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Onderwerp: Betaling Skybox FC Groningen uit Routefonds
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het volgende. ln de vergadering van de commissie
Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) van 30 oktober 2019 is aan ons
gevraagd een visie te geven op de e-mail van de Vereniging Omwonenden Lucht-
haven Eelde (VOLE) van I oktober 2019. Deze e-mail heeft als onderwerp 'Betaling

Skybox FC Groningen uit Routefonds'en was gericht aan de leden van de gemeente-

raad van Groningen, Assen en Tynaarlo, aan Provinciale Staten van Groningen en aan
U.

Kern van de e-mail is dat VOLE wijst op een uitgavenpost in het Jaarverslag A&RDF
2018. Dit jaarverslag hadden wij u reeds toegezonden als bijlage bij onze brief van 15 juli

2019, kenmerk2811.112019001686. Deze brief was onder nummer FCBE A5 opgenomen
op de lijst met ingekomen stukken van de gecombineerde commissievergadering van
18 september 2019.

De uitgavenpost op pagina 8 van het jaarverslag van het routefonds luidt: 'Skybox FC

Groningen seizoen '17118 121.00O bedrag inclusief BTW, voor A&RDF niet terugvor-
derbaar'.
ln voornoemde e-mail beargumenteert VOLE dat de vraag gesteld kan worden of deze
uitgave past binnen het fondsreglement. Ook stelt VOLE dat de toevoeging achter het

bedrag vragen opwerpt over de terugvorderbaarheid van andere uitgaven van het

routefonds.
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ln 2017, voordat het reglement van het routefonds was vastgesteld, is het contract af-
gesloten voor de huur van een skybox van FC Groningen, voor het opzetten van de

Groningen Airport Eelde Lounge. De marketingkracht en het bedrijvennetwerk van
FC Groningen zou vanaf 2017118 ondersteunend werken met zowel regionale als lan-
delijke exposure.
De verwachting was dat bedrijven, middels het GRQ Business Network, een wezen-
lijke bijdrage zouden leveren aan het versterken van de Toegangspoort Groningen
Airport Eelde. De fysieke ontmoetingsplek voor Noordelijke ondernemers zou onder-
steunend werken aan het op de kaart zetten van het vliegveld en het verhogen van het

bijbehorende servicen iveau.

De aandeelhouders hebben in 2017 ingestemd met de huur van de skybox. Om
nieuwe verbindingen tot een succes te maken, is reuring nodig. Marketing is in die zin

een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe routes. Achteraf kan gesteld

worden dat het effect van de Groningen Airport Eelde Lounge als marketinginstrument
is achtergebleven bij de verwachtingen.

Omdat er sprake was van een gezamenlijk belang van alle aandeelhouders en er
bovendien, in elk geval in Drenthe, afspraken waren dat er geen extra geld bovenop
de al verstrekte investeringsbijdrage beschikbaar zou worden gesteld, is afgesproken
de lasten van € 100.000,-- te dekken vanuit de gelden die voor het routefonds gere-

serveerd waren. Hierbij was overigens geen sprake van een subsidie, maar van inkoop
in de zin van het betalen van huur. De opmerking over de niet{erugvorderbaarheid
slaat op de € 21.000,-- aan in rekening gebrachte btw. Dit kan A&RDF niet terugkrijgen
van de Belastingdienst. De opmerking heeft geen relatie met eventuele terugvorder-
baarheid van verstrekte subsidiebedragen.

Wij hadden graag gezien dat de uitgave voor de skybox zich had vertaald in resultaten
ln tegenstelling tot VOLE zijn wij echter van mening dat uitgaven voor marketing wel

degelijk passen binnen het nu vigerende fondsreglement en dat er geen sprake is van
overtreding van reglementen of verordeningen. ln dat verband wijzen wij ook op de
goed keurende accou ntantsverklaring.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe,

voorzitter

md/coll


