
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aan de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde 

 

Per adres: 

 Colleges van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Groningen en 

Drenthe 

 Colleges van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad van Groningen, 

Assen en Tynaarlo 

 

 

Betreft: Het bedrijfsleven maakt werk van Groningen Airport Eelde 

Datum: 12 december 2016 

 

 

L.S. 

 

Via deze weg maken ondernemers- en bedrijfslevenorganisaties GRQ, VNO-NCW Noord, 

MKB Noord, SBE, VBGW, VBZO, VBNO, Groningen City Club, Het Fonds Ondernemend 

Groningen, VPB Emmen, OCN Noordenveld, Ondernemersvereniging Drachten, 

Innovatiehuis Drachten, Commercieele Club Groningen, Jongeren Commercieele Club en 

NOM, hierna te noemen het bedrijfsleven, gebruik van de gelegenheid om aan te geven 

hoe zij aankijken tegen de rol van het bedrijfsleven inzake de ontwikkeling van 

Groningen Airport Eelde. 

 

Bij eerdere gelegenheden hebben diverse bedrijfslevenorganisaties reeds kenbaar 

gemaakt dat hun voorkeur uitgaat naar scenario 3 ‘Investeren – Internationale 

toegangspoort voor het Noorden’. Tijdens de eerste behandeling in de Raden en 

Staten van de aandeelhouders kwam heel nadrukkelijk de vraag op tafel welke bijdrage 

het bedrijfsleven in dit scenario kan leveren. 

 

Het bedrijfsleven ziet een groot enthousiasme onder haar achterbannen voor een verdere 

ontwikkeling van Groningen Airport Eelde. Zeker nu de aandeelhouders het vliegveld 

verder willen ontwikkelen en zekerheid willen bieden voor de komende tien jaar. 

 

Rol van het bedrijfsleven in het recente verleden 

Tot voor kort zijn de mogelijkheden voor zakelijk gebruik van het vliegveld zeer beperkt 

geweest. Afgezien van een enkele lijnverbinding gericht op de olie- en gasindustrie en 

het gebruik door privéjets kon de zakelijke reiziger in Noord-Nederland niet via 

Groningen Airport Eelde vliegen. 

 

Na de baanverlenging enkele jaren gelden is er door het bedrijfsleven al geld ingezameld 

om te storten in het Route Development Fund. De bedoeling was om via dit fonds 

lijndiensten op te zetten die mede voor zakelijk gebruik interessant zouden kunnen zijn. 

Dit doel is voor een belangrijk deel gehaald. Dankzij de bijdragen van het bedrijfsleven in 

het Route Development Fund zijn de lijnverbindingen met London Southend, Gdansk en 

recentelijk de hub naar Kopenhagen tot stand gekomen. Ook is er door een ondernemer 

inmiddels fors geïnvesteerd in de horeca faciliteiten op het vliegveld. 

 

Toekomstige rol van het bedrijfsleven  

Een directe geldelijke bijdrage vanuit het bedrijfsleven ter vermindering van de 

overheidsbijdrage aan het vliegveld is niet opportuun. Het bedrijfsleven en de haar 

vertegenwoordigende organisaties zijn echter wel tot veel andere zaken bereid. Deze 

zullen wij hieronder kort schetsen. 

 

Indien gekozen wordt voor een model met een scheiding tussen een Luchthaven 

Ontwikkelingsmaatschappij (met daarin alle publieke taken) en een Luchthaven 

Exploitatiemaatschappij (waarin de commerciële exploitatie wordt ondergebracht) dan 

zijn er volgens onze informatie marktpartijen bereid deze exploitatie tegen een redelijk 

vergoeding voor hun rekening te nemen.  

De eerste graadmeter voor een goede ontwikkeling is de mate waarin de lijnverbindingen 

daadwerkelijk worden gebruikt. Daarom hebben de bedrijfslevenorganisaties richting hun 



achterbannen een oproep gedaan om de intentie uit te spreken om het vliegveld als 

voorkeursvliegveld voor zakelijk verkeer aan te merken. Hoewel deze oproep nog maar 

vrij recent is gedaan zijn er inmiddels al vele tientallen intentieverklaringen getekend. 

Het bedrijfsleven zal deze oproep blijven herhalen en zullen naar hun achterbannen het 

belang hiervan blijven benadrukken. 

 

Het regionale bedrijfsleven zou echter ook een andere bijdrage kunnen leveren. 

Afgelopen jaar zijn er door diverse bedrijfslevenorganisaties sessies met en voor 

ondernemers georganiseerd met als centrale thema de ontwikkeling van Groningen 

Airport Eelde. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en de bereidheid van de 

aanwezigen om een bijdrage te leveren in de vorm van (gratis) inbreng van kennis en 

kunde is groot. Er zijn vele thema’s die verder uitgewerkt moeten worden waaraan men 

een bijdrage zou willen leveren: bijvoorbeeld ontwikkeling inkomend toerisme, betere 

marketing van het vliegveld en de regio, verbinding van onderwijs aan de luchthaven, 

verduurzaming van de luchtvaart, verbinden met noordelijke economische clusters, 

ontwikkelingen rondom gebruik en opleiding met betrekking tot drones etc. 

 

Verder hebben diverse bedrijven en organisaties aangeboden hun netwerken, 

medewerkers en/of faciliteiten om niet ter beschikking te willen stellen voor concrete 

projecten, cases of acties. 

 

Uit de hiervoor genoemde inspanningen zouden concrete business cases kunnen 

voortvloeien die aantrekkelijk genoeg zijn voor bedrijven of instellingen om direct in te 

investeren.  

 

Eerder dit jaar is het businessnetwerk GRQ opgericht, onder andere om het zakelijk 

gebruik van de luchthaven te bevorderen. Mede door zakelijke uitwisselingen te 

organiseren die logisch aansluiten op de vliegverbindingen van de luchthaven. Om deze 

activiteiten verder uit te bouwen hebben de bedrijvenverenigingen in de stad Groningen 

via Het Fonds Ondernemend Groningen ongevraagd € 50.000 co-financiering beschikbaar 

gesteld. 

 

Met het voornemen van de aandeelhouders om ook te kiezen voor investeringsscenario 3 

ziet het bedrijfsleven de toekomst van Groningen Airport Eelde zonnig in. Mede omdat de 

potentie voor zakelijk gebruik fors vergroot wordt en er kansen ontstaan voor business 

development op en rondom het vliegveld. De bedrijfslevenorganisaties realiseren zich dat 

het succes van het vliegveld mede bepaald wordt door de publiek-private samenwerking. 

Het bedrijfsleven is ook bereid hier in te gaan investeren 

 

Kortom, het bedrijfsleven is bereid een forse inspanning te leveren om van Groningen 

Airport Eelde een succes te maken. Hoewel we hieraan wel een prijskaartje kunnen 

hangen gaat het er meer om hoe anderen, bijvoorbeeld de aandeelhouders, de waarde 

hiervan inschatten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bedrijfsleven* 

 

 

 

 

Marco de Jong 

Voorzitter GRQ 

 

 

 

 

* GRQ, VNO-NCW Noord, MKB Noord, SBE, VBGW, VBZO, VBNO, Groningen City Club, 

Het Fonds Ondernemend Groningen, VPB Emmen, OCN Noordenveld, 

Ondernemersvereniging Drachten, Innovatiehuis Drachten, Commercieele Club 

Groningen, Jongeren Commercieele Club en NOM, 


