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Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 mel uw Staten de
afspraak gemaakt dat u van alle verbonden partijen in de exploitatiefase het jaar-

verslag ontvangt. ln lijn met deze afspraak ontvangt u, na de eerder dit jaar toe-
gezonden 1e Kwartaalrapportage 20'19, nu het Halfjaarbericht 2019 van Groningen
Airport Eelde. Wij sturen u deze rapportage toe om u te informeren over de commer-
ciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten Drenthe,

, voorzitter

Bijlage Resultaten Groningen Airport Eelde eerste halfjaar 2019
mb/coll.
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Aan   Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV 

CC    Raad van Commissarissen 

Datum  16 september 2019 

Onderwerp    Resultaten Groningen Airport Eelde eerste halfjaar 2019  
 

 
 
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 halfjaar van 2019. 
 
Het eerste halfjaar werden 88.175 passagiers vervoerd, 6% lager dan begroot. Het aantal vliegbewegingen 
bedroeg 15.050, ook 6% lager dan verwacht. Het financieel resultaat bedroeg bijna € 118.000 negatief, wat 
€ 43.000 beter was dan begroot. Navolgend worden de commerciële en financiële resultaten over het eerste 
kwartaal van 2019 nader toegelicht. 
 
Commercieel 
Het eerste kwartaal stond in het teken van de start van de tweemaal daagse vluchten van AIS Airlines naar 
Kopenhagen en het aanpassen van de route naar Londen Southend door Stobart Air. Het tweede kwartaal 
stond vooral in het teken van de start van het zomerseizoen, met mei als de traditionele piekmaand voor 
vakantievluchten vanaf Groningen Airport Eelde. De Kanaaleilanden, aangeboden door touroperator Sunair, 
waren een nieuwe bestemming en volledig uitverkocht. In 2020 keert deze bestemming waarschijnlijk terug 
met een langere serie. 
 
Het aantal passagiers op de lijndiensten naar Londen Southend en Kopenhagen lag over het eerste halfjaar 
23% lager dan begroot. Het aantal passagiers op charterbestemmingen kwam op het verwachte aantal uit en 
het aantal overige en transit passagiers lag 6% respectievelijk 16% hoger dan verwacht. Een aantal tijdelijke 
series van Helvetic en Aegean, gevlogen vanaf GAE omdat andere luchthavens vol zaten, zorgden voor extra 
passagiers. Daarnaast werden weer een aantal zogenaamde wide-body vliegtuigen ontvangen met militairen. 
 
Het aantal vliegbewegingen lag over het eerste halfjaar 6% onder de prognose, voornamelijk door het uit de 
dienstregeling nemen van een aantal lijnvluchten rondom vakantieweken en een lager aantal lesvluchten 
(6%), overige vluchten (4%) en vluchten van de traumahelikopter (6%). Dit werd vooral door het slechte weer 
in het eerste kwartaal veroorzaakt: gedurende het tweede kwartaal lag het aantal vluchten van de General 
Aviation (klein verkeer) boven de prognose. 
 
Transavia maakte in juni het teleurstellende nieuws bekend dat zij voor het komende winterseizoen niet tot 
een overeenkomst met touroperators heeft kunnen komen voor het vliegen vanaf Groningen Airport Eelde, 
waardoor de bestemmingen Lanzarote en Tenerife komen te vervallen. Gran Canaria blijft voor de winter 
2019-2020 wel een bestemming. De passagiersprognose voor 2019 wordt hierdoor 5.700 passagiers lager. 
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Financieel 
Onderstaand treft u de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar van 2019 aan. De forecast is 
gebaseerd op de realisatie over het eerste halfjaar plus de begrote cijfers voor het tweede halfjaar, aangepast 
daar waar met enige mate van waarschijnlijkheid van de begroting zal worden afgeweken. 
 

 
 
 
De opbrengsten over het eerste kwartaal lagen vrijwel (0,6% hoger) op het niveau van de begroting. De 
parkeeropbrengsten bleven iets achter bij het ambitieus begrote niveau als gevolg van een lager aantal lijn-
passagiers. De opbrengsten uit de brandstofconcessie waren hoger dan begroot als gevolg van de 
afgehandelde wide-body toestellen en eenmalige charterseries. 
 
De kosten over het eerste kwartaal kwamen 1,2% lager uit dan begroot. De personeelskosten kwamen hoger 
uit dan verwacht als gevolg van ziekteverzuim, de benodigde extra bezetting (flexibele schil) voor de 
eenmalige series chartervluchten. De kosten van de inzet van security namen toe als gevolg van een forse 
tariefstijging en het aanpassen van het schema door Stobart Air. De overige bedrijfskosten kwamen lager uit 
dan begroot als gevolg van een sober onderhoudsregime en lage inzet op promotie. De energiekosten nemen 
toe als gevolg van stijgende energiebelasting. 
 
In totaal komt het resultaat over het eerste halfjaar € 43.000 hoger uit dan begroot. De liquiditeit ontwikkelt 
zich zoals verwacht. 
 
De aanpassing van het winterschema levert voor geheel 2019 naar verwachting lagere opbrengsten op, vooral 
zichtbaar in de havengelden. Door de inzet van de flexibele schil te verkleinen, vacatures niet in te vullen en 
de inspanning voor promotie laag te houden, worden de kosten daarmee in lijn gebracht. Daarmee bestaat de 
verwachting dat het financieel resultaat over 2019 in lijn met het begrote resultaat zal liggen, ondanks een 
lager aantal passagiers ten opzichte van de prognose. 
 

Winst- en Verliesrekening (€) Begroot Realisatie Begroot Forecast

tm Q2 2019 tm Q2 2019 2019 2019

Bedrijfsopbrengsten

Havengelden 1.608.593 1.605.224 3.383.000 3.285.660

Opbrengst Gebouwen & Terreinen 291.514 270.433 588.000 566.519

Brandstofverkopen 96.165 129.722 205.000 238.857

Overige Bedrijfsopbrengsten 329.111 333.786 702.000 691.675

TOTAAL OPBRENGSTEN 2.325.383 2.339.165 4.878.000 4.782.711

Bedrijfslasten

Personeelskosten 1.581.769 1.588.779 3.097.000 3.044.520

Afschrijvingskosten 258.030 262.479 517.000 520.511

Overige bedrijfskosten 646.265 605.610 1.499.000 1.449.352

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 2.486.064 2.456.868 5.113.000 5.014.384

BEDRIJFSRESULTAAT -160.682 -117.703 -235.000 -231.673

Rente 0 87 0 87

RESULTAAT VOOR BELASTING -160.682 -117.616 -235.000 -231.586
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Voor de omvang van begrote investeringen worden in 2019 enkele tegenvallers verwacht, voornamelijk door 
stijgende marktprijzen voor technische installaties (elektrische installatie en verlichting passagierscorridor, 
toegangsbeheersysteem, security scanners) en door de nog steeds stijgende prijs van de uren van technisch 
personeel. Er is meer correctief onderhoud nodig dan verwacht. Er zijn ook meevallers, voornamelijk in zaken 
die, na onderzoek en overleg met leveranciers, niet direct noodzakelijk zijn en in 2020 of later kunnen worden 
uitgevoerd. Ook de kosten voor de voorbereiding van de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit schuiven 
naar verwachting door naar de toekomst omdat de benodigde berekeningen nog niet beschikbaar zijn. Naar 
verwachting wordt een overschrijding op de investeringen van ongeveer 9% (€ 60.000) verwacht op basis van 
noodzakelijke uitgaven. 
 
Overige ontwikkelingen 
Het is inmiddels duidelijk geworden dat Lelystad Airport niet in 2020 open gaat voor groot verkeer. De 
voorwaarden waaronder groei op Schiphol Airport mogelijk is, worden nader bestudeerd en uitgewerkt. De 
gevolgen van de uitspraken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de capaciteit van de 
overige Nederlandse luchthavens is nog niet duidelijk. Luchtvaartmaatschappijen en touroperators hebben 
zich daarom nog niet definitief uitgesproken over volgend zomerseizoen en houden meerdere opties open. 
Doordat de Boeing 737-max toestellen aan de grond moeten blijven, is er bovendien momenteel schaarste 
aan toestelcapaciteit in de markt waardoor maatschappijen hun routes consolideren in plaats van uitbreiden. 
Er lopen verschillende gesprekken met maatschappijen over behoud en uitbreiding van bestemmingen voor 
het zomerseizoen van 2020, en ook het zoeken naar partners voor het vliegen van hub-bestemmingen gaat 
door. 
 
Later dit jaar staat de Luchtvaartnota 2020-2050 op de politieke agenda. Dit document wordt door het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorbereid vanuit meerdere consultatieronden. De gereguleerde 
luchthavens hebben hun visie bij het Ministerie kenbaar gemaakt. Groningen Airport Eelde 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 uitkomst van het debat over de luchtvaartnota bepaalt mede de uitgangspunten voor het aanvragen van 
een toekomstig nieuw luchthavenbesluit. Omdat er nog geen definitieve berekeningen voor de geluidsruimte 
beschikbaar zijn en dus geen Milieu Effect Rapportage kan worden opgesteld, wacht dit project momenteel op 
zowel de beschikbaarheid van cijfers als politiek debat.  
 
Eén van de grotere projecten die dit jaar op het luchthaventerrein wordt uitgevoerd is de realisatie van een 
zonnepark van 19 hectare door Groenleven. De aanleg van het park verloopt volgens verwachting en is naar 
verwachting eind november gereed. 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. Ook deze passagierscorridor is naar verwachting eind 
november in gebruik. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Groningen Airport Eelde 
 


