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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 17 mei2018
Ons kenmerk 201 5.512018001 21 6

Behandeld door de heer G.C. van Geffen (0592) 365 580
Ondenverp: Betalingen inzake de beleidskeuze'lnvesteren' Toekomst
Groningen Airport Eelde

Geachte voorzitter/leden,

Conform de toezegging u te informeren over betalingen inzake de beleidskeuze
'lnvesteren'Toekomst Groningen Airport Eelde (GAE), ontvangt u hierbijtwee af-
schriften van beschikkingen welke door de provincie Groningen namens de vijf over-
heden zijn toegekend. Het Drentse aandeel van € 481.810,50 in het Routefonds en het
Drentse aandeel van € 400.000,- zijn hierin opgenomen. Zoals u weet is er een aparte
afspraak met de gemeente Assen gemaakt. Binnenkort zal ook die bijdrage van in totaal
€ 185.000,-- voor het jaar 2O18 aan de gemeente overgemaakt worden, zodat Assen
ook haar verplichtingen inzake GAE kan voldoen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

/ , secretaris a.i ( voorzitter

Bijlagen:

1. Subsidiebeschikking NEDAB 2018
2. Subsidiebeschikking routeontwikkeling vanaf Groningen Airport Eelde voor 2017
km/coll.
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groningen 

Groningen Airport Eelde N.V. 
t.a.v. de heer drs. G. Baarda 
Postbus 50 
9765 ZH PATERSWOLDE 
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Documentor. 
Dossiernummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Onderwerp 

"9 MEI 2 018 
2018-029.498/19/A.12 
K9848 
F.H.C. Dijkstra 
(050)316 4953 
Subsidieaanvraag NEDAB 2018 d.d. 30 april 2018 

Subsidiebeschikking NEDAB 2018 

Geachte heer Baarda, 

Op 30 april 2018 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor de kosten van Niet Economische Diensten 
van Algemeen Belang (NEDAB) van Groningen Airport Eelde N.V. in de periode 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2018. Deze aanvraag betreft niet alleen de subsidieaanvraag aan de provincie Groningen, maar 
ook aan de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaario (kort: de 5 overheden). 

Wettelijke grondslag 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht en Kaderverordening subsidies provincie 
Groningen 2017. Wij hebben besloten om u voor de NEDAB kosten in de periode 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2018 een subsidie te verlenen. De wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking wordt gevormd 
door art. 4:23, eerste lid onder c, Awb. 

Besluit 
De toegekende subsidie voorde Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) kosten 2018 
bedraagt maximaal € 3.000.000,-. 

Overwegingen 
• Uit de Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde is gebleken dat de NEDAB kosten 

behorend bij de beleidsoptie 'Investeren' over de periode 2017-2026 maximaal € 30 miljoen bedragen; 
• Het aandeel in de toegekende subsidie NEDAB kosten 2018 van de 5 overheden is als volgt: 

provincie Groningen maximaal € 400.000,-, provincie Drenthe maximaal € 400.000,-, gemeente Assen 
maximaal € 550.000,-, gemeente Groningen maximaal € 1,430.000,- en gemeente Tynaario maximaal 
€ 220.000,- (in deze verdeling is rekening gehouden met de afspraak tussen de 5 overheden dat de door de 
beide provincies gesubsidieerde NEDAB kosten 2017 onderling worden verrekend gedurende de periode 
2018-2026); 

• De 5 overheden hebben tevens afgesproken dat de provincie Groningen namens hen deze subsidie 
verleent en vaststelt. 

Voorbehoud 
Wij verlenen deze subsidie onder voorbehoud van het ontvangen van de daartoe betreffende machtigingen van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe en de colleges van B&W van de gemeenten Assen, Groningen en Tynaario 
voor de hierboven genoemde bijdragen van deze aandeelhouders. 

Martini kerkhof12 
9712 JG Gr oningen 

Sint Jansstraat4 
9712 JNGroningen 

Posttxjs610 
9700AP Groningen 

Telefoon 
050 3164911 

www. provindegroningen. nl 
lnfo@provi ndegroningen.nl 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een tiandvest voor dienstverlening. Dit tiandvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019 32 822.B01 / KvK 01182023 / I8AN: NL84 ABNA0446 0456 91 / BIC: ABNAN1.2A 



Verplichtingen 
Aan het verlenen van deze subsidie verbinden wij de volgende verplichtingen: 
1. De subsidie is uitsluitend bestemd voor de NEDAB kosten 2018 zoals gespecificeerd in de Begroting 2018, 

die onderdeel maakt van uw subsidieaanvraag. Onder de NEDAB kosten 2018 verstaan wij de kosten die 
rechtstreeks samenhangen met de activiteiten die behoren tot de handhaving van de openbare orde en 
veiligheid. Dit betreft de onderdelen beveiliging en brandweer. 

2. De gesubsidieerde NEDAB kosten dienen uitsluitend betrekking te hebben op de periode van 1 januari 
2018 tot en met 31 december 2018. 

3. Indien u niet, niet tijdig of niet geheel aan de in deze beschikking gestelde verplichtingen kunt voldoen, dient 
u dit schriftelijk bij ons te melden. 

Uitbetaling 
In afwijking op uw verzoek zal uiterlijk 9 mei € 400.000,- aan u uitbetaald worden en nä ontvangst van de 
machtigingen van de provincie Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaario het restant van 
€ 1.100.000,- van de Ie voorschotbetaling van in totaal € 1.500.000,-. Een 2e voorschotbetaling van 
€ 1.500.000,- zal uiterlijk op 31 oktober 2018 aan u uitbetaald worden. 
Alle bedragen zullen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 15 RABO 0113050763 ten name van 
Groningen Airport Eelde N.V. te Eelde onder vermelding van 'voorschot NEDAB 2018'. 

Verantwoording 
De subsidie stellen wij definitief vast, nadat wij van u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben 
ontvangen. Dit verzoek tot vaststelling ontvangen wij uiterlijk 15 juli 2019. De aanvraag om vaststelling bevat uw 
Jaarverslag en -rekening 2018, waarin u de omvang van de gemaakte NEDAB kosten 2018 vermeldt. Uw 
Jaarverslag en -rekening 2018 dient voorzien te zijn van een 'Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant'. 

Na ontvangst van uw Jaarverslag en -rekening 2018 voorzien van een 'Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant' kunnen wij besluiten een nadere controle uit te voeren op de gesubsidieerde activiteiten. Indien 
daaruit blijkt dat u niet of niet geheel heeft voldaan aan de door ons opgelegde subsidieverplichtingen dan 
kunnen wij besluiten om de subsidie lager vast te stellen onder gelijktijdige terugvordering van teveel 
uitbetaalde voorschotten. 

Rechtsbescherming 
Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van 
deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure 'Bezwaar 
maken tegen een besluit' die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen 
(www.provincieqroninqen.nl). 

Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons 
opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Het indienen van 
een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Namens Gedeputeerde Staten van Drenthe en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeenten Assen, Groningen en Tynaario. 

Hoogachtend, 

Gedepute)|rde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

http://www.provincieqroninqen.nl
http://www.rechtspraak.nl
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Subsidiebeschikking routeontwikkeling vanaf Groningen 
Airport Belde voor 2017 

Geachte heer Jansen, 

Op 25 april 2018 hebben wij uw subsidieaanvraag ten behoeve van uw bijdrage namens het Routefonds i.o. 
voor routeontwikkeling vanaf Groningen Airport Belde (GAB) voor 2017 ontvangen. Deze aanvraag betreft niet 
alleen de subsidieaanvraag aan de provincie Groningen, maar ook aan de provincie Drenthe en de gemeenten 
Assen, Groningen en Tynaario (kort: de 5 overheden). 

Wettelijke grondslag 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht en Kaderverordening subsidies provincie 
Groningen 2017. Wij hebben besloten om u voor de kosten van routeontwikkeling vanaf Groningen Airport  
Belde in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een subsidie te verlenen. De wettelijke 
grondslag voor subsidieverstrekking wordt gevormd door art. 4:23, eerste lid onder c, Awb. 

Besluit 
De toegekende subsidie voor routeontwikkeling vanaf Groningen Airport Belde voor 2017 bedraagt maximaal 
€ 1.606.035,-. 

Overwegingen 
• Uit de Strategische Verkenning Toekomst GAB is gebleken dat voor de ontwikkeling van Groningen Airport  

Belde tot "Toegangspoort voor Noord-Nederland" (beleidsoptie 'Investeren') gedurende de periode 2017-
2026 een routefonds voor het stimuleren van routeontwikkeling nodig is met een omvang van € 10 miljoen; 

• Het aandeel in de toegekende subsidie voor routeontwikkeling vanaf Groningen Airport Belde voor 2017 
van de 5 overheden is als volgt: 
provincie Groningen maximaal € 481.810,50, provincie Drenthe maximaal € 481.810,50, gemeente Assen 
maximaal € 160.603,50, gemeente Groningen maximaal € 417.569,10 en gemeente Tynaario maximaal 
€64.241,40; 

• De 5 overheden hebben afgesproken dat de provincie Groningen namens hen deze subsidie verleent en 
vaststelt. 

Voorbehoud 
Wij verlenen deze subsidie onder voorbehoud van het ontvangen van de daartoe betreffende machtigingen van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe en de colleges van B&W van de gemeenten Assen, Groningen en Tynaario 
voor de hierboven genoemde bijdragen van deze aandeelhouders. 

Martinikerkhof 12 
9712 JG Groningen 

Sint Jansstraat4 
9712 JN Groningen 

PostbuseiO 
9700AP Groningen 

Telefoon 
050 3164911 

www.provinciegroningen.nl  
info@provinciegroningen.nl 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit tiandvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019 32 822 B01 / KvK: 01182023/ IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 



Verplichtingen 
Aan het verlenen van deze subsidie verbinden wij de volgende verplichtingen: 
1. De subsidie is uitsluitend bestemd voor financiering van routeontwikkeling vanaf Groningen Airport Eelde in 

de periode 1 januari 2017 toten met 31 december2017. 
2. De financiering verstrekt door N.V. NOM namens Routefonds i.o. voor routeontwikkeling vanaf Groningen 

Airport Eelde past binnen de Europese 'richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en 
luchtvaartmaatschappijen' (2014/C 99/03). 

3. Indien u niet, niet tijdig of niet geheel aan de in deze beschikking gestelde verplichtingen kunt voldoen, dient 
u dit schriftelijk bij ons te melden. 

Uitbetaling 
Op basis van uw subsidieaanvraag zullen wij uiterlijk op 9 mei € 481.810,50 aan u overmaken. Zodra de 
machtigingen van de colleges van de andere 4 overheden ontvangen zijn en de bijbehorende bedragen, zullen 
wij u de resterende € 1.124.224,50 overmaken. Alle bedragen zullen worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL 71 RABO 0348358369 ten name van N.V. NOM te Groningen onder vermelding van 'ROF GAE 2017'. 

Verantwoording 
De subsidie stellen wij definitief vast, nadat wij van u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben 
ontvangen. Dit verzoek tot vaststelling ontvangen wij uiterlijk 31 december 2018. De aanvraag om vaststelling 
bevat bewijsstukken (waaronder kopie dagafschriften) waaruit blijkt dat de subsidie conform deze 
subsidiebeschikking is besteed. 

Na ontvangst van uw aanvraag tot het vaststellen van de subsidie kunnen wij besluiten een nadere controle uit 
te voeren op de gesubsidieerde activiteiten. Indien daaruit blijkt dat u niet of niet geheel heeft voldaan aan de 
door ons opgelegde subsidieverplichtingen dan kunnen wij besluiten om de subsidie lager vast te stellen onder 
gelijktijdige terugvordering van teveel uitbetaalde voorschotten. 

Rechtsbescherming 
Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van 
deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure 'Bezwaar 
maken tegen een besluit' die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen 
(www.provincieqroninqen.nl). 

Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons 
opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Het indienen van 
een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Namens Gedeputeerde Staten van Drenthe en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo. 

Hoogachtend, 

/Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

http://www.provincieqroninqen.nl
http://www.rechtspraak.nl

