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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Recent hebben wij overeenstemming bereikt met Stichting FB Oranjewoud met 

betrekking tot de overname van het gemeentelijke aandelenbelang (26%) in Groningen 

Airport Eelde NV. Wij willen u  actief informeren over de achtergrond van deze 

transactie. 

 

Aanleiding 

Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten op het raadsvoorstel Uitwerking 

voorkeursalternatief  - ‘Investeren – Groningen Airport Eelde’. Onderdeel van de 

besluitvorming is dat wij de opdracht hebben het gemeentelijke aandelenbezit af te 

stoten en de procedure daartoe binnen twee jaar op te starten. De raad besloot als 

volgt: 

  

III. de aandelen van de gemeente Groningen in GAE NV te vervreemden, de 

opbrengsten ten goede te laten komen aan de exploitatie van GAE NV en het college 

opdracht te geven het proces tot vervreemding te starten in 2018; 

 

In de collegebrief aan de raad onder registratienummer 7875221 hebben wij 

aangegeven in gesprek te zijn met een partij om het gemeentelijk aandelenbelang over 

te nemen.  

 

Verkrijgende partij – FB Oranjewoud 

De verkrijgende partij van het gemeentelijk aandelenbelang is FB Oranjewoud 

Participaties BV. Enig aandeelhouder van deze rechtspersoon is Stichting FB 

Oranjewoud. 

 

Stichting FB Oranjewoud is voortgekomen uit de verkoop van Friesland Bank aan de 

Rabobank. Met het vermogen dat met de overdracht van de Friesland Bank aan de 

Rabobank werd verkregen, werd de Stichting FB Oranjewoud gevoed.  
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Volgvel 2 

 

De Stichting FB Oranjewoud heeft als doel het bevorderen van het sociaal, 

economisch en cultureel klimaat in Noord Nederland. Vanuit dit doel heeft de 

stichting – via de participatie BV – diverse deelnemingen in noordelijke bedrijven 

(bijv. NDC Mediagroep). Naast inhoudelijk bijdragen aan ondernemerskennis aan 

bedrijven, wil de stichting ook het noordelijk ondernemersklimaat bevorderen. Om die 

redenen wil Stichting FB Oranjewoud als houder van de gemeentelijke aandelen in 

Groningen Airport Eelde NV fungeren. 

 

Stichting FB Oranjewoud zal in eerste instantie de nieuwe deelneming analyseren en – 

met de andere aandeelhouders – de regie voeren op de onderneming. Het huidige 

luchthavenbestuur zal over enkele maanden  toekomstscenario’s presenteren en daarin 

is de visie vanuit de ondernemerszijde zeer gewenst. Stichting FB Oranjewoud 

beschikt over die ondernemersvisie.  

 

De Stichting FB Oranjewoud confirmeert zich niet aan het besloten 

investeringsscenario op grond waarvan de stichting kapitaal beschikbaar zal stellen 

aan GAE NV. Dat is gezien de huidige staat van de onderneming van GAE NV ook 

niet te verwachten. 

 

Voor GAE NV zullen niet direct wijzigingen merkbaar zijn. Immers, de ene 

minderheidsaandeelhouder wordt vervangen op die positie door Stichting FB 

Oranjewoud. Ook zullen er geen statuten of iets dergelijks gaan wijzigen en in die zin 

is Stichting FB Oranjewoud verbonden aan dezelfde spelregels als de gemeente 

Groningen ook was. 

 

De gemeente Groningen legt geen aanvullende voorwaarden op bij de 

aandelenoverdracht aan FB Oranjewoud gezien de staat van GAE NV en gezien de 

strekking van het raadsbesluit uit december 2017. Voorwaarden in de zin een mogelijk 

toekomstige terugkoop van FB Oranjewoud, eventuele opbrengst-verdeling of hoe dan 

ook genaamd zijn niet aan de orde. Dit houdt dus ook in dat mocht FB Oranjewoud in 

de toekomst de aandelen willen vervreemden, zij deze eerst aan de zittende 

aandeelhouders dient aan te bieden (zoals statutair is voorzien). 

 

Restant subsidiemiddelen lumpsum bijdrage 

In december 2017 heeft de raad € 6 miljoen beschikbaar gesteld als eenmalige 

lumpsum bijdrage in het voorkeursscenario. Eind 2020 resteert daarvan nog € 1,7 mln. 

 

Het voorkeursalternatief hield in een investeringsscenario dat een plan omvatte ter 

besteding van € 46 miljoen. De bestedingsdoeleinden voor de daarop volgende 10 jaar 

(looptijd van het voorkeursalternatief) is indertijd bepaald op de volgende doelen: 

 

Subsidie NEDAB-kosten   € 30 mln 

Instelling Routefonds   € 10 mln 

Investering brandweer en terminal €   6 mln 

 



Volgvel 3 

 

De bestedingsdoelen zijn nog altijd dezelfde als waaronder het voorkeursalternatief is 

besloten. Het voorkeursalternatief van uw raad en uw besluit daarop zijn nog altijd 

vigerend. Om die reden houden wij de bedragen beschikbaar voor deze 

bestedingsdoeleinden. Bovendien hechten wij aan de bestuurlijke verhouding met de 

andere aandeelhouders die zich ook confirmeren aan het oorspronkelijke besluit.  

 

Als aangeven in de brief aan de raad onder registratienummer 7875221 zal het 

luchthavenbestuur voor de zomer van 2020 met een herijking komen op de toekomst 

van de luchthaven. Indien deze herijking zal inhouden dat het oorspronkelijke 

bestedingsdoel van de middelen zal wijzigen, dan leggen wij dat aan u voor ter 

besluitvorming. 

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling     Christien Bronda 

 

 

 

 

 

 

  


