrisis te bezweren. Feitelijk kan ruim € 2 miljard hiervan als de externe kosten 
van de landbouw worden beschouwd, dus als een correctiepost voor de bijdrage van 
de landbouw aan de nationale economie.   
 
Vertalen we het bovenstaande naar het luchthaventerrein dan zou de vestiging van 
veehouderijbedrijven vergelijkbare effecten als hierboven hebben. De afstand tot de 
landgoederengordel is minder dan een kilometer, waardoor met extra 
natuuraantasting moet worden gerekend.   
 
2.1.4 Betekenis voor inkomen en werkgelegenheid  
Om een idee te hebben van de betekenis van omzetting van het luchthaventerrein in  
landbouwgebied voor werkgelegenheid en economie is het verhelderend om de 
betekenis van de landbouwsector voor het land als geheel te bezien. Gelukkig zijn  
daar betrouwbare gegevens over, die licht kunnen werpen op de effecten van 
omzetting in landbouwgebied. 
 
Die zijn te vinden in de CBS studie van afgelopen april over de landbouw in de 
Nederlandse economie. Hierin wort vermeld dat het aandeel van de primaire 
landbouw in de Nederlandse economie, dat wil zeggen het totaal van de akkerbouw, 
veehouderij, tuinbouw en agrarische diensten, 1,4.% van het BBP bedraagt. In 
waarde is dat € 10,7 miljard. 7  Tel je daarbij de waarde van de toeleveranciers bij en 
ook nog die van de industriële verwerking, zoals de zuivelindustrie en de 
vleesverwerking, dan  kom je op 3,9%. Tel je daar dan ook nog de waarde van de 
bewerking van geïmporteerde producten bij, zoals cacao, koffie, thee en tabak, dan 
leidt dat tot 6,4%.   
 
Maar hier kijken we alleen naar de waarde van de binnenlandse productie, dus naar 
die 3,9%. De daaruit voortvloeiende werkgelegenheid van 158.000 arbeidsjaren 
bedraagt volgens het CBS  3,8%. ( Alleen de primaire sector is goed voor 2% van de 
werkgelegenheid ) 
 
Verder is wetenswaardig dat de landbouw beslag legt op tweederde van het totale 
landoppervlak, te weten op ca. 2,2 miljoen ha.8 Daarmee komt de door het CBS 
berekende toegevoegde waarde van de primaire landbouw uit op € 488/ha. Rekenen 
we de waarde van de toeleveringssector en van de verwerkende agro-industrie, 
zoals Avebe, ook mee dan komen we op € 1359/ ha.  
 
Met dit laatste getal is vervolgens een schatting te maken van de waarde van het 
luchthaventerrein als landbouwgebied. Uitgaande van de omvang van het 

                                                 
7
 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/19/de-landbouw-in-de-nederlandse-economie 

8
 In de gemeente Tynaarlo gebruikt de landbouw nog iets meer, namelijk bijna 71%. Ter vergelijking, 

de met woningen bebouwde oppervlakte bedraagt landelijk 7% en in Tynaarlo 4,1%. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/19/de-landbouw-in-de-nederlandse-economie
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luchthaventerrein van 240 ha zou transformatie van de functie van luchthaven in die 
van landbouw dan een jaarlijkse toegevoegde waarde van € 326.160 opleveren.  
 
Welk deel daarvan in de gemeente Tynaarlo neerslaat is onbekend, omdat we de 
omvang van de toeleveringsbedrijven en van de verwerkende bedrijven in onze 
gemeente niet kennen. Verder rekening houdend met de kwaliteit van de grond komt 
een tentatieve schatting van de toegevoegde waarde op €150.-200 000 per jaar. 
 
Strikt genomen moeten we hierop echter nog een correctie uitvoeren. Hierboven 
hebben we gezien dat de landbouw schade toebrengt aan natuur en  
volksgezondheid . Alleen is deze in totaliteit nog niet goed in kaart gebracht. Wel 
bekend is echter de bijdrage van de landbouw aan de emissie van broeikasgassen. 
Volgens het CBS zou dat 15% van de landelijke emissie zijn, die volgens haar in 
2019  182,5 mln. ton CO2 equivalent zou zijn. De landbouw stoot dan 27 mln. ton uit. 
Als we aannemen dat de maatregelen om de daaruit voortvloeiende opwarming 
tegen te gaan € 150 per ton kosten, bedraagt de correctiepost voor de landbouw € 
4,1 mld. Dat is een kleine 10% van de totaal door de landbouw toegevoegde waarde 
van de landbouw. Daarmee komt de gecorrigeerde toegevoegde waarde van het 
luchthaventerrein op ongeveer € 135.-180.000 per jaar. 
 
Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid binnen de landbouw bedraagt volgens het CBS circa 400.000 
manjaren. Omgerekend per hectare is dat 0,18 mensjaar. De 240 ha van het 
luchthaventerrein zouden dus goed zijn voor 44 mensjaren. Waarschijnlijk is dit 
echter wat te hoog, omdat de agro-industrie in Tynaarlo ondervertegenwoordigd  lijkt. 
Qua werkgelegenheid zou omzetting van de luchthavenfunctie in landbouwgebied 
daarom een achteruitgang betekenen.  
 
2.1.5. Betekenis voor het Noorden 
Het indirecte werkgelegenheidseffect zal wat groter zijn dan binnen alleen de 
gemeente Tynaarlo, omdat vanuit het hele Noorden natuurlijk een groter deel van de 
leveringen aan de landbouw verzorgd kan worden dan alleen vanuit de gemeente 
Tynaarlo. Hetzelfde geldt voor de verwerking van landbouwproducten in het 
agrocomplex, zoals zuivelbereiding en vleesverwerking. 
 
 

2.2 Bebossing ten behoeve van CO2 vastlegging 

 
2.2.1 Inleiding 
Onderstaand wordt becijferd bebossing van bestaande landbouwgrond ten behoeve 
van het vastleggen van CO2 een voor bewoners effectievere en goedkopere methode 
is om klimaatneutraal te worden dan het geforceerd gasloos maken van bestaande 
woningen via extreme isolatie in combinatie met warmtepompen. 
 
Deze vaststelling is gebaseerd op wetenschappelijk inzichten omtrent de 
hoeveelheid CO2 die bos jaarlijks vastlegt, de beprijzing van de kosten om CO2 
uitstoot te beperken en de kosten van het gasloos maken van bestaande woningen.    
 
De uitkomst sluit aan op de strekking van de “Green Deal” van de Europese 
Commissie krachtens welk het plan is om in de EU twee miljard bomen te planten.  
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Uitgaande van een schatting van 20 kg CO2 opname per boom per jaar bij een 
dichtheid van 400-500 bomen per ha is de uitkomst dan circa 10 ton CO2 per jaar 
per ha. Het getal van 20 kg is afkomstig van Coöperatief Dutch Renewergy. Een 
andere bron, “Kennis duurzaam wonen”, stelt dat je gemiddeld voor een volwassen 
boom kunt uitgaan van 22 kg/jaar.  
Ook de populair wetenschappelijke website op non-profitbasis Kennislink gaat van 
een vergelijkbare opname uit. Volgens dit platform zou een volwassen boom van 50 
jaar ongeveer 1 ton CO2 uit de lucht hebben vastgelegd. 
 
De CO2 uitstoot van een retourvlucht Amsterdam-Cancun in Mexico zou volgens 
Kennislink 3 -3,6 ton CO2 bedragen en zou bij vliegmaatschappijen voor een bedrag 
van € 27 -36 worden gecompenseerd, die daarvoor in de tropen 150-182 bomen 
zouden laten planten. Opnieuw uitgaande van een opname van 20 kg per boom gaat 
het dan inderdaad om 3-3,6 ton. Vergeleken met wat in Nederland aan subsidie per 
ton CO2 besparing wordt uitgegeven is dat extreem goedkoop.  
 
Green Choice doet ook aan compensatie door o.a. bosprojecten in Nederland en 
elders te steunen. Dat doet ze in samenwerking met Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Stichting het Zuid-Hollands Landschap. In hoeverre de CO2 
uitstoot daarmee gecompenseerd wordt geeft ze echter niet aan. Dat doet Shell wel. 
Deze maatschappij claimt dat je door 1 cent per liter benzine te betalen het effect van 
de CO2 emissie teniet kunt doen. Aangezien het verstoken van 1 liter benzine 
volgens de Klimaatpleincalculator 2,4 kg CO2 oplevert zou het vermijden van 1 ton 
CO2  dan dus 1000/2,4 x 1 ct= €4,16 kosten. Ten opzichte van wat 
vliegmaatschappijen aanbieden als CO2 neutraal , d.w.z. ca € 9 per ton is dit nog 
eens half zo duur en nauwelijks geloofwaardig. De wetenschappelijke onderbouwing 
van deze claims daarvoor hebben we niet aangetroffen. 
 
Er zijn echter toch ook tenminste twee wetenschappelijke studies ten aanzien van de 
CO2 vastlegging door bomen. 
Een Chinese studie9 wijst er op dat het opnamevermogen van bomen sterk 
afhankelijk is van de klimaatzone en leeftijd van de bomen. In boreale (noordelijke) 
gebieden varieert de vastlegging van 34 gram per m2/jaar +/- 119g.  Het kan dus ook 
zelfs negatief zijn. Voor gematigde streken is die 314 g +/- 78g en voor de tropen 
gemiddeld 400 g. Omdat het hier om koolstof gaat moeten deze cijfers 
vermenigvuldigd worden met de factor 3,666 om tot grammen CO2 te komen.  
Omgerekend in tonnen per ha per jaar komen de gematigde zones dan op 2,36 – 3,9 
ton per ha, wat vertaald naar CO2 een range oplevert van 8,7-14,3  ton CO2.  De 
gedane aanname voor het luchthaventerrein van 10 ton CO2 per ha lijkt, hieraan 
refererend, dus aan de conservatieve kant.  
 
Ook een andere wetenschappelijke bron, die van dr Eric Arets van de WUR in 
“Klimaatcijfers voor natuur”10 komt tot vergelijkbare uitkomsten 

                                                 
9
 Effects of climate and forest age on the ecosystem carbon exchange of afforestation, Zhi Chen, 

 Guirui Yu, Qiufeng Wang, 2019, published online 22 april 2019 
10

 dr Eric Arets van de WUR in “Klimaatcijfers voor natuur” Cijfers voor koolstofopslag en -vastlegging in 
Nederlandse natuur, Wageningen Environmental Reserach, 24 april 2018 
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In tabel 3 van zijn studie worden de hoeveelheden koolstofvastlegging per natuurtype 
aangegeven. Voor bossen komt deze uit op 2,3 ton per ha per jaar. Vertaald naar 
CO2 is dit 3.667 x 2,3 ton= 8,5 ton CO2. 
Verderop, in tabel 4, geeft hij ook cijfers per boomsoort. Voor productieloofhout is de 
vastlegging bruto 5,1 ton C en minus sterfte 4,6 ton C per ha. In CO2 termen levert 
dat dus een netto aangroei van 16,9 ton CO2. Ten slotte doet hij een voorstel voor 
enigszins aangepaste waarden, waarbij hij voor multifunctionele bossen op een netto 
vastlegging van 3,3 t.per ha komt, wat in CO2 termen 12,1 ton is. 
 
Een belangrijke hierbij te maken kanttekening is dat de totale vast te leggen 
hoeveelheid CO2 op veengrond aanzienlijk hoger is dan in kalkhoudende zandgrond. 
Om het haalbare cumulatieve effect van bebossing van het luchthaventerrein te 
kunnen vaststellen is dus een analyse van de grondsoort vereist. 
 
Waarde van een ton vast te leggen CO2 
De economische waarde van deze uitkomsten is natuurlijk afhankelijk van de  
waarde van een ton vast te leggen CO2.  

Hiervoor zijn twee benaderingen. De eerste is die welke afkomstig is van het 
Centrum van Energiebesparing te Delft. Deze heeft een tentatieve schatting gemaakt 
van een CO2 heffing waarbij de netto CO2 emissie tot nul zal afnemen. Enerzijds 
doordat daardoor rendabel wordende investeringen in duurzame energiebronnen het 
aandeel van fossiele brandstoffen zullen doen afnemen, anderzijds doordat de vraag 
naar energie-intensieve producten en diensten door de hogere prijzen daarvan zal 
afnemen. Als evenwichtsbedrag is € 150 per ton CO2 aangenomen, ongeveer zes 
keer zo hoog als de huidige hoogte van de emissierechten.   
Om de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening te versnellen hanteert 
het Ministerie van EZ evenwel een maximum subsidiebedrag van € 300 per ton voor 
SDE projecten. Omdat het eerstgenoemde bedrag slechts een schatting is en er ook 
in buitenlandse literatuur nog geen wetenschappelijk onderbouwde prognose voor de 
optimale CO2 heffing is te vinden wordt onderstaand van genoemd maximum van  
€ 300 uitgaan. 
 
Dit bedrag steekt intussen schril af tegen de kosten die de Nederlandse overheid in 
werkelijkheid maakt om de energietransitie te realiseren . Zo heeft de Algemene 
Rekenkamer berekend dat de kosten van de derving aan fiscale inkomsten voor 
elektrische auto’s in 2019 varieert van € 1261 per ton CO2 voor de Hyundai Lonic 
Electric tot € 1695 per ton CO2 voor de Tesla  Model 3 SR.  
Verder blijkt uit eigen berekening dat het gasloos maken van woningen per daarmee 
te besparen ton CO2  tussen de  € 925 tot meer dan € 2000 per ton CO2 kost, 
afhankelijk van het aandeel groene stroom, die de plaats van aardgas inneemt en die 
pas over een lange perode langzaam toeneemt.11 
 
Hiermee vergeleken is het planten van bomen dus een relatief goedkope 
energietransitiemaatregel. Ten opzichte van het alternatief landbouw levert deze 
maatregel bovendien een aanzienlijke meerwaarde, omdat de netto inkomens van 
agrariërs in Nederland volgens het CBS nog geen € 1000 per ha bedragen, terwijl 

                                                 
11

 Drs J.H.Lambers, Gasloos maken van woningen noch voor burger noch voor milieu economisch verantwoord 
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het planten van bomen gedurende een periode van tenminste 30 jaar en mogelijk 
veel langer een opbrengst geeft van tenminste € 3000 per ha.  
 
Dit bedrag levert jaarlijks voor het hele luchthaventerrein van 240 ha dus € 720.000 
op, waartegenover een slechts bescheiden bedrag aan kosten staat.  
 
2.2.2 Betekenis voor de bewoners 
Een voordeel voor de bewoners is dat bebossing, mits niet in de vorm van een 
monocultuur, recreatieve waarde heeft. 
 
Een belangrijk financieel voordeel kan gelegen zijn in het gevoerde 
energietransitiebeleid. Als het doel hiervan blijft dat de gemeente Tynaarlo in 2050 
klimaatneutraal moet zijn, dan zou dat met bebossing van het luchthaventerrein voor 
tenminste 2,5 miljoen Euro minder kunnen,omdat het besparen van 2400 ton CO2 
(240 ha a 10 ton) via het gasloos malen van woningen gemiddeld  € 1500 per ton en 
in totaal dus € 3,6 mln. kost, terwijl het vastleggen door bebossing op ten hoogste  
240 x € 300 is € 0,72 mln. komt, Een besparing van € 1,9 mln per jaar. 
 
2.2.3 Betekenis voor de gemeente Tynaarlo 
Deze is afhankelijk van de vraag of de centrale overheid en of de EU inderdaad 
zullen besluiten een CO2 heffing in te voeren, waarbij partijen die CO2 vastleggen een 
navenante vergoeding daarvoor zullen krijgen.  
Zonder dat zal het op grote schaal aanleggen van een bos niet voldoende 
aantrekkelijk zijn. 
 
2.2.4 Milieueffecten 
Aanplant van bomen ter vastlegging van CO2 heeft net als de aanleg van een 
natuurgebied een positief effect op de biodiversiteit, mits voldoende diversiteit in de  
beplanting betracht wordt. In vergelijking met de functie als luchthaven zal verder de 
stikstofdepositie minder zijn, terwijl het de CO2-emissie die van de luchthaven uitgaat 
zal doen verkeren in een CO2 opname. 
Verder zal het bos een positieve invloed hebben op de waterhuishouding in die zin 
dat het als een buffer werkt tussen perioden van droogte en een overmaat aan 
neerslag. 
 
2.2.5. Werkgelegenheids- en inkomens effecten 
Hierboven is al berekend dat het overschakelen op bosbouw voor landbouwers een 
beter verdienmodel zou opleveren dan de huidige wijze van landbouw bedrijven. Mits 
zij een vergoeding krijgen voor de vast te leggen CO2, die het zelfde is als de CO2 
heffing die nodig is om de EU in 2050 klimaatneutraal te kunnen laten zijn.  
 
De kans dat er zo’n heffing annex premie komt lijkt zeer reëel. Immers  vrijwel alle 
economen zijn er van overtuigd dat we de doeleinden alleen maar kunnen halen als 
we klimaatonvriendelijke productie en -consumptie gaan belasten. Als we dat als EU 
gaan doen en de importen vanuit landen die niet klimaatneutraal produceren gaan 
belasten om valse concurrentie tegen te gaan, heeft onze eigen industrie geen been 
meer om zo’n heffing tegen te houden. 
Zo lang er nog geen EU brede CO2 heffing is kan echter een beroep gedaan worden 
op de genoemde SDE regeling . 
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De werkgelegenheidseffecten van bebossing zijn intussen bepaald niet te 
verwaarlozen. Een tijdelijk effect vloeit uiteraard voort uit de aanleg van het bos. Dat 
levert echter een slechts kortstondige werkgelegenheidsimpuls op. Deels zou dat 
zelfs door schoolkinderen kunnen gebeuren, als een praktische vorm van 
milieueducatie. 
Belangrijker is het daarop volgende beheer. Een in dit verband interessante 
ontwikkeling is de aanwending van een groeiend bos voor de productie van groen 
gas. Een bos in ontwikkeling produceert namelijk veel biomassa, die maar voor een 
deel nodig is om het flora-en faunaleven te voeden.  
Die biomassa bestaat niet alleen uit alles wat er van de bomen valt, maar wat er voor 
de ontwikkeling van de bomen die tot volledige wasdom moeten komen nodig is aan 
uitdunnen en snoeien. Feitelijk is dit het zelfde als wat er voor een groot deel in gft 
containers komt.  
 
Nu zijn er allerlei technieken om daar uiteindelijk groen gas van te maken. Overigens 
is dat helemaal niet zo’n revolutionair, want in de oorlog reden er in ons land al auto’s 
op houtgas. Dat was omdat er voor burgers geen benzine te krijgen was. Dat  werd 
gemaakt door hout te verhitten met toediening van weinig zuurstof. (Als je helemaal 
geen zuurstof toelaat krijg je houtskool) Een zogenaamde houtgasgenerator zette 
hout om in houtgas. Om een liter benzine te vervangen had je drie à vier kilo hout 
nodig. Sinds 1999 verstookt de Amercentrale bij Geertruidenberg 150.000 ton hout 
dat met de pyrolysetechniek eerst vergast  is. 
 
Tegenwoordig maakt Aterro, de opvolger van de VAM en de grootste afvalverwerker 
van ons land, 10 miljoen m3 groen gas uit organisch afval. Het potentieel voor groen 
gas is echter nog veel groter. Volgens Groen Gas Nederland kan in 2030 ongeveer 1 
miljard m3 aan biogas geproduceerd  worden. Dat zal hoofdzakelijk afkomstig zijn uit 
afval van de voedingsmiddelenindustrie en de landbouw en uit rioolslib. 
Maar biomassa uit groene bossen zou daar ook geschikt voor kunnen zijn. Tot nu toe 
gebeurt dat echter nauwelijks. Dat komt onder andere omdat de verzamel- en 
vervoerkosten ervan te hoog zijn. Maar ook omdat de nu gebruikte techniek van 
vergisting volgens Aterro niet geschikt is voor houtachtige biomassa12 
 
Wanneer er echter een premie gezet wordt op het binden van CO2 door middel van 
bebossing, ontstaat een heel andere situatie. Niet alleen dat het dan waarschijnlijk 
wel rendabel wordt, maar groen gas heeft boven het rechtstreeks verbranden van 
biomassa in biomassacentrales het voordeel dat het stoken van groen gas 
milieutechnisch veel schoner is dan het verbranden van hout. Er komt nagenoeg 
geen fijnstof vrij, evenmin als stikstofoxyden. 
Er zou dan ook veel voor te zeggen zijn om op de plek waar het bosafval 
beschikbaar komt een vergassingsunit te bouwen, waarbij het te produceren groene 
gas rechtstreeks geïnjecteerd wordt in het bestaande gasleidingensysteem.  
Of dat volgens de door de Amercentrale gebruikte techniek van pyrolyse zou moeten 
is een zaak voor nader onderzoek en zou reden vormen om een pilot voor 
houtvergassing op te zetten. Aterro heeft desgevraagd laten weten daarin 
geïnteresseerd te zijn.  
 
2.2.6 Andere werkgelegenheidseffecten 
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 https://edepot.wur.nl/197460 
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Verder kan tegen de tijd dat het bos volwassen is –en dus geen CO2 meer opneemt-  
een deel van het hout worden aangewend in de bouwsector  en meubelbranche. Te  
verwachten is namelijk dat de in de bouwsector gebruikte CO2-intensieve materialen 
als cement, staal en kunststof, die ook nog van ver moeten worden aangesleept,  
deels zullen worden vervangen door hout. Dit zal extra werkgelegenheid in de lokale 
houtverwerkende nijverheid opleveren en aldus de beoogde circulaire economie 
bevorderen. In Scandinavië worden nog steeds volop houten huizen gebouwd en 
qua comfort en degelijkheid doen die niet onder voor onze nieuwbouwwoningen. 
 
Al met al zullen de werkgelegenheidseffecten van genoemde activiteiten niet gering 
zijn, al zijn ze nog moeilijk te kwantificeren. 
 
 
 

2.3 Alternatief 3: Transformatie in nieuw natuurgebied 
 
2.3.1 Inleiding 
Het aanleggen van een natuurgebied zal natuurlijk nooit worden zoals de natuur het 
zelf zou scheppen. Maar de mens en vooral als die gestudeerd heeft aan de 
universiteit van Wageningen, de WUR, kan de natuur aardig nabootsen en zelfs 
verbeteren. 
 
Hoe belangrijk het behouden en het scheppen van natuur is werd vorige week 
duidelijk dank zij een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving en de 
Nederlandse Bank. Deze hebben onlangs aan de bel getrokken omdat zij voorzien 
dat het gebrek aan biodiversiteit de mensheid op de duur economisch enorm zal 
gaan opbreken. De afname van de biodiversiteit kan banken, pensioenfondsen en 
verzekeraars honderden miljarden gaan kosten waarschuwen ze. 
  
Als bijvoorbeeld bijen en andere insecten te zeer terug in aantallen lopen kunnen zij 
landbouwgewassen niet  meer bestuiven, wat tot enorme oogstverliezen zal leiden 
en daarmee ook tot financiële verliezen. Beide instituten vinden dan ook het moment 
gekomen om de afgenomen biodiversiteit te herstellen. Door bijvoorbeeld meer 
natuurgebied te scheppen. Vertaald naar onze gemeente zou dat kunnen door van 
het luchthaventerrein een natuurgebied te maken.  
 
De argeloze lezer zal zich intussen misschien afvragen of het bebossen van terrein 
niet bijna het zelfde is als een natuurgebied creëren en of het dus veel zin heeft om 
het alternatief bebossen te onderscheiden van dat van nieuw natuurgebied 
aanleggen. De reden om dat toch te doen is dat de doeleinden van beide 
mogelijkheden verschillen.  Bebossing  beoogt het zoveel mogelijk onttrekken van 
CO2 uit de atmosfeer. Het aanleggen van natuurgebied beoogt de biodiversiteit te 
vergroten. Dat kan met allerlei maatregelen, zelfs als  die niet tot CO2 opname leiden. 
Bijvoorbeeld door een zandverstuiving te bevorderen. 

Net als bij de vorige alternatieven gaan we ook hier in op de waarde van meer natuur  
voor bewoners , voor de gemeente Tynaarlo en voor de werkgelegenheid. En niet te 
vergeten voor het leefmilieu. 



16 

 

2.3.2 Betekenis voor de lokale bewoners                                                             
Waarschijnlijk zullen inwoners van Eelde-Paterswolde en Yde een extra 
natuurgebied waarderen, ook al zijn ze er relatief al rijk mee gezegend. Maar de 
bewoners van de nabijgelegen stad Groningen maken ook gebruik van deze 
natuurgebieden, zodat een vergroting van het natuurareaal voor velen welkom zal 
zijn. Daar staat tegenover dat met het verdwijnen van de luchthaven sportvliegers en 
vliegtuigspotters hun hobby verloren zullen zien gaan.  

2.3.3 Betekenis voor de gemeente Tynaarlo                                                                   
Anders dan bij bebossing en het nog te besproken alternatief woningbouw is het 
belang van meer natuurgebied voor de gemeente niet direct vast te stellen. 
Verbetering van de biodiversiteit is een algemeen belang, dat het belang van een 
individu en van een gemeente te boven gaat.  

De provincie Drenthe is hier echter ook een partij. Immers de provincie heeft een 
belangrijke taak op het gebied van natuurbeheer. Daar zal de vraag spelen in 
hoeverre het nieuwe natuurgebied een rol kan spelen in de provinciale doel-
stellingen. Het luchthaventerrein heeft een totale oppervlakte van 240 ha ligt en is 
daarmee zo’n 42 ha groter dan de landgoederen Vosbergen en 
Lemferdinge/Oosterbroek tezamen. Maar het is veel kleiner dan de Onlanden, dat  
2500 ha beslaat. Dit gebied heeft echter niet alleen de functie van natuurgebied, 
maar vooral ook dat van waterberging. De twee dichtstbijzijnde Natura 2000 
gebieden in Drenthe zijn het Leekstermeergebied, dat onderdeel uitmaakt van de 
Onlanden en het Drentse A gebied.  

2.3.4 Betekenis voor natuur en milieu                                                                                     
Een groot voordeel van een natuurgebied boven een landbouwgebied is haar veel 
grotere biodiversiteit. Vooral de wijze waarop de landbouw de laatste dertig jaar 
bedreven wordt heeft de biodiversiteit in ons land sterk aangetast. Niet alleen van 
agrarische cultuurgebieden zelf, bijvoorbeeld door het verdwijnen van houtwallen, 
maar ook van de aanpalende terreinen en verder weg gelegen natuurterreinen. De 
lopende stikstofcrisis is in belangrijke mate veroorzaakt door de uitstoot van 
ammoniak door de veehouderij. Verder helpt het veel lagere aandeel van biologische 
landbouw in ons land dan gemiddeld in de EU (3% tegen 7%) ook niet mee de 
biodiversiteit in ons toch al zo dicht bevolkte land te vergroten.   

Belangrijk is dat de transformatie van vliegveld naar natuurgebied een 
verbindingszone schept tussen bestaande natuurgebieden. Dit versterkt het 
natuurnetwerkgebied Nederland(vh Ecologische Hoofdstructuur genoemd), die nodig 
is om de migratie van dieren en biodiversiteit in het algemeen te bevorderen. Het 
gebied van de baanverlenging ligt bijvoorbeeld in het dal van de Runsloot, een 
zijbeekje van het Eelder Diep. Nu loopt die Runsloot ondergronds. Het dal van de 
Runsloot is aangewezen als deel van Natuurnetwerkgebied Nederland. Dat zelfde 
geldt voor de landgoederengordel tot en met de Braak. Via het landgoed 
Oosterbroek kan verder een ecologische verbinding gelegd worden met het dal van 
de Drentsche Aa.                                                                                                       

Aan de noord-westzijde is een verbinding mogelijk met de Onlanden, omdat het 
gebied tussen het luchthaventerrein en de Onlanden al deels in handen is van 
Natuurmonumenten.  
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Verder is het gebied tussen Eelde en Yde interessant vanwege de noord-zuid 
georiënteerde zandruggen met daar tussen de oorspronkelijke beken: het Eelderdiep 
en de Runsloot/Oosterloop. Na transformatie kunnen de oorspronkelijke 
(zand)wegen over de zuid-es van Eelde worden hersteld. Hierbij ligt het verder voor 
de hand om het aangrenzende natuurgebied rond de twee plassen bij Yde, met het 
Bongveen, een pingorestant met zeldzame flora, met het nieuw te vormen 
natuurgebied te verbinden. Ook een verbinding met de Hondstongen aan de zuidkant 
behoort dan tot de mogelijkheden  
 
2.3.5 Betekenis voor werkgelegenheid  
De werkgelegenheidseffecten van de transformatie van het luchthaventerrein in een 
natuurgebied zijn sterk afhankelijk van de precieze inrichting van het gebied. Wat dit 
betreft zijn er ervaringen met de herinrichting van het terrein van de voormalige 
luchtmachtbasis Soesterberg. In de Structuurvisie Herinrichting Vliegbasis 
Soesterberg van de provincie Utrecht is uitvoerig toegelicht waarom tot deze 
herinrichting is besloten en hoe deze is vormgegeven. 
De vaststelling van het ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg voorzag in zowel 
natuurontwikkeling, recreatief medegebruik, een museumkwartier en woningbouw. 
Natuurontwikkeling was dus maar een deel van de doelstelling. Het ging hier om 390 
ha, waarvan 45 ha in bezit blijft van het Ministerie van Defensie die dit gebruikt als 
locatie voor het Nationaal Militair Museum. Het overblijvende terrein is daarmee qua 
grootte vergelijkbaar met het luchthaventerrein van Eelde. 
 
Naast de primaire werkgelegenheid in de zin van aanleg en onderhoud van het 
natuurgebied mag ook op enig effect gerekend worden van de toename van de 
toeristische waarde. Als Eelde dank zij dit nieuwe natuurgebied aan haar zuidflank 
vrijwel geheel omringd is door natuurgebied in de vorm van de landgoederengordel 
annex Friezenveen en de Onlanden zal dat naar verwachting tot een groei van de 
toeristische accommodatie leiden en daarmee een positieve impuls voor de 
werkgelegenheid opleveren. Hierbij is te denken aan onder meer verblijfsrecreatie en 
sportbeoefening, waaronder paardrijden. 
Hoeveel werkgelegenheid aanleg en onderhoud zullen opleveren zal afhankelijk zijn 
van wie het onderhoud in beheer zal nemen en of vrijwilligersarbeid ook als 
werkgelegenheid wordt aangemerkt. Dus het hangt ook nog eens af van de animo in 
onze gemeente om als vrijwilliger in een natuurgebied werkzaam te zijn. 
 
 

2.4 Alternatief woningbouw 
 
2.4.1 Inleiding 
Dit is het economische alternatief voor de huidige economische functie als 
luchthaven.  

Momenteel is vooral in de stad Groningen en directe omgeving sprake van een 
oververhitte woningmarkt. Er is een groot tekort aan woningen voor starters en aan 
passende woningen voor senioren. Vanuit de politiek is de wens dan ook om meer 
woningen te bouwen. Een grote bottleneck daarbij is echter de beschikbaarheid van 
geschikte bouwterreinen. Er is dan ook alle aanleiding om te onderzoeken of het 
bestaande luchthaventerrein niet in aanmerking zou kunnen komen om een deel van 
de woningnood in de stad en de gemeente Tynaarlo te lenigen waardoor niet alleen 
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meer woningen beschikbaar komen, maar ook de betaalbaarheid van bestaande 
woningen voor veel woningzoekenden kan gaan toenemen.  
 
Het terrein van circa 240 ha zou bij een gematigde woningbezetting van 20 per 
hectare op 80% van deze oppervlakte ruimte voor 3840 woningen bieden. In zijn 
boek “Gewogen ruimte” heeft de Drentse planoloog Bernard Hanskamp een “Pleidooi 
Vliegveld  Eelde, een nieuw Drents dorp” opgenomen, waarin hij  3000-5000  
woningen noemt.13 
 
Volgens deze vroegere planoloog van de provincie Drenthe zou dit heel goed passen 
in de Regiovisie –Groningen-Assen. Aantrekkelijk is wat hem betreft ook dat de 
oorspronkelijke landschapsstructuur tussen Eelde en Yde kan worden hersteld. 
Als pluspunt noemt hij ook dat de afstand tot het treinstation van Groningen slechts 
10 km is en dat het snelfietspad van Assen naar Groningen vrijwel langs het nieuwe 
dorp loopt. Hanskamp stelde ten slotte voor een prijsvraag uit te schrijven voor een 
plan voor de invulling van dit nieuwe dorp, waarbij ruimte zou moeten bestaan voor 
wonen, ontspannen, cultuur, landschap en werken.  
 
Een mogelijkheid die hier ook ingepast kan worden is de bouw van een lux 
vakantiebungalowpark. In dit deel van de Kop van Drenthe lijkt daar plaats voor.  
Het dichtstbijzijnde bungalowpark van het gedachte formaat is de Hof van Saksen op 
ongeveer 30 km van Eelde. Op dit park van 65 ha staan 685 recreatiewoningen met 
een groot aantal recreatieve voorzieningen. In totaal werken er 340 mensen. 
  
2.4.2 Betekenis voor de bewoners 
Dit alternatief zal in een belangrijke prioriteit van het gemeentelijke beleid, de 
huisvesting, kunnen voorzien. In het woningmarktonderzoek van 2018 wordt immers 
vastgesteld dat “er nog een reële woningbehoefte voor de gemeente Tynaarlo valt te 
verwachten, gelet op de druk op de woningmarkt inde stad Groningen.” 14 
Vermeld wordt voorts dat vooral bij 65 plussers het verschil tussen wens en realisatie 
groot is. 
 
Veel ouderen zouden graag kleiner willen wonen, maar zijn nog niet toe aan een 
appartement, de enige bouwvorm die voor deze categorie gebouwd wordt. De grote 
toeloop op een recent gestart project van geschakelde bungalows in Eelde was een 
bewijs van de grote behoefte onder senioren om in een kleiner huis op zichzelf te 
kunnen blijven wonen, met een eigen tuin. 
 
Nog zeer recent heeft de gemeenteraad van Tynaarlo aangegeven dat er meer 
seniorenwoningen in de gemeente Tynaarlo moeten komen. Er zijn echter maar 
weinig geschikte locaties voorhanden. Het woningbouwalternatief voor de luchthaven 
biedt dan alle ruimte om een of meer “knarrenhoven”  te situeren, waaraan 
desgewenst enkele nuttige collectieve voorzieningen toe te voegen zouden zijn, 
zoals logeeraccommodatie. De bouwkosten kunnen dan beperkt blijven. Een groot 
voordeel van meer seniorenwoningen en knarrenhoven is dat daardoor veel huizen 
voor gezinsbewoning beschikbaar komen.  
 
2.4.3 Betekenis voor de gemeente Tynaarlo 

                                                 
13

 Bernhard Hanskamp, “Bewogen ruimte” , 2016 
14

 https://www.tynaarlo.nl/sites/default/files/woningmarktonderzoek_tynaarlo_0.pdf 

https://www.tynaarlo.nl/sites/default/files/woningmarktonderzoek_tynaarlo_0.pdf
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De gemeente Tynaarlo zou vooral financieel wijzer van het woningbouwalternatief  
worden. Het OZB-tarief over 2018 bedroeg 0,01069 % van de OZB-waarde die toen 
gemiddeld € 256.000 bedroeg. Van de nieuw te bouwen woningen zal de waarde  
rond de € 400.000 liggen waarmee de gemeente aan extra OZB belasting  
€ 153.600 per jaar toucheert. 
 
Een andere bron van inkomsten kan de toeristenbelasting zijn als besloten zou 
worden op het terrein ook een vakantiebungalowpark te vestigen. De 
bovengenoemde Hof van Saksen met haar 685 woningen levert voor de gemeente 
AA en Hunze naar schatting minimaal € 0,3 mln. per jaar aan toeristenbelasting op. 
Dat lijkt voor Tynaarlo dus ook haalbaar. 
 
Belangrijk is verder de winst die de gemeente als aandeelhouder kan maken op de 
grond bij verkoop aan een projectontwikkelaar. De hoogte hiervan zal sterk afhangen 
van de onderhandelingskwaliteit van de gemeente tegenover de 
projectontwikkelaars.  
Misschien is een goede referentie voor de waarde als bouwterrein de opbrengst van 
de 17 ha van het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve  in Zuidlaren die de 
gemeente eind 2017  € 7 mln. heeft opgebracht. Dat bedrag vertalend naar de 
oppervlakte van het luchthaventerrein levert rond € 100 miljoen op. Het is echter niet 
bekend wat de kosten zijn van het schoon moeten opleveren, gezien de 
vervuilingsgraad van een deel van het terrein.  
 
2.4.4  Betekenis voor het milieu 
Onder 1.4 is reeds gewezen op lawaaioverlast. Vanwege de beperkte activiteit op het 
vliegveld geven sommige bewoners die er vlakbij wonen aan dat het verkeerslawaai 
in de directe omgeving en van de A28 in het algemeen storender is dan wat er van 
het vliegveld af komt. In het verleden is dit zoals genoemd echter wel anders 
geweest. 
 
Met betrekking tot de luchtkwaliteit worden regelmatig metingen door het RIVM 
uitgevoerd, die door het Longfonds worden gepubliceerd. Vaak blijkt de luchtkwaliteit 
langs het vliegveld een fractie beter te zijn dan in de kom van het dorp. 
 
2.4.5 Betekenis voor de werkgelegenheid 
Uitgaande van de gemiddelde nieuwbouwwaarde volgens het CBS van ongeveer  
€ 400.000 per begin 2020 zou dat bij 3840 woningen een waarde van   
€ 1,5 miljard scheppen. Een deel daarvan gaat zitten in het bouwrijp maken. De rest 
slaat grotendeels neer in inkomen voor achtereenvolgens projectontwikkelaars, 
architecten, notarissen, aannemers, schilders, stukadoors, leveranciers van 
bouwmaterialen en de fabrikanten daarvan. Bij een planperiode van 30 jaar zou dit 
jaarlijks een verdiend inkomen van meer dan € 50 mln. opleveren. Alleen dit bedrag 
is al tien keer zo veel als de omzet van het vliegveld in 2018 van ongeveer € 5 mln. 
Bij een aandeel hierin van tweederde van lokale bedrijven komen we uit op € 33,3 
mln. Uitgaande van de landelijke verhouding tussen het arbeidsvolume en de 
toegevoegde waarde in de bouwsector leidt dat dan tot een arbeidsvolume van bijna 
500 mensen gedurende de hele bouwperiode van 30 jaar.15  

                                                 
 
15

 De totale toegevoegde waarde van de bouwsector bedroeg in 2019  € 33,9 mld. Bij een arbeidsvolume van 

498000 werkzame personen  (werknemers en zelfstandigen) in 2019 volgens het CBS komt de toegevoegde 
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Vervolgens komt hier nog de waarde bij van de economische bedrijvigheid die het 
plan na oplevering jaarlijks oplevert. Eerst hebben we dan de woninginrichters, maar 
dat is deels tijdelijk. Maar blijvend zijn de supermarkten, de detailhandel en 
persoonlijke dienstverlening, MKB-bedrijven en overheidsdiensten waaronder 
onderwijs, politie, brandweer enz. Het grootste deel van deze werkgelegenheid zal 
terecht komen binnen de gemeentegrenzen. 
 
Alleen al uit cijfers van de supermarktbranche komt dat er op 1000 inwoners 
omgerekend op fulltimebasis  6,75 (2015) medewerkers werkzaam zijn.  
Op een aantal van 8000 inwoners (Uitgaande van een gemiddelde woningbezetting 
van 2,1) zijn dan er 54. Dat is al bijna evenveel als de 59,7 fte personen inclusief de 
brandweer, die de luchthaven volgens haar jaarverslag over 2018 werk bood. 
 
Ook de vestiging van een vakantiepark zoals de Hof van Saksen bij Rolde zou alleen 
al drie keer zoveel werkgelegenheid opleveren als de luchthaven nu. 
 
Tot slot 
Hierboven zijn een vier alternatieven geschetst ten opzichte van de bestaande 
functie als luchthaven en steeds uitgaande van de belangen van de bewoners, van 
die de gemeente Tynaarlo en van de betekenis voor milieu en werkgelegenheid. 
 
De afweging van deze alternatieven ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de 
huidige functie als luchthaven is een zaak van de politiek. 
 
 
Eelde, 16 juli 2020 
 
C drs Jan. H. Lambers (econoom) 
 

                                                                                                                                                         
waarde dan op € 68.072 per werkzame persoon. Uitgaande van een aan het luchthaventerrein toe te rekenen 

toegevoegde waarde van  €33,3 mln. zou het dan gaan om  33,3 mln/ 68072=  489 werkzame personen  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84164NED/table?ts=1593789156324 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84164NED/table?ts=1593789156324

