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Onderwerp: Recente ontwikkelingen Groningen Airport Eelde
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

ln vervolg op onze brief van 15 november 2018 informeren wij u, over het overleg van
de aandeelhouders met Groningen Airport Eelde NV (GAE).

ln onze vorige brief gaven wij aan dat wij de onderhandelingen met Nordica wilden af-
wachten. lnmiddels is duidelijk geworden dat de vluchten die door Nordica worden
verricht vanaf 29 december 2018 voor het laatst worden uitgevoerd.

Het overleg van 6 december 2018 stond gepland als reguliere aandeelhoudersverga-
dering. Door de recente ontwikkelingen heeft dit overleg een andere lading gekregen.
Doordat de onderhandelingen met Nordica niet zijn gelukt, moet de nog vast te stellen
Begroting 2019 worden bijgesteld. Het overleg is daarom, op verzoek van de Raad
van Commissarissen (RvC) GAE NV omgezet in een informele aandeelhoudersver-
gadering, waarin de actuele situatie is besproken waarin de luchthaven momenteel
verkeert. Een informele aandeelhoudersvergadering houdt in dat er geen besluit-
vorming heeft plaatsgevonden. De nieuwe AvA staat voor 2l december 2018 gepland.

De aandeelhouders hebben het overleg aangewend om te reflecteren op het jaar
2018 en de betekenis daarvan.
Wijzijn teleurgesteld dat de hub-verbindingen naar Kopenhagen en München zullen
wegvallen. De groei van het aantal reizigers in het afgelopen jaar is niet afdoende ge-
bleken om de hub-verbindingen naar Kopenhagen en München te behouden.

De gezamenlijke aandeelhouders hebben hun zorg geuit over de communicatie vanuit
GAE NV richting de aandeelhouders. Afgesproken is dat de communicatie wordt ge-
optimaliseerd.
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De € 13,8 miljoen die u beschikbaar hebt gesteld voor het investeringsscenario is ge-

koppeld aan het investeringsscenario 'Toegangspoort van het Noorden'. Met bijdrage
van de provincie is gedurende de periode 2017 lot en met 2026 een investering
gemoeid van € 46 miljoen. De directie van GAE en de RvC hebben daarom opdracht
gekregen om een realistische planning en begroting op te stellen, passend binnen dat
investeringsscenario, maar zonder vooruit te lopen op vliegverbindingen die er nog
niet zijn. Uitgangspunten daarbij zijn onder meer: (a) dat de luchthaven aan de veilig-
heidseisen dient te voldoen, en (b) wat de maximaal te verwachten financiéle in-
spanning van de vijf aandeelhouders is (de NEDAB-bijdrage van maximaal
€ 3 miljoen). Wij hebben daarbij ook aandacht gevraagd voor het aanboren van an-
dere inkomsten (commercieel) om mogelijke tekorten op te vangen. Het overleg wordt
op korte termijn voortgezet.

Wij hechten eraan te benadrukken dat op dit moment er zowel inhoudelijk als finan-
cieel niets aan onze positie verandert. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u
daarover informeren.

ln de bijlage treft u ter informatie de op 22 november ontvangen de 3e Kwartaal-
rapportage 2018 van GAE aan. 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 het jaarverslag ontvangt. ln lijn met deze afspraak ontvangt u ook deze
3e Kwartaalrapportage 2018 van GAE. Wij sturen u deze rapportage toe om ook u te
informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van GAE NV.

Wijvertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage Brief aandeel
wa.coll.

- 3e Kwartaalrapportage 2018
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Aan   Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV 

CC    Raad van Commissarissen 

Datum  22 november 2018 

Onderwerp    Resultaten derde kwartaal 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 tot en met het derde kwartaal van 2018. Ten opzichte van de 
eerste drie kwartalen van 2017 zijn 7.800 meer passagiers vervoerd wat neerkomt op een groei van 4,3%. De 
groei is echter minder dan verwacht. Het financiële resultaat ontwikkelde zich € 114.000 beter dan begroot. 
Verwacht wordt dat het jaar 2018 rondom het gebudgetteerde niveau zal eindigen. Navolgend worden de 
commerciële en financiële resultaten nader toegelicht. 
 
Commercieel 
In 2018 heeft de luchthaven de transitie ingezet van een luchthaven die voornamelijk passagiers met 
chartervluchten vervoert naar typische zonbestemmingen, naar een luchthaven die de regio ook door de lucht 
verbindt met de rest van de wereld. In het derde kwartaal zijn geen wijzigingen in de bestemmingen en het 
vliegschema doorgevoerd. Typische zomerbestemmingen als Nice en Ibiza worden in de winter niet meer 
aangevlogen. Voor het winterseizoen ‘18/19 zijn Antalya en Tenerife als nieuwe winterbestemmingen 
toegevoegd. Tenerife blijft ook als zomerbestemming voor 2019. 
 
De nieuwe lijnbestemmingen gingen gepaard met een stevige marketing-inspanning. Het aantal afgehandelde 
passagiers is de belangrijkste indicator voor de commerciële groei van de luchthaven. In het derde kwartaal van 
2018 zijn 82.058 passagiers vervoerd, 11% minder dan begroot. Tot en met het derde kwartaal zijn 189.272 
passagiers vervoerd, 8% minder dan begroot. Ten opzichte van 2017 was tot en met het derde kwartaal een 
groei van 4,3% zichtbaar. De forecast voor 2018 ligt iets boven 240.000 passagiers, wat een nieuw record voor 
de luchthaven betekent. 
 
Vooral het chartersegment deed het ten opzichte van de begroting goed; 9% beter dan verwacht. Het feit dat 
de meeste bestemmingen zonder tussenstop worden aangeboden en dat de bestemmingen met een tussenstop 
beter bezet zijn vanaf Groningen Airport Eelde, draagt hier aan bij.  
 
De lijndiensten op Kopenhagen en München blijven achter bij de doelstelling. We zien van maand tot maand 
een toename van het aantal passagiers en sommige vluchten zitten vol. Dat neemt niet weg dat beide routes in 
totaal lager bezet zijn dan verwacht. Bovendien is Brussel als bestemming vervallen terwijl deze bestemming 
wel onderdeel van de doelstelling was. Nice als nieuwe zomerbestemming kon dat niet compenseren. De 
driemaal daagse vluchten naar Londen presteren volgens verwachting. In totaal is het aantal passagiers op 
lijndiensten 27% lager dan verwacht. Het ontwikkelen van dit deel van de markt kost meer tijd dan verwacht. 
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Het aantal vliegbewegingen, minder relevant voor de financiële resultaten dan het aantal passagiers, kwam over 
de eerste drie kwartalen uit op 24.667, wat 7% hoger is dan begroot en 23% meer bedraagt dan dezelfde periode 
vorig jaar. De groei ten opzichte van vorig jaar kwam vooral door een toename van het lesverkeer met 18% en 
het overige (“klein”) verkeer met 28%. Beide zijn weersafhankelijk en vertonen een grillig patroon. Het gunstige 
weer tijdens de zomerperiode heeft bijgedragen aan de toename van klein verkeer. Daarnaast is momenteel 
meer dan 60% van het lesverkeer afkomstig van de vliegschool van Lelystad Airport. 
 
Financieel 
Onderstaand treft u de financiële stand van zaken tot en met het derde kwartaal van 2018 aan, inclusief een 
forecast voor het gehele jaar. 
 

 
 
 
Het lager dan begrote aantal vervoerde passagiers vertaalt zich ook door in lagere opbrengsten dan begroot, 
wat zichtbaar wordt in de havengelden. De havengelden komen tot en met het derde kwartaal 2,5% lager uit. 
De brandstofverkopen doen het als gevolg van het grotere aantal vliegbewegingen beter dan begroot en de 
overige opbrengsten (parkeren) iets minder dan de ambitieuze groeidoelstelling maar in lijn met de lagere 
passagiersaantallen. De brandstofverkopen zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 24% 
toegenomen en de parkeeropbrengsten met 12%. De totale opbrengsten lagen 2,2% hoger dan vorig jaar. 
 
De kostenontwikkeling tot en met het derde kwartaal van 2018 is gunstig. Door de inzet van een flexibele schil 
in met name handling en security leidt het niet uitvoeren van de vluchten naar Brussel tot een besparing op 
personeelskosten. Door het voorgeschreven rooster van de brandweer, nodig voor het op peil houden van de 
minimaal aanwezige bezetting, is een extra medewerker aangenomen voor onderhoud en groenbeheer. De 
brandweer kan vanwege haar dienstrooster deze werkzaamheden niet langer verzorgen. Door het toegenomen 
aantal passagiers, is de parkeerwacht ook vaker aanwezig. 
 
 

Winst- en Verliesrekening (€) Begroot Realisatie Begroot Forecast

tm Q3 2018 tm Q3 2018 2018 2018

Bedrijfsopbrengsten

Havengelden 2.895.379 2.825.300 3.724.300 3.573.021

Opbrengst Gebouwen & Terreinen 450.317 436.489 594.800 571.972

Brandstofverkopen 134.691 167.063 182.500 222.372

Overige Bedrijfsopbrengsten 632.436 591.653 820.600 772.317

TOTAAL OPBRENGSTEN 4.112.823 4.020.505 5.322.200 5.139.682

Bedrijfslasten

Personeelskosten 2.460.597 2.318.446 3.158.607 2.953.259

Afschrijvingskosten 411.997 391.914 549.330 529.247

Overige bedrijfskosten 1.155.291 1.111.509 1.819.254 1.854.336

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 4.027.884 3.821.870 5.527.191 5.336.842

BEDRIJFSRESULTAAT 84.939 198.635 -204.990 -197.160

Rente 0 41 0 41

RESULTAAT 84.939 198.676 -204.990 -197.119
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De kosten en opbrengsten van de luchthaven volgen een seizoenpatroon met een piek in de zomermaanden 
(derde kwartaal) voor zowel kosten als opbrengsten. Augustus is in aantal passagiers en opbrengsten, maar ook 
in operationele kosten, een topmaand. Het vluchtschema met de lijnvluchten zorgt met ingang van april voor 
een verzwaring van de operationele lasten. Voor een aantal kosten ligt het zwaartepunt in het tweede halfjaar; 
transitie- en advieskosten, brandweeroefeningen en -opleidingen, inzet van tijdelijk personeel op 
piekmomenten et cetera. Ten opzichte van het tweede kwartaal is de gunstige ontwikkeling van het resultaat 
in het derde kwartaal dan ook afgenomen. In het vierde kwartaal is een inhaalslag in onderhoudskosten te 
verwachten en extra inzet op marketing. De combinatie van minder lijnpassagiers, meer charterpassagiers en 
een hierop aangepaste inzet van medewerkers leidt naar verwachting tot een resultaat over 2018 rond het 
begrote niveau. 
 
Overige ontwikkelingen 
Eerder in 2018 ontwikkelde online mogelijkheden voor het boeken van tickets en het reserveren van 
parkeerplaatsen worden nog steeds doorontwikkeld. Daarnaast is het nieuwe zomerschema bepaald waarbij, 
in tegenstelling tot afgelopen jaar, alle bestemmingen zijn behouden, nieuwe bestemmingen en frequenties zijn 
toegevoegd en er nog enkele nieuwe bestemmingen in ontwikkeling zijn. 
 
Ook zijn er ontwikkelingen te melden inzake het vastgoed. Begin september heeft één van de belangrijkste 
partners op het luchthaventerrein, General Enterprises dat Cirrus vliegtuigen verkoopt en onderhoudt, haar 
nieuwe pand geopend. We zijn voornemens in 2018 de gesprekken over het ontwikkelen van een zonnepark op 
het luchthaventerrein af te ronden zodat in 2019 gestart kan worden met de bouw. Als onderdeel van het 
realiseren van het zonnepark kan Groningen Airport Eelde dan in haar eigen energiebehoefte voorzien voor wat 
elektriciteit betreft. Het nieuwbouwtraject voor de brandweerkazerne zit in de fase waarin een aannemer en 
installateur worden geselecteerd. De civieltechnische werkzaamheden (grond bouwrijp maken) starten 
binnenkort.  
 
Inmiddels is een proces gestart om de splitsing van de onderneming in een Luchthaven Ontwikkelingsbedrijf 
(LOM) en Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) voor te bereiden. Het plan dat door RHDHV is opgesteld, 
is akkoord bevonden en de uitvoering is gestart. In de eerste fase worden toekomstige business cases voor de 
LOM en LEM opgesteld. Begin 2019 wordt een marktconsultatie uitgevoerd om de kansen te toetsen om bij de 
toekomstige exploitatie een externe private partij te betrekken. Een adviesrapportage waarin deze resultaten 
zijn verwerkt, zal rond april 2019 worden opgesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
Groningen Airport Eelde NV 
 
 
 
 
 
J.M. van de Kreeke 
Directeur 

 


