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Persbericht 

 
Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde 

 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor Groningen Air-

port Eelde niet alleen de milieueffecten van alle activiteiten samen te onder-

zoeken, maar ook die van de afzonderlijke activiteiten, zoals trainings- en com-

merciële vluchten. En vergelijk deze effecten met wat mensen in de omgeving nu 

ervaren. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Groningen Airport Eelde wil de luchthaven anders gaan gebruiken en ruimte om te 

groeien. Zo moet er meer ruimte komen voor commerciële vluchten. Het gebruik wordt 

samen met onder andere een geluidzone vastgelegd in een luchthavenbesluit. Voordat 

de minister van Infrastructuur en Waterstaat hierover een beslissing neemt, worden de 

gevolgen van de ontwikkeling onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud 

van het rapport. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport moet duidelijk maken welke activiteiten op de luchthaven moge-

lijk worden en waarom. Het rapport moet in beeld brengen welke effecten alle activitei-

ten samen én welke effecten de afzonderlijke activiteiten hebben op de omgeving. Trai-

ningsvluchten, commerciële vluchten en het testen van drones zijn voorbeelden van te 

beschouwen activiteiten. Veranderingen in geluidhinder en de luchtkwaliteit zijn voor-

beelden van te beschouwen effecten. 

Het is belangrijk dat de effecten van de beoogde ontwikkeling niet alleen worden ver-

geleken met wat volgens de huidige vergunning mogelijk is, maar ook met wat de om-

wonenden nu ervaren. 
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