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Ambtenaren en adviesbureaus betrokken bij manipulatie stikstofcijfers

Aangifte wegens valsheid in geschrifte, misbruik van
gezag en verduistering van bewijs rondom
stikstofberekeningen Lelystad Airport
Er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van misdrijven rondom
de stikstofberekeningen van Lelystad Airport: valsheid in geschrifte, beïnvloeding van
verklaring, misbruik van gezag èn verduistering van bewijsstukken. Bij de aangifte zijn zowel
topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de
directie van Schiphol betrokken. De aangifte betreft de stikstofberekeningen in de
milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Het Openbaar Ministerie gaat
de zaak onderzoeken.
Onjuiste berekeningen
Voor Lelystad Airport zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de te verwachten stikstofdepositie. In alle
onderzoeken worden onjuiste uitgangspunten gehanteerd, zo ontdekt SATL (Samenwerkende Actiegroepen
Tegen Laagvliegen) in 2019. Op advies van Commissie Remkes zijn de bevindingen van SATL getoetst door
Commissie m.e.r. en het RIVM. De actiegroepen worden in het gelijk gesteld: De stikstofberekeningen zijn
inderdaad onjuist.
SATL heeft een reconstructie gemaakt van de stikstofberekeningen sinds 2014. Daaruit blijkt dat in de
verschillende versies van de MER onjuiste aannames resulteren in opvallend lage stikstofwaarden. De waarden
zijn zó laag dat Lelystad Airport geen natuurvergunning hoefde aan te vragen. Terwijl zowel de ambtenaren als
de ingehuurde adviseurs geweten moeten hebben dat deze berekeningen niet juist kúnnen zijn. Zowel
Commissie m.e.r als de Tweede Kamer zijn meermaals verkeerd geïnformeerd. Het bewust verstrekken van
onjuiste gegevens in deze situatie is een economisch delict en daarmee strafbaar.
Niet bestaande review
Zo verwijst minister van Nieuwenhuizen in een verklaring over de naar beneden aangepaste berekeningen,
naar een fout in de programmacode. Deze verklaring blijkt niet te kloppen. Ook verzochten ambtenaren van
het ministerie van I&W in 2014 de MER te herzien, zogenaamd vanwege een uitgevoerde review met
substantieel lagere stikstofwaarden. Misbruik van gezag, zo lijkt het. Want de betreffende review blijkt niet te
bestaan, zo heeft de minister de Kamer onlangs laten weten.
Controle onmogelijk
Opvallend is het feit dat het ministerie wel de resultaten van de stikstofberekeningen vrij geeft, maar de
onderliggende berekeningen geheim houdt. Dit is ongebruikelijk en maakt controle onmogelijk. Vragen
hierover van zowel Kamerleden als burgers worden niet beantwoord of ontweken. Ondanks vele (WOB)
verzoeken, weigeren het ministerie en de betrokken adviesbureaus elke medewerking.
SATL heeft vooraf de bevindingen persoonlijk voorgelegd aan de betreffende ambtenaren, de directeur van
Schiphol en de betrokken adviesbureaus, met de vraag om een reactie. Allen weigerden inhoudelijk
commentaar.
‘… puinhoop…’
Dr. ir. Leon Adegeest namens SATL, is een van de vier partijen die aangifte heeft gedaan. Hij noemt het ‘een
schandalige werkwijze’. ‘Wij zijn genoodzaakt deze stap naar de rechter te zetten, dit soort praktijken moeten
stoppen. Burgers hebben recht op een eerlijke en betrouwbare overheid en dossier Lelystad Airport is een grote
puinhoop’
Naast SATL hebben ook ir. J. Rooijakkers namens Stichting Hoog-Overijssel, ir. J.J. van der Weerd namens Hoogover-Wezep en mr. H.C. Brandsma aangifte gedaan. Bij de strafbare feiten zijn (oud)ambtenaren van het
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en medewerkers van de Schiphol groep betrokken.

Niet voor publicatie
Het is een complex dossier en het persbericht is slechts een summiere weergave.
Desgewenst is de aangifte, een samenvatting van de feiten en een tijdlijn beschikbaar.
Dit onderzoek spitst zich toe op Lelystad Airport, maar de problematiek rondom stikstof en de onderliggende
berekeningen speelt breder.
Tevens wijzen we u op het (ongevraagde) advies van de Raad van State over de ministeriële
verantwoordelijkheid. En het recente rapport van de Commissie Hordijk met de bevindingen over het meet- en
rekensysteem voor stikstof.

Meer informatie
Bel voor meer informatie:
Marjolijn Blok 06 - 53 722 594
Of mail naar:
communicatie@satl-lelystad.nl

Over SATL
SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. SATL verenigt 20 belangengroepen van bezorgde
burgers uit Noord-, Oost-, Midden- en West-Nederland in de strijd tegen de voorgenomen lage vliegroutes van en naar
Lelystad Airport. SATL strijdt voor een aanpak waarbij mens, gezondheid en leefmilieu voorop staan, transparante
besluitvorming èn behoorlijk bestuur.
En dat is hard nodig. Want dossier Lelystad Airport is kortgezegd een puinhoop. Steeds weer stuiten we op fouten,
achterhouden van informatie, manipulaties en eenzijdige voorspiegeling. Telkens ten voordele van de luchtvaartindustrie
en ten nadele van de burger.
SATL voert actie op basis van feiten en werkt nauw samen met diverse experts op het gebied van de luchtvaart,
geluidseffecten, milieu en bestuursrecht. Voor meer informatie over de standpunten, onderzoeken en activiteiten
verwijzen we u naar www.satl-lelystad.nl.

