
Onderbouwing agendapunt 
 
 
Betreft agendering van: Actuele ontwikkelingen en Jaarverslag 2018 Groningen Airport Eelde NV 
Geagendeerd door: Forum voor Democratie 
Vergadering: FCBE Commissie 
Datum vergadering: 30-10-2019 
 
Motivatie voor agendering: 
De reden hiervoor is enerzijds het negatieve bedrijfsresultaat van meer dan 200.000 EUR in 2018 
terwijl het jaar daarvoor er sprake was van een positief bedrijfsresultaat. Tevens wordt er een 
miljoenensubsidie verschaft aan Groningen AirPort Eelde, is er sprake van toenemende krimp van 
passagiers in 2019 en bestaat er reeds een nieuwe samenstelling van RvC. Concluderende, De 
provincie Drenthe subsidieert een verliesgevende onderneming. Anderzijds geeft het coalitieakkoord 
blijk van ambitieuze doelen omtrent het terugbrengen van CO2-uitstoot.  
Het subsidiëren van Groningen AirPort Eelde enerzijds en CO2 uitstoot verminderen anderzijds wringt 
 
Visie van de fractie 
Groningen Airport is een dossier met vele haken en ogen. 
Qua bedrijfsvoeringsresultaten lijkt het alsof er na een aantal vette jaren het vliegveld nu een aantal 
magere jaren tegemoet gaat. Daarbij in rekening nemende dat: 
 
- de Noordelijke Rekenkamer jaren geleden voorspelde dat AirPort Eelde ‘niet of op pas op zeer 

lange termijn kostendekkend zal zijn’; 
  
- uit het informatieve artikel ‘Het is nooit stil rond Groningen Airport Eelde’, blijkt dat het vliegveld al 

tientallen jaren, ja, eigenlijk vanaf zijn ontstaan, een zorgenkind geweest is; 
 

- Eelde ondanks een record aantal passagiers in 2018 en een continue stijging van het aantal 
vliegbewegingen sinds 2015, niettemin een verlies leed van ruim twee ton; 

 
- de gemeente Groningen heeft besloten zich terug te trekken als aandeelhouder en het is niet 

ondenkbaar dat de gemeente Assen dit voorbeeld gaat volgen. 
  
Dit betekent dat het toekomstige lot van de luchthaven doorslaggevend bepaald gaat worden door de  
provincies Groningen en Drenthe en dat zal voorlopig alleen mogelijk zijn middels de substantiële 
subsidiëring voort te zetten. 
  
Dit is ongetwijfeld een lastig dilemma, maar daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat Eelde 
meer is dan een regionale luchthaven en een belangrijk onderdeel is van de Drentse economie en 
service-niveau. 
  
- Het is tevens het nationale centrum voor de opleiding van verkeersvliegers; 
  
- Het is de thuisbasis van de traumahelikopter van het UMCG en speelt een cruciale rol bij 

orgaanvluchten; 
  
- Het speelt een belangrijke rol in de broodnodige ontwikkeling van een infrastructuur voor drones 

en het heeft in het verleden meermalen gefunctioneerd als uitwijkmogelijkheid bij riskante 
luchtverkeerssituaties. 



  
Deze overwegingen doen bij FvD de balans nipt overslaan in de richting dat de provincie een taak 
heeft om het voortbestaan van Groningen Airport te bevorderen, maar dit standpunt is wel onderhevig 
aan de volgende mitsen en maren: 
  
- Onze zusterprovincie Groningen dient eenzelfde standpunt in te nemen, aangezien deze taak, de 

draagkracht van de provincie in haar eentje ongetwijfeld overstijgt; 
  
- De investeringsagenda en exploitatie dienen nauwlettend in de gaten gehouden te worden, in de 

zin van uiterste soberheid en het absoluut vermijden van ‘riskante plannen’. 
  
- De bedrijfsvoering dient volledig in het teken te staan van winstgevendheid, voortvloeiend uit 

commerciële exploitatie.   
  
Onder die voorwaarden is FvD bereid in te stemmen met het mede ‘in de lucht’ – of liever: ‘op de 
grond’  - houden van de Groningen Airport Eelde door de provincie. 
 
 
Vragen aan de overige fracties: 
1. Hoe denken de overige fracties hierover?  

  
 
 
Vragen aan het college van GS: 
1. N.v.t. 
 
 



prcoinciebuis Síesterbrink r, Assen
postadres Postbus Í22, 94ooAc Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pror)incieprenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 15 juli 2019
Ons kenmerk 281 1.2/201 9001 686
Behandeld door de heer G.C. van Geffen (0592) 36 55 80

Onderwerp: Actuele ontwikkelingen en Jaarverslag 2018 Groningen Airport Eelde NV
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de
afspraak gemaakt dat u van alle verbonden partijen in de exploitatiefase de Jaar-
stukken ontvangt. ln lijn met deze afspraak hebt u eerder dit jaar de Begroting 2019
van Groningen Airport Eelde NV ontvangen en ontvangt u nu het Jaarverslag 2018
Groningen Airport Eelde NV en de eerste Kwartaalrapportage 2019 Groningen Airport
Eelde. Naar aanleiding van de op 11 juli gehouden aandeelhouders vergadering infor-
meren wij u ook over actuele ontwikkelingen op en rond de luchthaven.

Jaarrekening 2018
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van de vennootschap is over 2018 uitgekomen
op een nadeel van € 208.926,-- tegen een overschot van € 372.201,-- over 2017. De
Begroting 2018 ging uit van een nadeelvan € 205.000,- de afwijking ten opzichte
daarvan is dan ook beperkt. Er zi)n dan ook geen grote afwijkingen te melden tussen
de begrote baten en lasten en de werkelijk gerealiseerde baten en lasten. De baten
zijn in totaal € 204.000,-- lager en de lasten zijn in totaal€ 200.000,-- lager dan
begroot. ln 2018 is voor in totaal€ 3 miljoen subsidie, ter dekking van de kosten van
Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) verantwoord.
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Risico's
ln het jaarverslag staan onder de risico's geen verrassingen genoemd die niet eerder
bekend waren. Het belangrijkste feit is dat de belangrijkste partner voor de hub-verbin-
dingen, Nordica, zich per eind 2018 terug getrokken heeft. Dat heeft tot gevolg dat het
aantal passagiers in 2019 lager zal zijn. De ambitie voor deze verbindingen blijft
bestaan.

Eindrapportage van de heer H. Post inzake vastgoedontwikkeling.
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de rapportage inzake de vastgoedontwik-
keling ter informatie op de agenda van de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(AvA) gezet. De RvC en directie hebben de inhoud van de rapportage betrokken bij de
gesprekken met Schiphol en hebben nu de rapportage ook voor de aandeelhouders
beschikbaar gesteld. Wij sturen u deze informatie door.

Bouwkosten Brandweerkazerne
Voorzien was om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Hiervoor hebben de ge-
zamenlijk aandeelhouders een bedrag van € 2,55 miljoen beschikbaar gesteld. Door
de gemeente Tynaarlo is gekeken naar de wettelijk noodzaak van nieuwbouw.
De gemeente Tynaarlo heeft op 3 juli2019 aangegeven dat de gemeente niet voor-
nemens is voor 1 januari 2020 op te treden tegen de situatie in de huidige brandweer-
kazerne. Wel geeft de gemeente aan dat sprake is van achterstallig onderhoud,
waardoor het gebouw niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Dit betreft vooral
arbo-regels, Bouwbesluit en milieuregels. Nieuwbouw is daarbij niet de enige moge-
lijkheid om dit op te lossen. De gemeente geeft verder aan dat het bouwen van één
brandweerkazerne voor de luchthavenbrandweer en de brandweer in Eelde op de
luchthaven geen voordelen heeft en dat het ervoor kiest om in Eelde een eigen
nieuwe kazerne te bouwen. De RvC is tijdens de AvA met het voorstel gekomen om
de optie renovatie van de brandweerkazetne uit te werken en dan mogelijk niet meer
voor de optie nieuwbouw te gaan. Verbouw lijkt veel goedkoper te zijn, maar tijdens
de verbouwing dient de winkel open te blijven, wat ook weer extra kosten met zich
meebrengt. Bovendien moet ook de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT), die
toezicht houdt op de naleving van veiligheid- en milieuwetten en regels voor de
luchtvaart, akkoord gaan. De huidige inschatting is dat een verbouwing binnen het
bedrag van € 2,55 miljoen gerealiseerd kan worden. Een definitief besluit wordt voor
het eind van het jaar verwacht.

Raad van Commissarissen (RvG)

Op de algemene vergadering van aandeelhouders Groningen Airport Eelde (GAE) NV
van 1 1 juli 2019 is de heer T. de Vries als lid van de RvC benoemd. ln de opdracht die
de kwartiermakers binnen de RvC hebben gekregen is opgenomen dat er binnen een
halfjaar na 1 maart 2019 een volwaardige RvC samengesteld moet zijn en dat de RvC
indien nodig aangevuld moet worden met leden vanuit specifiek benodigde kwali-
teiten. Daar wordt met deze voorgestelde benoeming aan voldaan. Met de benoeming
van de heer De Vries als financieel expert, wordt de RvC op dat punt versterkt.
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1e KwaÉaalrappoÉage 2019 Groningen Airport Eelde
Wij sturen u deze rapportage toe om u ook te informeren over de commerciële en

financiële stand van zaken van GAE NV.

Routefonds
Zoals in de brief van 5 februari 2O19 inzake Beantwoording schriftelijke vragen ex ar-
tikel 41 Reglement van orde over 'Aanloopsteun Groningen Airport Eelde is aange-
geven, heeft het A&RDF BV de verplichting om jaarlijks vóór 1 juli aan de aandeel-
houders te rapporteren over de stand van zaken van het routefonds. Die rapportage is

op 15 juli 2019 ontvangen en daarom zenden wij u nu ook het Jaarverslag A&RDF

2018 ter informatie toe. Wij zullen er bij het A&RDF op aandringen de volgende keer

de rapportage tijdig in te zenden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter fls

1 . Jaarverslag 2018 Groningen Airport Eelde NV

2. 1e Kwartaalrapportage 2019 Groningen Airport Eelde

3. Jaarverslag ARDF 2018
4. Eindrapportage van de heer Harm Post inzake vastgoedontwikkeling
5. Brief Tynaarlo inzake brandweerkazerne

md/coll
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Aan   Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV 

CC    Raad van Commissarissen 

Datum  16 mei 2019 

Onderwerp    Resultaten eerste kwartaal 2019 Groningen Airport Eelde 
 

 
 
Geachte Bestuurders, 
 
Door middel van dit schrijven brengen wij u graag op de hoogte van de commerciële en financiële 
ontwikkelingen van Groningen Airport Eelde NV (GAE) over het eerste kwartaal van 2019. 
 
Het jaar 2018 eindigde met bijna 242.000 passagiers als een recordjaar. Hoewel de opbrengsten lager waren 
dan begroot, gold dat ook voor de kosten en kwam het resultaat voor belastingen op het begrote niveau van 
uit. Eind 2018 beëindigde Nordica de lijnvluchten naar Kopenhagen en München en 2019 ging dan ook van 
start met een aangepast commercieel ambitieniveau en bijbehorende begroting. Navolgend worden de 
commerciële en financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2019 nader toegelicht. 
 
Commercieel 
In het eerste kwartaal zijn meer dan 27.000 passagiers vervoerd, 4% minder dan begroot. Van maand tot 
maand zijn verschillen zichtbaar. Waar in februari de route naar Londen het nog 15% beter deed dan verwacht 
en 4% meer charterpassagiers zijn vervoerd dan verwacht, liet maart het tegenovergestelde beeld zien.  
 
Begin maart is AIS Airlines, een op Lelystad gevestigde Nederlandse maatschappij die ook een vliegschool (AIS 
Flight Academy) heeft, gestart met de tweemaal daagse vluchten naar Kopenhagen met een 18-zitter. Zij richt 
zich met name op de zakelijke reiziger. 
 
De frequentie van de route naar Londen is in het eerste kwartaal aangepast naar tweemaal daags, waarbij het 
toestel ‘s nachts niet langer op GAE is gestationeerd. Vooral de vroege ochtendvluchten waren vorig jaar 
slecht bezet en het aanpassen van de frequentie door Stobart heeft niet tot een uitval van de vraag geleid. De 
bezettingsgraad is ten opzichte van 2018 verbeterd omdat het nieuwe schema blijkbaar beter bij de behoefte 
van de markt aansluit. 
 
De Kanaaleilanden zijn voor 2019 een nieuwe bestemming en door de markt bijzonder goed ontvangen. Deze 
eerste korte serie was nog voor de eerste vlucht volledig uitverkocht en touroperator Sunair heeft direct 
aangegeven voor 2020 een langere serie te willen aanbieden.  
 
Daarnaast hebben een aantal touroperators aangegeven GAE te zullen gebruiken voor korte series 
chartervluchten omdat andere Nederlandse luchthavens vol zitten. Helvetic gebruikt GAE voor het vervoeren 
van Zwitserse cruise-passagiers en Aegean vliegt een korte serie naar Dubrovnik die oorspronkelijk vanaf een 
andere luchthaven stond gepland. 
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In maart mocht GAE weer een Boeing 747 met Amerikaanse militairen ontvangen, die in april via GAE weer 
zijn vertrokken in een Boeing 767 nadat ze aan de internationale oefening ‘Frisian Flag’ hadden meegedaan. 
GAE heeft laten zien dat zij goed in staat is om dit soort grote (wide-body) toestellen en bijzondere vluchten 
correct en veilig af te handelen. In januari is een groep Nederlandse militairen op GAE teruggekeerd van een 
missie uit Litouwen. 
 
Het aantal vliegbewegingen lag in het eerste kwartaal 11% onder de prognose, wat volledig te verklaren valt 
vanuit het klein verkeer (general aviation). Dit is zeer weersafhankelijk en het aantal vluchten volgt een grillig 
patroon. De traumahelikopter maakte 500 vluchten zoals verwacht maar de lesvluchten bleven 26% achter. 
Veel lesverkeer is momenteel afkomstig van Lelystad Airport en het lesverkeer neemt naar verwachting de 
komende maanden weer toe. 
 
Financieel 
Onderstaand treft u de financiële stand van zaken over het eerste kwartaal van 2019 aan. De forecast is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers van het eerste kwartaal plus de begroting voor de overige drie kwartalen. 
 

 
 
Het lager dan begrote aantal vervoerde passagiers vertaalt zich ook door in lagere opbrengsten dan begroot, 
wat vooral zichtbaar wordt in de havengelden. De havengelden komen over het eerste kwartaal 15% lager uit. 
De overige opbrengsten liggen bijna 6% lager dan de begroting. De brandstofverkopen ontwikkelen zich goed 
en het parkeren blijft maar licht achter bij de ambitieuze doelstelling. In totaal bleven de opbrengsten 11% 
achter bij de doelstelling. 
 
De kostenontwikkeling was gunstig, met name voor personeelskosten en overige kosten. Door de inzet van 
een flexibele schil kan snel worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen en bleven personeelskosten beperkt. 
Ten opzichte van 2018 zijn veel bezuinigingen doorgevoerd, met name op onderhoud. Onderhoudskosten en 
promotiekosten vallen gunstig uit ten opzichte van de begroting. De energiekosten vallen tegen door stijgende 
energiebelasting. De totale kosten vallen over het eerste kwartaal 7% lager uit dan begroot. 

Winst- en Verliesrekening (€) Begroot Realisatie Begroot Forecast

tm Q1 2019 tm Q1 2019 2019 2019

Bedrijfsopbrengsten

Havengelden 561.523 480.053 3.383.000 3.301.437

Opbrengst Gebouwen & Terreinen 139.705 129.372 588.000 577.268

Brandstofverkopen 43.197 42.417 205.000 204.520

Overige Bedrijfsopbrengsten 119.536 113.511 702.000 695.975

TOTAAL OPBRENGSTEN 863.961 765.353 4.878.000 4.779.199

Bedrijfslasten

Personeelskosten 745.413 708.068 3.097.000 3.206.819

Afschrijvingskosten 129.015 130.405 517.000 517.451

Overige bedrijfskosten 349.050 299.218 1.499.000 1.300.422

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 1.223.478 1.137.690 5.113.000 5.024.692

BEDRIJFSRESULTAAT -359.517 -372.337 -235.000 -245.492

Rente 0 30 0 30

RESULTAAT -359.517 -372.307 -235.000 -245.462
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In totaal komt het resultaat over het eerste kwartaal € 13.000 lager uit dan begroot.  
 
De kosten en opbrengsten van de luchthaven volgen een seizoenpatroon met een piek in de zomermaanden 
voor zowel kosten als opbrengsten. Het zomerschema zorgt voor een verzwaring van de operationele lasten 
maar ook voor een stijging van de inkomsten. Het is op dit moment nog te vroeg om aannames te doen over 
het verdere verloop van het jaar en er zijn geen aanwijzingen voor structurele wijzigingen ten opzichte van de 
begroting. Daarom ligt de verwachting voor de rest van het jaar in lijn met de begroting. Extra series vluchten 
zijn een meevaller maar in de kosten zijn ook tegenvallers mogelijk in verband met correctief onderhoud van 
verouderde bedrijfsmiddelen. Als gevolg van een hoog ziekteverzuim nemen de personeelskosten naar 
verwachting toe. Mede daardoor is nog geen direct zicht ontstaan op een verbetering van het resultaat. Dat 
neemt niet weg dat inspanningen worden verricht om het resultaat verder te verbeteren, waarbij actief naar 
nieuwe kansen en markten wordt gezocht voor zowel luchtvaart als vastgoed. 
 
Ook voor de investeringen worden meevallers en tegenvallers verwacht, voornamelijk door stijgende 
marktprijzen voor technische installaties en manuren, maar er is nog geen beeld ontstaan dat op totaalniveau 
afgeweken wordt van de begroting.  
 
Overige ontwikkelingen 
De markt voor luchtvaart wordt momenteel gekenmerkt door onzekerheid over veranderende 
omgevingsfactoren. Vooral de uitgangspunten van de Luchtvaartnota 2020-2050 die het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat eind dit jaar zal voorleggen, en de onduidelijkheid rondom de opening van 
Lelystad Airport, maken dat luchtvaartmaatschappijen en touroperators nog alle opties open houden. Daarom 
is er nog geen definitief winterschema 2019-2020. Het failliet van de Britse regionale luchtvaartmaatschappij 
BMI en de terughoudendheid van andere maatschappijen hebben er toe geleid dat gevoerde gesprekken over 
hub-verbindingen tot nu toe nog niet tot een concrete invulling van die ambitie hebben geleid. 
 
Groningen Airport Eelde is met de andere gereguleerde luchthavens en de Nederlandse Vereniging van 
Luchthavens zich een mening aan het vormen over de uitgangspunten voor de Luchtvaartnota 2020-2050. Zij 
stelt zich daarbij op het standpunt dat de toekomstige vraag naar luchthavencapaciteit en het feit dat andere 
Nederlandse luchthavens nu al hun grenzen bereiken, het noodzakelijk maken dat de toekomstige aansturing 
van de Nederlandse luchthavens vanuit de gedachte van één systeem dient plaats te vinden. De series 
chartervluchten die nu al uit zijn geweken naar GAE zijn illustratief voor de druk op de capaciteit bij en de 
verbondenheid van de nationale luchthavens. 
 
Omdat als gevolg van de ontdekte fouten in de berekeningen voor Lelystad Airport nog geen definitieve 
berekeningen voor de geluidsruimte beschikbaar zijn gesteld en dus nog geen Milieu Effect Rapportage kan 
worden opgesteld, kan op dit moment nog geen beslissing worden genomen over het aanvragen van een 
nieuw Luchthavenbesluit. We zijn met het Ministerie in overleg over het juiste moment van aanvragen, mede 
om aansluiting te houden met de uitgangspunten van de Luchtvaartnota 2020-2050. 
 
De voorbereidingen voor het realiseren van een zonnepark van 19 hectare met meer dan 63.000 panelen door 
Groenleven zijn afgerond. Begin mei is gestart met het aanleggen van het zonnepark, dat naar verwachting in 
november operationeel zal zijn. Het realiseren van een met zonnepanelen te overdekken passagierscorridor 
van 400 meter die de luchthaven in staat stelt haar eigen elektrische energieverbruik volledig op te wekken 
maakt deel uit van dit project. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J.M. van de Kreeke 
Directeur 
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Verslag 
 

Oprichting 

A&RDF BV is opgericht op 8 mei 2018 met als doel het beheren van het Routefonds GRQ.  

Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde NV (GAE) hebben in 2017 besloten te investeren 

in de luchthaven. Als onderdeel van deze investering is 10 miljoen Euro bestemd voor het 

ontwikkelen van nieuwe routes vanaf de luchthaven. NV NOM heeft destijds laten weten bereid 

te zijn dit routefonds te beheren. Tegen de achtergrond van de relevante Europese 

Mededingingsregels is daarvoor op 8 mei 2018 een besloten vennootschap opgericht onder de 

naam A&RDF B.V. met als primaire opdracht het uitvoeren van het beheer van het Routefonds 

GRQ en het onafhankelijk van publieke partijen verstrekken van financieringen voor 

routeontwikkeling aan de luchthavenexploitant. Het betreft een BV die met de NOM als enig 

aandeelhouder functioneert als juridisch zelfstandige investeringsfaciliteit met een eigen 

financiële verslaglegging. 

Activiteiten 2018 

Eind 2017 heeft GAE een overeenkomst gesloten met Nordica voor het uitvoeren van 

verbindingen met Kopenhagen (2 keer per dag), München en Brussel (beide dagelijks). In het 

contract dat GAE met Nordica heeft afgesloten was een garantie opgenomen; verliezen op de 

route (inclusief marketingkosten) werden afgedekt door GAE. Omdat het Routefonds GRQ op 

dat moment niet was opgericht heeft NOM in eerste instantie garant gestaan voor de verliezen, 

afgedekt met een subsidie van de aandeelhouders van GAE. Deze garantie is na oprichting van 

A&RDF en Routefonds GRQ door het routefonds overgenomen. 

Naast deze lopende businesscase heeft het Routefonds GRQ in 2018 nog 2 nieuwe 

businesscases beoordeeld op basis van het fondsreglement. Beide zijn voorgelegd aan de 

toetsingscommissie. Resultaat was dat: 

• De businesscase “Stobart” een positief advies heeft gekregen en het Routefonds GRQ is 

voor deze businesscase een overeenkomst met GAE aangegaan. 

• De businesscase “uitbreiding Nordica” een positief advies heeft gekregen, echter wel 

onder een aantal voorwaarden. Deze businesscase ging namelijk uit van een aantal nog 

zeer onzekere uitgangspunten die ingevuld moesten worden. Dat is niet gelukt 

waardoor voor deze businesscase geen overeenkomst is aangegaan.  

Om de garantstellingen voor de lopende businesscases en beheerskosten van A&RDF te 

kunnen financieren is er in juni 2018 bij de aandeelhouders van GAE een subsidieverzoek ter 

hoogte van 5.750.000 Euro ingediend, die ook is toegekend.  

Voor de lopende businesscases heeft A&RDF ieder kwartaal een verzoek tot afrekening van GAE 

ontvangen, die alle administratief zijn afgehandeld. Omdat de aanloopverliezen van de 



   ROUTEFONDS GRQ 

 

 

Jaarverslag A&RDF BV 2018   | Pagina 4 van 10 

 

businesscase Nordica veel hoger waren dan in het kasritme van de subsidiebeschikking 

voorzien is er een achterstand in de afrekening met GAE.   

Stand van zaken eind 2018 

De stand van zaken aan het eind van 2018 is dat de verbindingen van Nordica met Kopenhagen 

en met München zijn beëindigd en dat de businesscase administratief is afgerond. De 

businesscase Stobart loopt nog. Wel heeft de maatschappij aangekondigd met ingang van het 

zomerseizoen 2019 de frequentie van de vluchten terug te brengen. Dit heeft invloed op de 

inkomsten van deze route waardoor het tempo van terugbetalingen aan het fonds vertraagd zal 

worden. In 2019 zal met de directie van GAE worden gesproken over hoe hiermee om te gaan. 

Maatschappelijke effecten 

Doordat in 2018 toestellen van zowel Stobart als van Nordica hun basis hadden op de 

luchthaven heeft dat geleid tot additionele werkgelegenheid (ongeveer 10 FTE). Dit was helaas 

een tijdelijk effect.  

Op basis van cijfers van GAE is ongeveer 30% van de passagiers op de vluchten vanuit 

Kopenhagen, München en London inkomend. Dit leidt tot bijvoorbeeld extra overnachtingen en 

bestedingen in de regio en nieuwe kansen voor ondernemingen in de regio. Van de inkomende 

passagiers heeft iets meer dan de helft een toeristisch of zakelijk karakter. Die geven volgens 

cijfers van het NBTC gemiddeld ongeveer 800 Euro per verblijf uit. Dat maakt dat de lijndiensten 

op GAE in 2018 voor ruim 9 miljoen Euro bestedingen in de regio zorgen. 

Tenslotte hebben de verbindingen naar Kopenhagen en München laten zien dat er een markt 

voor deze verbindingen is. AIS Airlines heeft met een kleiner toestel en voor eigen rekening de 

verbinding naar Kopenhagen opnieuw opgestart.  

Kasritme subsidie 

De declaraties die GAE heeft gedaan gebaseerd op de businesscase Nordica zijn veel hoger 

uitgevallen dan bij de aanvraag van de subsidie was voorzien. Onderstaande tabel geeft 

daarvan een overzicht. Te zien is dat er nu, na uitbetaling van de tranche van €2.000.000 van 

2019 nog een vordering van GAE op het fonds is van €653.030, die pas in 2020 kan worden 

betaald en dat GAE vooralsnog vanuit de eigen liquiditeit op zal moeten vangen.  

kasritme subsidie            

  2017 2018 2019 2020 totaal   

gepland 1.606.035 2.750.000 2.000.000 1.000.000 7.356.035   

Gedeclareerd door GAE 1.606.035 5.230.234     6.836.269   

kosten 2018   138.512        

banksaldo 30-4-2019   34.284        

saldo 0 -2.653.030 -653.030 346.970    
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 
Aan: de aandeelhouders van A&RDF B.V. 

 

Wij hebben de op bladzijde 7 tot en met 10 in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van 

A&RDF B.V. te Groningen beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2018 en de winst en verliesrekening over 2018 met de toelichting, waarin zijn 

opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het verslag, beide in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële 

overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 

onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is 

gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een 

beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak 

uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het 

uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van 

de verkregen informatie. 

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk 

beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming 

met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot 

uitdrukking. 
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CONCLUSIE 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van A&RDF B.V. per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

 

Drachten, 15 juli 2019 

 

accon avm controlepraktijk B.V. 

Namens deze: 

 

 

 

w.g. drs. ing. M.I. Hietkamp 

Registeraccountant 
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Jaarrekening 

 

 

  

BALANS A&RDF BV

ACTIVA

vaste activa

immateriële vaste activa

Goodw ill -                      -                      

materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen -                      -                      

vlottende activa

vorderingen

belastingen en premies soc. 

verzekeringen

-                      -                      

handelsdebiteuren

vorderingen

liquide middelen 45.154             1                      

45.154             1                      

TOTAAL 45.154             1                      

PASSIVA

eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 1                      1

Overige reserves

1                      -                      

kortlopende schulden

schulden aan kredietinstellingen -                      -                      

crediteuren 7.421               -                      

belastingen, premies soc. 

verzekeringen

-                      

overige schulden, overlopende 

passiva

37.732             

-                      

45.153             -                      

TOTAAL 45.154             1                      

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

2.656.359

31 december 2018 8 mei 2018

Vordering van GAE op het Routefonds GRQ als gevolg 

van beperkingen in het kasritme van de 

subsidiebeschikking
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018 

Algemeen 

De onderneming, opgericht op 8 mei 2018 en statutair gevestigd te en opererende vanuit 

Groningen aan de Paterswoldseweg 810, is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen 

voor 100% in het bezit zijn van de N.V. NOM. Uitgangspunt van het A&RDF B.V. is het uitvoeren 

van het beheer van het Routefonds GRQ en het onafhankelijk van publieke partijen verstrekken 

van financieringen voor routeontwikkeling aan de luchthavenexploitant. De vennootschap is 

ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 71611347. 

 

Verslagleggingsperiode 

De verslaggevingsperiode voor boekjaar 2018 loopt van 8 mei 2018 tot en met 31 december 

2018. In boekjaar 2018 is vanuit GAE € 5.230.000 gedeclareerd waarvan € 4.180.000 is uitbetaald 

op basis van de afgesloten overeenkomsten.  

 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 

2 BW.  

 

 

 

 

Winst en verliesrekening A&RDF BV 2018

toelichting

opbrengsten 138.393

138.393   

beheerskosten NOM 122.134   

accountant 8.797       

kantoorkosten 7.421       

overige kosten 42             

totale bedrijfskosten 138.393-   

bedrijfsresultaat -                

rentebaten ed.

rentelasten ed. -                

som der financiële baten en lasten -                

resultaat -                

Toelichting beheerskosten 2018

toelichting

Inschrijving KvK 50

P|B oprichtingsakte A&RDF B.V. 1.084

Skybox FC Groningen seizoen '17/'18 121.000 bedrag inclusief BTW, voor A&RDF niet terugvorderbaar

122.134   
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Algemene grondslagen 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de benaderde marktwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 

is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en 

verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting.  

 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een 

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen 

en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 

overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 

worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop 

niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 

economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten 

en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. 

 

Kortlopende schulden 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde. 
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Grondslagen voor resultaatbepaling 

Opbrengstenverantwoording 

Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige 

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen 

worden geschat. 

Overige kosten 

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Gemiddeld aantal werknemers  

Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemers in dienst bij de A&RDF. 

Ondertekening van de jaarrekening 

 

 

 

A&RDF BV 

Paterswoldseweg 810 9728 BM Groningen 

T (050) 521 44 44  

 



GRQ BusinessPark: 
Kansen voor bedrijven, 
groei voor Groningen 

Airport Eelde 



De strategie van Groningen Airport Eelde blijft 

onverminderd gericht op groei: meer vluchten, 

passagiers en bedrijvigheid naar de luchthaven. 

Om de groeiplannen te ondersteunen streeft de 

luchthaven naar een stevige economische basis. 

Daarvoor is het belangrijk dat er een gezonde, 

dynamische en innovatieve bedrijvigheid is op 

en rond de luchthaven.

In opdracht van GAE heeft Harm D. Post als 

projectontwikkelaar GRQ BusinessPark in kaart 

gebracht welke commerciële kansen er zijn om 

de bedrijvigheid rond het vliegveld te versterken. 

Dat heeft een goed beeld opgeleverd van de 

investeringskansen en markten die ondernemers 

zien. Dit document bevat de resultaten van de 

inventarisatie.

Om de potentie van GRQ BusinessPark als 

economisch belangrijke locatie voor bedrijven te 

identificeren heeft Post gesprekken gevoerd met 

een groot aantal ondernemers, kennisinstellingen 

en andere organisaties. 

In de gesprekken kwam de waarde die het bedrijfs-

leven hecht aan een luchthaven veelvuldig naar 

voren. Ook bleek dat er volop bereidheid is tot 

investeren in bedrijvigheid op en rond de luchthaven. 

Dat heeft ertoe geleid dat investeringsideeën zijn

geformuleerd, plannen zijn gemaakt en dat principe-

afspraken zijn vastgelegd met ondernemers en 

organisaties.

Vooraanstaande bedrijven zien de regionale 

luchthaven als internationale toegangspoort voor 

het Noorden. Het is een essentiële schakel in 

de noordelijke infrastructuur en een belangrijke 

vestigingsplaatsfactor voor bedrijven. En – niet in 

het minst – eveneens van belang voor de inwoners. 

Voor de economische ontwikkeling van heel het 

Noorden is een luchthaven om deze redenen een 

factor van gewicht. Vanuit de gedachte industrie volgt 

infrastructuur is verdere groei en ontwikkeling van 

Groningen Airport Eelde dan ook zeer gewenst. 

Niettemin was er de laatste maanden van het 2018 

een sterke dynamiek rond het vliegveld en is de 

stemming veranderd. Met name het stopzetten 

van de lijnverbindingen op de hub-bestemmingen 

Kopenhagen en München heeft zijn weerslag gehad 

op de planvorming rond GRQ BusinessPark. 

Het enthousiasme en vertrouwen dat er aanvankelijk 

was bij onder meer horecapartijen, een bedrijf in de

hotelbranche en bij projectontwikkelaars is getemperd

door het verdwijnen van de hubverbindingen. 

Ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van een app om 

vluchtprijzen en -tijden te vergelijken is minder urgent 

geworden. Een aantal ondernemers heeft ervoor 

gekozen de ontwikkelingen af te wachten en plannen 

on hold te zetten. 

Het neemt niet weg dat de luchthaven een aan-

trekkelijke plek blijft om te ondernemen. Dat 

geldt zeker voor activiteiten die aan de luchtvaart 

gerelateerd zijn. Denk aan goederenvervoer door 

de lucht, luchtvaartopleidingen en stationering van 

privé-vliegtuigen.

Ook logistiek en GAE gaan goed samen, mede

dankzij de locatie van GAE, aan de zuidkant van 

de stad en nabij de verkeersader van de A28.

Dit verslag biedt een overzicht van concrete 

ontwikkelmogelijkheden voor GRQ BusinessPark. 

Welke plannen en ideeën hebben ondernemers voor 

het luchthaventerrein? Wat is nodig om ze uit te 

voeren en welke investeringen zijn ze bereid 

te doen? 

Harm D. Post, februari 2019 

Inleiding



OPDRACHT:
Verken de ontwikkelingsmogelijkheden 
en kansen voor GRQ BusinessPark op 
Groningen Airport Eelde.  

Breng in kaart welke plannen en ideeën 
ondernemers hebben voor investeringen
op GRQ BusinessPark.  

Breng investeringsmogelijkheden en 
ontwikkelkansen op GRQ BusinessPark 
onder de aandacht bij ondernemers  
en andere investeerders.

Om op langere termijn een sterke luchthaven te 

handhaven is naast maatschappelijk draagvlak een 

gezonde zakelijke en financiële basis een voorwaarde. 

Daarvoor zijn behalve de luchtvaartactiviteiten ook 

alle zakelijke initiatieven op en rond de luchthaven van 

belang. GRQ BusinessPark vervult dus een belangrijke 

rol in de ontwikkeling van GAE. 

Toename van bedrijvigheid kan in de eerste plaats 

komen van luchtvaartgebonden activiteiten (de airside-

activiteiten). Daarnaast zijn de landside-activiteiten 

de tweede economische pijler onder GAE. Die laatste 

Een gezonde zakelijke 
en financiële basis

DOEL:
Versterking van de bedrijvigheid op en 
om Groningen Airport Eelde. Een breder 
aanbod van economische activiteiten. 
Het ondersteunt en stimuleert de ont-
wikkeling van het vliegveld en zorgt voor 
steviger fundament. Het levert nieuwe 
arbeidsplaatsen op en stijging van 
erfpachtinkomsten.

omvat alle activiteiten die indirect verband houden 

met het vliegverkeer op Eelde. Vaak is er overigens een 

vermenging van air- en landside, zoals bijvoorbeeld bij 

de Dutch Aviation Campus, of bij op- en overslag van 

goederen. 

Door landside- en airside-activiteiten op het lucht-

haventerrein te ontwikkelen wordt de economische 

functie van GAE verstevigd. Nieuwe initiatieven trekken 

op hun beurt nieuwe activiteiten aan. De kritische 

massa neemt toe. Het levert nieuwe banen op en een

 stijging van inkomsten uit erfpacht en start- en 

landingsgelden.
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Het bestemmingsplan 
Voor ontwikkeling van de lucht-
haven is een ondernemersvriendelijk 
bestemmingsplan een vereiste. De 
huidige eis van strikte verbondenheid 
van activiteiten aan luchtvaart remt de 
ontwikkeling van GAE en die van GRQ 
BusinessPark in het bijzonder. Realisatie 
van  investeringen van ondernemers 
vraagt om een aanpassing van het 
bestemmingsplan. 

Concreet betekent het:
• Uitbreiding terrein van de luchthaven 

door de bestemming van de grond aan 
de overzijde van de Burg. J. Legroweg te 
veranderen in 'Industrie'. Het betreft het 
terrein naast Siesling.

• Verhoging van de bouwhoogte aan de 
rand van het luchthaventerrein naar  
25 meter.

• Mogelijk maken van vestiging van activi-
teiten met een publieksfunctie (horeca, 
dronecage, popdome, kinderopvang).  

• Mogelijk maken van woonfunctie op de 
luchthaven. 

Toegang tot de luchthaven
Om de ontsluiting van de lucht
haven te verbeteren is reconstructie 
van de toegang en herinrichting van 
het parkeerterrein voor de aankomst- 
en vertrekhal belangrijk. Van realisatie 
hiervan wordt in het GRQ BusinessPlan 
uitgegaan.

Aandachtspunten: 
Het bestemmingsplan 
en de toegang tot de 
luchthaven

De initiatieven 
De ideeën, plannen en initiatieven die 
ondernemers hebben om GRQ Business-
Park tot ontwikkeling te brengen staan 
op de volgende pagina's beschreven. 
Voor een aantal van de projecten is de
planvorming en financiering in vergevor-
derde fase. 

Op de kaart (pagina 8-9) zijn de locaties 
van de projecten en plannen ingetekend. 
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Voor logistieke activiteiten is GRQ BusinessPark een uitermate 
goede locatie. De gunstige ligging, nabij de verkeersader 
A28 en de goede toegankelijkheid maken GRQ BusinessPark 
kansrijk als logistieke hotspot. Met name exploitanten van 
webwinkels tonen interesse. Voor hen is snelle verzending 
en toelevering cruciaal. Tot voor kort was levering binnen 
24 uur de norm. Webwinkels willen die levertijd verder 
inkorten, waarbij in stedelijke gebieden een bezorgtijd van
vier uur als streven geldt.

Ontwikkeling van drone-activiteiten is een belangrijk onder-
deel van de plannen voor ontwikkeling van GRQ BusinessPark 
als logistieke hotspot. Naar verwachting zullen drones over 
niet al te lange tijd een rol vervullen bij de bezorging van 
pakketjes. Omdat GAE de enige luchthaven in Nederland 
is waar zowel vliegverkeer als drone-verkeer is toegestaan 
heeft de luchthaven hier een voorsprong. Een trend in 
pakketvervoer is daarnaast dat pakjes vaker als deellading 
met passagiersvliegtuigen worden meevervoerd. 

Activiteiten en resultaten
• Inventarisatie van interesse bij logistieke partijen

• Een ondernemer met 500 webwinkels in 18 landen heeft 
samenwerking gezocht met een vooraanstaand noordelijk 

opleidingsinstituut. Dat wil inspelen op de explosief 
toenemende vraag naar logistiek personeel 

• Opleidingsinstituut heeft plannen om te investeren in 
een zichtlocatie aan de Burg. J.G. Legroweg. Wordt een 
centrale plaats voor opleidingen in de logistiek

• Ondernemer en school werken aan ontwerp van een 
geïntegreerd concept van scholing en werk. De school 
biedt opleidingen tot vakkrachten waar de logistiek 
ondernemer behoefte aan heeft. Het bedrijf biedt 
gegarandeerde stageplaatsen en baangaranties voor 
leerlingen

• De gebouwen van het logistiek centrum, gepland langs 
de zijbaan, kunnen als geluidsscherm fungeren voor de 
achterliggende bebouwing.  

Inkomsten en effecten GAE
• Erfpacht uit grond: 6 hectare =  

60.000 m2 à € 4,5 m2/jr = € 270.000,-

• Aantal nieuwe banen geschat op 150 nu,  
tot 500 over 5 jaar

• Landingsgelden: PM

GRQ BusinessPark Logistiek Centrum
Op- en overslag en distributiecentra, opleidingsinstituut logistiek personeel 

1

Foto: distributiecentrum. Foto: Paul Raats (website NRCQ)
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3 Dutch Aviation Campus 
Opleidingscampus 
luchtvaartpersoneel 

Inspelend op de grote vraag naar luchtvaartpersoneel 
heeft een aantal noordelijke ondernemers het initiatief 
genomen voor een nieuw en breed opleidingsinstituut voor 
luchtvaartpersoneel: de Dutch Aviation Campus.
DAC zal piloten, cabin crew, luchtvaarttechnici en ook 
gespecialiseerde cockpitcleaning-staff opleiden. De oplei-
dingen worden ingevuld samen met de RUG en Deltion 
College in Zwolle.  
Vliegmaatschappijen nemen leerplekken af en leerlingen 
hebben een baangarantie. De baanzekerheid geeft leer-
lingen ook zekerheid over financiering van de opleiding 
door banken.

Activiteiten en resultaten
• Marktverkenning afgerond, resultaten zijn in een  

rapport vastgelegd. Twaalf luchtvaartmaatschappijen 
gepolst 

• Enthousiasme bij luchtvaartmaatschappijen

• Concept van afname leerplekken en baangarantie 
bestaat in deze vorm nog nergens in Europa

• Onderkomen in bestaande bebouwing die gekocht  
kan worden van provincie Drenthe 

• Meer vliegbewegingen door lesverkeer

• Airport hotel (zie bij Toerisme) biedt 
overnachtingsfaciliteit voor DAC-leerlingen. 

Inkomsten GAE: 
• Erfpacht van 2,1 ha faciliteiten voor opleidingen en 

stalling vliegtuigen en materieel: € 105.000,- per jaar

• Arbeidsplaatsen: 25 tot 100 bij volle operatie DAC

• Landingsgelden vliegverkeer DAC: PM.

Naast de potentiële nieuwkomer Dutch Aviation Campus 
is KLM Flight Academy al lang een vaste waarde op de 
luchthaven. Deze KLM-dochter leidt alleen piloten op die  
bij de KLM aan de slag gaan.  
De beide opleidingsfaciliteiten zijn niet concurrerend. 
Vestiging van een tweede opleidingsfaciliteit verbreedt het 
spectrum van activiteiten op GRQ BusinessPark en daarmee 
de economische basis van GAE. Het komt tevens de 
uitstraling van de luchthaven ten goede. 

Wat geldt voor ontwikkeling van logistieke activiteiten 
gaat ook op voor kantoorontwikkeling. Omdat GRQ 
BusinessPark gunstig ligt, nabij de A28 en goed 
bereikbaar is, is het voor kantoorhuisvesting een 
kansrijke locatie. 

Activiteiten en resultaten
• Inventarisatie interesse voor kantoorhuisvesting 

• Volledige bezetting bestaande panden op 
voorterrein luchthaven

2    Kantoorontwikkeling

• Investeringsplan voor de bouw van een derde kantoor-
toren tussen de kantoren van Nacap en Geveke. 
Initiatiefnemer is bereid tot investeren indien 70 procent 
van de geplande beschikbare kantoorruimte is verhuurd.

Inkomsten GAE:
• Erfpacht bouwgrond: PM

• Aantal nieuwe arbeidsplaatsen: 50 – 75.
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Hangarwoningen zijn woningen die op het vliegveldterrein 
gebouwd worden. De begane grond van een Hangar 
House biedt een onderkomen voor een vliegtuig, de 
bovenverdieping heeft een woonfunctie. De markante 
woningen geven GAE een extra functie en voegen een 
element toe aan de uitstraling van het vliegveld. 

Een inventarisatie onder mogelijke kopers laat zien dat de 
luchthavenvilla’s opmerkelijk gewild zijn. Dat komt zeker ook 
doordat deze karakteristieke woonvorm in een straal van 
zo’n vierhonderd kilometer rond Eelde wel gewild, maar niet 
beschikbaar is. De inschatting is dat er markt is voor circa 
25 kavels van circa 1.500 m2 langs de zijbaan aan de 
oostkant van het luchthaventerrein. 

Hangar Living, luxueuze luchthavenvilla’s 4

Activiteiten en resultaten
• Inventarisatie van interesse onder potentiële klanten

• Ruimte voor circa 25 kavels

• Concrete belangstelling van geïnteresseerden voor 
erfpacht kavel. Belangstelling komt van bezitters van 
een vliegtuig 

• Ontwerp van Hangar House gereed

• Wonen op de luchthaven vraagt om aanpassing van  
het bestemmingsplan en Luchthavenbesluit. 
 

Inkomsten GAE:
• Erfpacht woningbouwgrond, circa € 500.000,- per jaar

• Start- en landingsgelden: PM.
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Overzicht initiatieven 
Op deze twee pagina's zijn de initiatieven en commerciële mogelijkheden die ondernemers zien 
op GRQ BusinessPark op de plattegrond van GAE ingetekend. Alle investeringsprojecten komen 
uit de markt zelf en worden in alle gevallen gesteund door één of meerdere ondernemers. 
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5 Drone Hub

GAE is de enige luchthaven in Nederland die van de lucht-
vaartautoriteiten toestemming heeft om te vliegen met
drones in combinatie met nabije luchtvaart. 
Commercialisering van de drone-luchtvaart biedt GAE 
goede ontwikkelingskansen.
De beschikbare financiën (SNN) en de verwachtingen 
rond de toekomstige inzet van drones op allerlei gebieden 
maakt het initiatief zeer kansrijk. De inzet om de plannen 
rond drone-luchtvaart in gang te zetten laat echter te 
wensen over. Wil dit slagen, dan is het belangrijk dat de 
commerciële inspanningen worden vergroot.

Activiteiten en resultaten
• Mogelijkheden voor drone-activiteiten op GAE zijn 

geïnventariseerd. Potentie is groot en vraagt om 
een stevige commerciële aanpak. De mogelijkheden 
kunnen commerciëler in de markt worden gezet. 
Partijen zijn bereid zich hiervoor in te zetten op basis 
van no-cure-no-pay. Voorstel is beschikbaar 

• Voor ontwikkeling van businessmodel voor drone-
activiteiten is 2,3 miljoen euro beschikbaar (SNN) in 
co-financiering. 60 procent van de investering is voor 
rekening van bedrijven, SNN financiert de overige 40 
procent

• Mogelijkheden verkend voor opzet drone-cage, bedoeld 
voor opleiden van drone-piloten en voor recreatieve 
doeleinden.

• Noordelijk opleidingsinstituut steunt ontwikkeling van 
drone-cage en is bereid een deel van de investering op 
zich te nemen

• Ondernemer in de logistiek wil bij realisatie drone-
cage in de nabijheid ervan een horecagelegenheid en 
kinderopvanglocatie vestigen (Zie GRQ BusinessPark 
Logistiek Center).

Inkomsten GAE
• Landingsrechten drones: PM

• Arbeidsplaatsen: PM

• Huur/erfpacht: PM.

  6    Helikopter-cluster

Sinds 2016 is GAE thuisbasis van UMCG Ambulancezorg. 
De helikopters van het Mobiel Medisch Team van het 
UMCG vinden er hun onderkomen. GRQ BusinessPark biedt 
mogelijkheden voor uitbreiding van helikopteractiviteiten. 

Activiteiten en resultaten
• UMCG Ambulancezorg en GAE werken aan plannen voor 

verdere uitbouw van helikopteractiviteiten. Bijvoorbeeld 
door stationering van een groter aantal helikopters die 
ingezet kunnen worden bij calamiteiten. Ook is met het 
Korps Landelijke Politie gesproken over stationering 
snelle interventiehelikopters

• Meer heli-activiteiten biedt kansen voor verwante 
bedrijven, die bijvoorbeeld doen in helikopteronderhoud

• Onderzoek naar verbouw tweede hal met publieksfunctie 
zoals bijvoorbeeld een hulpverleningsmuseum of 
ambulancemuseum.

 

Inkomsten GAE
• Nader te bepalen. 
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Er loopt een initiatief voor de realisatie van een 
brandstofverkooppunt voor verkoop van fossiele 
brandstoffen en GTL (groene brandstof). Ook wil de 
ondernemer er laadpalen voor elektrische auto's 
plaatsen.

De luchthaven kan hier de komende 20 tot 30 jaar 
de vruchten van plukken. Het levert inkomsten op en 
verbetert de infrastructuur.

Inkomsten GAE
• Erfpacht: 0,5 ha à € 4,50 m2/jaar: € 12.500,-

• Arbeidsplaatsen: 5

8    Brandstofverkoopppunt

Vertegenwoordigers van de noordelijke paarden-
sector hebben behoefte aan een alternatief voor 
de transportfaciliteiten voor paarden die Schiphol 
biedt. De ruimte die de nationale luchthaven 
biedt voor dit speciaaltransport neemt af omdat 
het personenvervoer primaat krijgt. Voor de 
noordelijke paardenbranche - die met name sterk 
vertegenwoordigd is in het Westerkwartier - is de 
nabijheid van GAE een belangrijk voordeel. 
Overigens kan de faciliteit eveneens worden 
benut voor transport van ander vee. Met name de 
rundveesector maakt zeer frequent gebruik van 
luchttransport. 

Om luchttransport van paarden en ook ander vee 
mogelijk te maken is een complex aan faciliteiten 
en onderkomens vereist. Het gaat om stallen, 

7    Animal Airport Facility Groningen, luchttransport-faciliteiten  
 voor de paardenbranche

kantoorruimte, een manege plus stapmolen, paddocks, 
een praktijkplek voor een dierenarts, faciliteiten 
voor de Voedsel- en Warenautoriteit en een kleine 
weide. Daarnaast moet parkeerruimte voor trailers en 
vrachtwagens worden gerealiseerd.   

Activiteiten en resultaten
•  Plannen voor Animal Airport Facility Groningen 

worden uitgewerkt

•  Noordelijke paardensector is bereid investering 
te doen.   

 
Inkomsten GAE
• Erfpacht: 1.500 m2 à € 4,50 per m2/jaar: € 6.750,-

• Arbeidsplaatsen: 5 à 10.  

Foto referentie: danneelsmelktechniek.be
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10 Vliegtuigdemontage

Wereldwijd worden binnen afzienbare tijd circa 12.000 
vliegtuigen buiten gebruik gesteld. Demontage van deze 
vliegtuigen is werk voor gespecialiseerde bedrijven. Een 
ondernemer die geïnteresseerd was in vestiging op GRQ 
BusinessPark heeft ervoor gekozen zijn bedrijf op vliegveld 
Twente te vestigen. Op de langere termijn blijft deze activiteit 
niettemin een ontwikkelkans voor GRQ BusinessPark.

Activiteiten en resultaten
• Marktverkenning gedaan naar businesscase voor een 

vliegtuigdemontagebedrijf

• GAE geïdentificeerd als geschikte locatie voor bedrijven 
in de demontagesector 

• Markt ontwikkelt zich positief, luchthaven Twente biedt 
momenteel de beste faciliteiten en heeft initiatieven in  
de markt weten aan te trekken.

   

Een ondernemer zoekt een locatie voor een, nieuw 
te bouwen, zogeheten pre-productie-hal en ziet GRQ 
BusinessPark als een geschikte plek hiervoor. 

The Dome zal dienen als repetitieruimte voor bekende 
internationale artiesten en acts. Ter voorbereiding van 
tournees willen die licht, geluid, video, decors en andere 
zaken uittesten. 
Verder kan de locatie gebruikt worden als multifunctio-
nele ruimte voor eigen showproducties en producties van 
derden. 

Ten opzichte van de bestaande voorzieningen elders in 
de wereld, onderscheidt The Dome zich door de gepaten-
teerde technische karakteristieken. Marktverkenning 
heeft aangetoond dat die onderscheidende kenmerken 
zorgen voor een efficiëntere tourplanning. The Dome  
biedt zo voordelen voor artiest, organisator en publiek. 

Gezien het feit dat de meeste grote artiesten zich door 
de lucht verplaatsen, versterkt de nabijheid van een 
vliegveld de kansen en de marktpositie van The Dome.
 
De initiatiefnemer wil bij The Dome een muziek-museum 
realiseren. Dit biedt een publieksfunctie die een 
aanzuigende werking kan hebben op dagjesmensen en 
toeristen.

De ondernemer onderzoekt ook de mogelijkheid tot 
huisvesting van een akoestisch laboratorium. Initiatief-
nemer onderhoudt daartoe contacten met de afdeling 
Akoestiek van de TU Delft. Voor de totstandkoming 
van het lab wordt samengewerkt met de (technische) 
universiteiten van Berlijn, Aken, Enschede, Eindhoven en 
Delft. 

Pre-production hall 
The Dome 

9

Activiteiten en resultaten
• Inventarisatie mogelijkheden voor vestiging The Dome en 

muziekmuseum 

• Behoefte onder potentiële gebruikers gepeild 

• Investering in nieuwbouw 

• The Dome biedt mogelijkheden voor artiesten en 
acts maar ook voor fabrikanten van licht-, geluid- en 
videoapparatuur en systemen 

• De hal is volledig geluidsdicht

• The Dome zal een 'groene' locatie worden door allerlei  
milieumaatregelen

• De bouw van de hal ondersteunt bezettingsgraad van 
Airport Hotel 

• Ligging van The Dome en het museum binnen het 
luchthaventerrein is gunstig in verband met beveiliging en 
antiterrorismemaatregelen voor artiesten en bezoekers. 

 

Inkomsten GAE
• Erfpacht van vijf hectare ad € 4,50 m2/jaar, zijnde  

€ 225.000,- 

• 20 tot 25 arbeidsplaatsen, exclusief horeca.
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10

Airport Hotel
Een nationale hotelketen toont belangstelling voor vesti-
ging van een vliegveldhotel op of dichtbij de luchthaven. 
Gesprekken hierover zijn gevoerd met de directie van het 
hotel. De keten stelt dat GRQ BusinessPark interessant is 
voor vestiging van een hotel. Neemt het luchtvaartverkeer 
toe, dan stijgen ook de ontwikkelingskansen van het 
hotel. Dat geldt eveneens bij vestiging van bijvoorbeeld 
de Dutch Aviation Campus of bij het doorgaan van andere 
initiatieven. Voor vestiging van het hotel komt een locatie 
beschikbaar na de verhuizing van de brandweerkazerne. 
Ondanks de positieve grondhouding van de keten is het 
stopzetten van de vluchten op de hubs voor de organisatie 
reden de vestigingsplannen vooralsnog niet verder te 
ontwikkelen.

Inkomsten GAE
• Erfpacht 1,0 ha à € 4,5 per m2/jaar:  € 45.000,-

• Arbeidsplaatsen 50 à 75. 

Horeca en shopping 
In de Ontwikkelingsvisie GAE is een upgrade opgenomen 
van de aankomst- en vertrekhal. 
De horeca- en shoppingfunctie van de hal biedt nog 
veel potentie. De uitbater van het restaurant Bites & 
Flights heeft concrete plannen voor nieuwe horeca- en 
winkelactiviteiten in de aankomst- en vertrekhal. Na 
beëindiging van de (hub)lijndiensten op Kopenhagen en 
München is verdere invulling van deze ideeën voorlopig 
stopgezet. 

11 Passagiers gerelateerde activiteiten en toerisme

Inkomend toerisme en hotelsupport
In de plannen voor de ontwikkeling van de luchthaven gaat 
de aandacht veelal uit naar de vertrekkende passagiers. 
Inkomende passagiers - veelal kapitaalkrachtig - hebben als 
doelgroep weinig aandacht gekregen. Niettemin vormen ze 
een kansrijke groep. 

Dat vanuit het buitenland belangstelling is voor bezoek aan 
Noord-Nederland is zeker, zoals bijvoorbeeld bleek tijdens 
de Bowie-tentoonstelling in het Groninger Museum. Kansen 
die ook door de toeristische sector worden gezien. 

Samen met Koninklijke Horeca Nederland Noord zijn 
gesprekken gevoerd over een afdracht door hotelketens 
per inkomende toerist. De inkomsten kunnen bijvoorbeeld 
ingezet worden ter ondersteuning van de marketing van de 
luchthaven.
Om te bepalen hoeveel inkomende toeristen en zakenlieden 
op GAE arriveren en in welke hotels ze overnachten worden 
is onderzoek gedaan. De resultaten hiervan zijn de basis 
voor de afdracht. 
Ook hier geldt dat invulling van de plannen voorlopig is 
stopgezet na het wegvallen van de hubverbindingen. 
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Ontwikkeling van GRQ BusinessPark versterkt het vestigingsklimaat 

op de luchthaven. Het draagt zo bij aan de positie van GAE als 

vestigingsplaatsfactor voor de regio. Want vast staat dat grote 

bedrijven, kennisinstellingen en niet in de laatste plaats de inwoners 

van Noord-Nederland veel waarde hechten aan nabijheid van een 

volwaardige luchthaven.  

De initiatieven voor GRQ BusinessPark hebben stuk voor stuk 
potentie. De huidige gunstige economische omstandigheden 
ondersteunen de mogelijkheden en vanuit de overheden zijn de 
financiële middelen geboden om te investeren.  

Tegelijkertijd wil ik waken voor overspannen verwachtingen. Hoe 
kansrijk ideeën ook zijn,  plannen hebben veelal een horizon 
van middellange- of langetermijn. Het gaat in veel gevallen om 
omvangrijke investeringen die bovendien vaak van fundamentele 
betekenis zijn voor organisaties. Beslissingen hierover vragen om 
zorgvuldigheid. 

Ik benadruk het belang van aandacht voor het bestemmingsplan. 
Dat is gemaakt in een tijd en onder omstandigheden die sterk 
verschilden van de huidige. Een nieuwe blik op de positie 
en rol van de luchthaven vraagt om een geactualiseerd en 
ondernemersvriendelijk bestemmingsplan. 

Ondernemers en investeerders toonden in de gesprekken die 
ik heb gevoerd hun enthousiasme en vertrouwen. Ze zien GRQ 
BusinessPark als een aantrekkelijke plek om hun plannen uit te 
voeren. Dat biedt steun aan de groeiambities van de luchthaven. 
Meer bedrijvigheid geeft Groningen Airport Eelde een steviger 
basis. De kansen liggen er, laten we ze benutten.

Harm D. Post 

Februari 2019

Tenslotte
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