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Aan 

de Gemeenteraadsleden en Provinciale Statenleden van de aandeelhouders van Groningen Airport 

Eelde, en Gedeputeerden en Wethouders die betrokken zijn bij de besluitvorming over de 

luchthaven. 

 

Betreft: Toekomst Groningen Airport Eelde-Uitwerking beleidskeuze 'Investeren' 

 

Geachte leden, 

nu of binnenkort wordt u een voorstel voorgelegd met betrekking tot het beschikbaar stellen van een 

investeringsbijdrage voor GAE. Als direct betrokkene voel ik de behoefte u enige 

overwegingen/zienswijzen/vragen die bij mij leven mee te geven. Mogelijk kunnen die u van dienst 

zijn bij uw besluitvorming. 

Deze notitie is hoofdzakelijk gebaseerd op Statenstuk 2017-293 dat aan de Statencommissie 

Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van de provincie Drenthe is voorgelegd ter behandeling 

op 17 mei 2017. Ik neem aan dat de overige aandeelhouders een zelfde voorstel voorgelegd zullen 

krijgen. 

De eerste twee zienswijzen in deze notitie heb ik reeds te berde gebracht op de 

Informatiebijeenkomst Toekomst Groningen Airport Eelde 9 mei 2017. 

 

1. Inwoners van gemeenten met aandelen GAE moeten bovenmatig veel financieel 

bijdragen in vergelijking met hun provinciegenoten.   

De gemeenten Assen ,Groningen en Tynaarlo bezitten aandelen in GAE. De inwoners van die 

gemeenten dragen financieel bij aan GAE zowel via hun gemeente als via hun provincie. Dit heeft 

tot gevolg dat een inwoner van Assen ca. 3,5 maal, een inwoner van Tynaarlo ca. 3 maal en een 

inwoner van Groningen 3,5 maal zo veel bijdraagt als hun provinciegenoten. Het is raadzaam dat de 

3 genoemde gemeenten hun aandelen zo snel mogelijk overdoen aan de provincies. Dan worden in 

ieder geval de financiële lasten meer gelijkelijk verdeeld. De overige lasten zoals geluid, stank, 

gezondheidsklachten, enz. blijven dan nog steeds voornamelijk op de inwoners van Tynaarlo 

neerkomen. 

 

 

2. Substantiële bijdragen van private en (semi)publieke derden, die de financieringslast voor 

de aandeelhouders kunnen beperken. 
De betrokken colleges hebben onder meer de opdracht gekregen om: 

te zoeken naar substantiële bijdragen van private en (semi)publieke derden, die de financieringslast 

voor de aandeelhouders kunnen beperken. 

De substantiële bijdrage tot nu toe wordt conservatief geschat op 11,7 mln. €. Dat is een schamele 

bijdrage als men bedenkt dat de gebruikers bij het referentiescenario reeds ca. 90 mln.€ in de vorm 

van reistijdbaten incasseren en dat dit bedrag bij het gekozen scenario zal oplopen tot meer dan 120 

mln.€ . 

Waarom houden de aandeelhouders geen rekening met deze bijdrage, en stellen zij voor de 

volledige 46 mln.€ bij te dragen in plaats van (46 – 11,7) = 34,3 mln.€ ? 

 

De  heer Post meldt over de bijdrage van de ondernemers het volgende 

 De ondernemers steken hun geld in zaken waar ze zelf rendement uit kunnen halen. 

 Geen enkele ondernemer wil direct investeren in het route ontwikkelingsfonds. 

 De ondernemers willen investeren als de aandeelhouders daar ook toe besluiten. 

Met betrekking tot de laatste voorwaarde is het voldoende dat de aandeelhouders een besluit nemen 

over 34,3 mln.€  en niet over de volledige 46 mln.€. 

Is het niet de omgekeerde wereld?  Moet de voorwaarde niet luiden:  De aandeelhouders willen 

investeren als de ondernemers daar ook toe besluiten. Het zijn immers de ondernemers die beweren 

zo veel belang te hebben bij de luchthaven. 
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Op de informatieavond is desgevraagd geantwoord dat er geen garanties voor de bijdragen van de 

ondernemers zijn. 

Waar is en hoe groot is de bijdrage van de provincie Friesland? 

Worden de ondernemers ook gebonden om gedurende 10 jaar hun bijdrage te leveren? 

Hierna volgen nog wat gedachten/vragen. 

3. LOM/LEM/NEDAB/ROF

De Noordelijke Rekenkamer schrijft onder meer in het onderzoek naar het 

aandeelhouderschap van de provincies Drenthe en Groningen in GAE NV: 

 Het publieke belang is immers niet gediend met onnodige kosten door inefficiëntie, hetgeen 

ten koste gaat van andere overheids uitgaven voor overige, nuttige bestemmingen. Daarom 

verwacht de Rekenkamer dat de provincies als aandeelhouders actief sturen op een zo doelmatig 

mogelijke uitvoering. 

 Beide provincies hebben gezien hun meerderheidsbelang in GAE NV, de mogelijkheid om 

aanwijzingen aan de directie te geven voor het te voeren financiële beleid. Deze zeggenschap 

wenden Gedeputeerde Staten echter niet aan. 

 In tegenstelling tot de aanbeveling van de Rekenkamer kiezen de aandeelhouders voor een 

LOM/LEM/NEDAB/ROF-organisatie hetgeen een nog grotere afstand tussen hen en de luchthaven 

creëert. 

 Is het werkelijk nodig een LOM/LEM/NEDAB/ROF organisatie op te zetten voor een 

bedrijf met een omzet van ca. 8 mln. €? 

 Kan gezien het takenpakket en omzet niet volstaan worden met een organisatie met een 

algemeen directeur en een aantal afdelingen zoals operations, financiën, veiligheid, 

routeontwikkeling enz.? 

 Herbergt het voorgestelde LOM/LEM/NEDAB/ROF model niet het gevaar in zich dat er 

onnodig veel aan diverse strijkstokken blijft hangen? 

 Het one-tier-board is een aan de aandeelhouder(s) gelieerde bestuurder met verregaande 

bevoegdheden die wordt geflankeerd door 2 toezichthouders. Is het niet verstandig alvorens 

te besluiten over geld de verregaande bevoegdheden van de aan de aandeelhouder(s) 

gelieerde bestuurder en de 2  toezichthouders goed vast te leggen, om te voorkomen dat de 

aan de aandeelhouder(s)gelieerde bestuurder wordt overruled door de toezichthouders. 

 Kan er kwantitatief aangetoond worden dat andere luchthavens er door de overstap naar een 

LOM/LEM-organisatie er financieel op vooruit zijn gegaan? 

 Hoe gaan de kosten/baten-plaatjes van de vier onderscheiden onderdelen in de 

LOM/LEM/NEDAB/ROF-organisatie er uitzien? 


4. Luchthavenbesluit

Wordt er rekening mee gehouden dat alvorens het luchtvaartbesluit kan worden genomen er een 
milieueffectrapport opgemaakt dient te worden?
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