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Geachte voorzitterileden,

Naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraad van Groningen eind vorig
jaar hebben de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (GAE) een gezamenlijk
standpunt geformuleerd. ln deze brief informeren wij u over het ingenomen standpunt.
Daarnaast geven wij u met deze brief, zoals eind vorig jaar toegezegd, een update
van de financiële stand van zaken met betrekking tot de transitie van GAE.

Etandpunt naar aanleiding van besluitvorming gemeente Groningen
De vijf aandeelhouders van GAE hebben in 2016 gezamenlijk gekozen voor het
investeringsscenario 'Toegangspoort van het Noorden'. Dit scenario gaat uit van een
investering van € 46 miljoen in de komende tien jaar.

De aandeelhouders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de totale
dekking.

De oorspronkelijke gedachte bij de dekking was dat elke aandeelhouder garant staat
voor een bijdrage aan het totaal naar rato van het aandelenbezit. Eventuele bijdragen
van derden (zoals de regio Groningen-Assen en het bedrijfsleven) zouden dan met
dezelfde verdeelsleutel kunnen terugvloeien naar de aandeelhouders.
Vier van de vijf aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten
Assen en Tynaarlo) hebben vanuit dit uitgangspunt hun besluitvorming vormgegeven
en zullen jaarlijks een bijdrage storten.

De raad van de gemeente Groningen heeft bij de besluitvorming om eenmalig
€ 6 miljoen bij te dragen een ander uitgangspunt gehanteerd. Dat houdt in dat even-
tuele bijdragen van derden bovenop de bijdragen van de aandeelhouders komen en
niet terugvloeien.
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Gezien de toezeggingen die er inmiddels vanuit het bedrijfsleven zijn, is het goed

denkbaar dat beide lijnen in de loop van de komende jaren bij elkaar komen en dat
daarmee de totale dekking van € 46 miljoen ruimschoots wordt gehaald. Met de
huidige garantstellingen en betaalritmes is er nog ongeveer zes jaar tijd om die doel-
stelling te halen. De aandeelhouders en de luchthaven dragen daarvoor gezamenlijk

de verantwoordel ijkheid.

De gezamenlijke aandeelhouders achten daarmee de huidige stand van zaken vol-

doende om vol energie met het investeringsscenario aan de slag te gaan.

De directie van GAE onderschrijft dat de aandeelhouders hiermee invulling geven aan

hun zorgplicht voor de totale financieringsopgave.

Voor de directie is er daarmee voldoende vertrouwen in de toekomst.

Mocht onverhoopt blijken dat de totale dekking van € 46 miljoen niet wordt gehaald, of
dat er anderszins een situatie ontstaat die daarvoor aanleiding geeft, dan zullen de

andere aandeelhouders bij de (dan nieuwe) gemeente Groningen aandringen om de

verdeelsleutel naar rato van aandelenbezit alsnog te hanteren.

Update financiële stand van zaken transitie GAE
Oor spro n ke I ij ke m e e rjare n be groti ng

Bij het vaststellen van Statenstuk 20'17-793 is besloten om een investeringsbijdrage
van € 13,8 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de vergoeding van kosten

voor Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) in de periode2OlT-
2026, vermogensvorming binnen het Route Ontwikkelings Fonds (ROF) en de finan-
ciering van capaciteitsinvesteringen. Dat is op de volgende wijze in de meerjarenbe-
groting verwerkt:
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Aanpassing n. a.v. 5e Begrotingswijziging

Bij de 5e Begrotingswijziging 2017 onderdeel Toekomst Groningen Airport Eelde

zijn budgetten aangepast, omdat voor 2017 een NEDAB-vergoeding gerealiseerd was

van €'1.250.000,-- (50% van € 2,5 miljoen zoals de aandeelhouders hebben af-
gesproken, waarvan 50% voor Drenthe en de rest door de provincie Groningen is
vergoed). Het restantbudget van € 1.750.000,-- is afgeraamd en toegevoegd aan de

Reserve lnvesteringsbijdrage Groningen Airport Eelde, om het op een later moment

weer op te nemen.

Afspraken gemeente Assen en bijdrage Regio Groningen-Assen

ln de Begrotingswijziging 2017 zijn ook de gevolgen van de afspraak met de ge-

meente Assen verwerkt. Wij staan voor een bedrag van in totaal € 2.100.000,--.

Hiervan is de bijdrage van Regio Groningen-Assen voor het aandeel van de gemeente

afgetrokken (€ 2.100.000,-- minus € 250.000,-- maakt €1 .850.000,--). D¡t bedrag is in

de begroting verdeeld over tien jaar (10 maal € 185.000,--).
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Destijds hebben we voorgesteld om een bedrag van € '1.100.000,-- van de Reserve
Regio Specifiek Pakket (het aandeel van de Ruimtelijk Economisch Programm(REP)-
middelen waarvoor nog geen projecten zijn aangegeven) over te hevelen naar de Re-
serve lnvesteringsbijdrage Groningen Airport Eelde, om van daaruit de benodigde
middelen in de (meerjaren)Begroting 2018 op te kunnen nemen. De rest van de be-
nodigde dekking komt uit de Reserve lnvesteringsbijdrage Groningen Airport Eelde.

ln de Reserve lnvesteringsbijdrage zit door de financiële bijdrage van de Regio
Groningen-Assen een meevaller van € 750.000,-, omdat de provinciale bijdrage door
de regionale bijdrage lager kan zijn. Beide bedragen samen (€ 1.'100.000 plus

€ 750.000,--) dekken de toezegging die aan Assen is gedaan van € 1.850.000,--. Dat
is op de volgende wijze in de meerjarenbegroting verwerkt:

Het verschil tussen Begrotingswijziging 2017 en de oorspronkelijke meerjaren-
begroting wordt verklaard doordat :

. € 1.750.000,-- nog in de Reserve lnvesteringsbijdrage zit (verschil tussen oor-
spronkelijke € 1 3.800.000,-- en € 12.050.000,--);

. Bijdrage Assen is toegevoegd (€ 1.850.000,--).

Huidige inschatting

Hieronder is de huidige inschatting van de inzet van middelen opgenomen op basis
van de concept-Begroting 2018 van GAE BV, de bijdrage van de Regio Groningen-
Assen en dan het Drentse aandeel dat door de provincie wordt vergoed. Dit is nog niet

in zijn geheel in de (meerjaren)Begroting 20'18 opgenomen. Bijde 1e Bestuurs-
rapportage 2018 zal de meerjarenbegroting worden aangepast op basis van de laatste
inzichten en afspraken met partners.
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ln het bedrag van € 14.900.000,-- is het oorspronkelijke bedrag van € 'l 3.800.000,--
opgenomen inclusief de financiële gevolgen van de afspraak met de gemeente Assen
(per saldo € 1.850.000,-), verminderd met de bijdrage die de Regio Groningen-Assen
heeft toegezegd (€ 750.000,--).
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Het bedrag van € 550.000,-- aan NEDAB-kosten in 2018 is opgenomen in de ver-
onderstelling dat het bedrag dat in 2017 voor de andere aandeelhouders is voor-
geschoten (€ 350.000,--) in 2018 zal worden verrekend (reguliere bedrag van
€ 900.000,- minus € 350.000,-- maakt € 550.000,--).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

--/ , wnd. secretaris voorzitter

km/coll


