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Onderwerp: Afspraak met gemeente Assen inzake ondersteuning Groningen Airport
Eelde NV (GAE)

Geachte voorzitter/leden,

Bijde behandeling van ons voorstelom uit de lnvesteringsagenda € 13,8 miljoen be-
schikbaar te stellen voor GAE ten behoeve van het investeringsscenario 'Toegangs-
poort voor Noord-Nederland' (Statenstuk 2017-793), hebben wij aangegeven dat wij in
gesprek waren met de gemeente Assen over haar investeringsmogelijkheden en am-
bities. Over de voortgang hiervan hebben wij u geïnformeerd in de brief van 19 juli
20 1 7, kenmerk 29 I 3.9 I 201 7 0021 07 .

De gesprekken hebben geleid tot de conclusie dat de gemeente haar beoogde toe-
zegging van € 4,6 miljoen kan vaststellen, maar daarmee een flinke wissel trekt ten
aanzien van haar en onze sociaal-economische ambities. Dat achten het college van
Burgemeester en Wethouders van Assen en wij niet wenselijk voor een gezonde toe-
komst van onze regio. Wij hebben daarom gezocht naar oplossingsmogelijkheden en
zijn bereid de gemeente Assen als een van onze economische kerngemeenten bij te
staan. Wij zijn voornemens om vanuit onze economische middelen, gelijklopend met
het aanspreken van de garantie door de NV GAE, gedurende tien jaar maximaal
€ 210.000,-- per jaar beschikbaar te stellen aan de gemeente Assen om de financiële
last voor de gemeente ten behoeve van GAE te verminderen. De garantstelling die
hoort bij het totale aandeel van de gemeente Assen is hiermee geregeld.

Zoals u weet, hebben de gezamenlijke aandeelhouders de inspanningsverplichting om
derden, met name het bedrijfsleven, zo veel mogelijk te laten bijdragen, zodat de in-
vesteringslast voor de aandeelhouders vermindert. Met de gemeente Assen is afge-
sproken dat eventuele bijdragen van derden in mindering worden gebracht op onze
ondersteuning aan de gemeente. Zoals u hebt kunnen vernemen, heeft de stuurgroep
van Regio Groningen-Assen besloten om GAE een financiële bijdrage te verlenen
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voor de ontwikkeling van routes. Het evenredige aandeel daarvan (€ 250.000,--)
hoeven wij volgens de afspraak dan minder bijte dragen aan het aandeel waarvoor de
gemeente Assen garant staat.
Overigens leidt de financiële bijdrage van Regio Groningen-Assen voor de ontwik-
keling van routes ook tot een lagere bijdrage voor de provincie zelf. De provincie hoeft
nu zelf een bedrag € 750.000,-- minder bij te dragen, waardoor de totale extra lasten
voor de provincie, door de bijdrage van Regio Groningen-Assen en de afspraak met
de gemeente Assen, uitkomen op € 1 .100.000,--. Wij zullen de beoogde bijdrage aan

Assen, verrekend met de bekende bijdragen van derden, verwerken in de eerstvol-
gende begrotingswijziging en die aan u voorleggen ter besluitvorming.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van

s-^--

secretaris


