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Datum: 22 september 2020 
 
Aan: Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV 
 
Van: Raad van Commissarissen en Directie 
 
Betreft: Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Geachte aandeelhouders, 
 
Bijgevoegd treft u het document “Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde” aan, waarin de Raad 
van Commissarissen en Directie haar toekomstvisie voor de luchthaven uiteenzetten. De komst van de ontwerp 
Luchtvaartnota 2020-2050 en de Corona-crisis hebben gezorgd voor belangrijke veranderingen in de externe 
omgeving voor luchtvaart. Vanwege het einde van de samenwerking met Nordica in 2018, is het bovendien 
nodig om de hub-strategie tegen het licht te houden. Een algehele herijking van de toekomstvisie op de 
luchthaven is daarmee noodzakelijk. 
 
Samenvatting 
Wij zijn van mening dat Groningen Airport Eelde van onmisbare maatschappelijke en economische waarde is, 
voornamelijk voor de regio maar zeker ook op nationaal niveau. In termen van directe en indirecte 
werkgelegenheid, de maatschappelijke functie en de bijdrage aan het vestigingsklimaat is Groningen Airport 
Eelde waardevolle en schaarse openbare infrastructuur die van belang is op regionaal en nationaal niveau.  
 
De keuze die primair voorligt, is die over het al dan niet sluiten van de luchthaven. Voor sluiten (en 
herbestemmen) van de luchthaven is toestemming van de Staat nodig en dit gaat gepaard met hoge kosten die 
op minimaal € 38 mln worden geraamd en die de waarde van de grond in bezit van de luchthaven overstijgen. 
Sluiten zorgt daarnaast voor het verlies van economische waarde voor de regio van minimaal € 132 mln, 
voornamelijk als gevolg van verlies aan directe werkgelegenheid. Het maatschappelijk belang van de luchthaven 
is niet eenvoudig in een geldelijke waarde uit te drukken: de bijdrage aan het vestigingsklimaat voor bedrijven 
en instellingen, de indirecte werkgelegenheid, de bereikbaarheid van Noord-Nederland, het maatschappelijk 
verkeer waaronder de traumahelikopter en medische vluchten voor het UMCG, de rol als nationale 
opleidingsluchthaven voor verkeersvliegers, uitwijkluchthaven, et cetera. Met het sluiten van Groningen Airport 
Eelde zou Noord-Nederland, een regio die het economisch en qua ontsluiting al moeilijk heeft, voorgoed een 
belangrijk deel van haar economische en maatschappelijke infrastructuur verliezen. 
 
Gezien het belang, stellen wij dat Groningen Airport Eelde behouden moet blijven voor de toekomst, op basis 
van een realistische toekomstverwachting en solide financieringsbasis. Voor het gebruik en de toekomstige 
ontwikkeling van Groningen Airport Eelde zijn echter meerdere scenario’s denkbaar. Het daadwerkelijke 
toekomstbeeld wordt grotendeels bepaald door de inhoud van de Luchtvaartnota 2020-2050, de vergunde 
gebruiksmogelijkheden van de luchthaven zoals vastgelegd in het luchthavenbesluit en het herstel van de sector 
en de economie in de komende jaren. Over de uitkomst van deze afhankelijkheden bestaat op voorhand geen 
zekerheid, waardoor de mogelijke toekomstscenario’s geen daadwerkelijk voorliggende keuzes vormen. 
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Het grotere economische en maatschappelijke belang van de luchthaven, regionaal en landelijk, staat voorop. 
De financiering van deze infrastructuur moet dan ook los van de exploitatie worden gezien, want de luchthaven 
blijft ook in de toekomst afhankelijk van financiële ondersteuning. Dit is in lijn met het overgrote deel van 
regionale luchthavens wereldwijd: er zijn geen kostendekkende scenario’s voor regionale luchthavens. Zoals 
verwoord in het position paper van de luchthaven en de zienswijze op de Luchtvaartnota 2020-2050, pleiten wij 
ervoor dat de Staat zorgdraagt voor de financiering van het beheer, instandhouding en veiligheid van 
infrastructuur die van nationale betekenis is. Gegeven die bijdrage van de Staat, geschat op € 6 tot 8 mln per 
jaar, constateren wij dat de exploitatie meer dan kostendekkend is of is te maken, en daarmee past bij de rol 
van regionale aandeelhouders. 
 
Aanbeveling 
Vanwege het grote economische en maatschappelijke belang, regionaal en nationaal, bevelen wij dringend het 
behouden en ondersteunen van de luchthaven aan. Voor de komende jaren achten wij een commercieel profiel 
met een gezonde mix van passagiersverkeer, general aviation en vastgoedontwikkeling in combinatie met een 
brede maatschappelijke basis het meest realistisch. Als gevolg van de Corona-crisis is op korte termijn geen 
groei te verwachten en wordt vooral op behoud en gematigde uitbreiding ingezet. Bij een aantrekkende omvang 
van het vliegverkeer achten wij groeipotentieel, hoewel afhankelijk van externe factoren en in omvang 
bescheiden, zeker realistisch. In alle gevallen dienen investeringen in de luchthaven te worden gedaan. 
 
Gevraagd besluit 
Luchtvaart bevindt zich in een positie die nog nooit zo onzeker is geweest als nu. De gevolgen van de Corona-
crisis bemoeilijken betrouwbare prognoses. Daarnaast is het nationale debat over luchtvaart volop gaande. 
Voornamelijk politieke discussies over stikstofdepositie, de opening van Lelystad Airport, Corona-maatregelen 
en -beperkingen, de inhoud van de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050, de luchtvaarttaks en het toekomstige 
Luchthavenbesluit zorgen voor de nodige turbulentie. Er is daarom tijd nodig om een zorgvuldig en afgewogen 
besluit te nemen over de toekomst van Groningen Airport Eelde, alsmede het uitvoeren van de lobby richting 
de nationale politiek. Wij vragen de aandeelhouders dan ook om: 
 

• principieel te besluiten tot het behoud van de luchthaven met een gemengd activiteitenprofiel inclusief 
passagiersverkeer en benodigde investeringen daartoe niet langer uit te stellen. Hierdoor ontstaat een 
realistisch doch bescheiden maar waardevolle positie van de luchthaven voor de regio en Nederland als 
geheel; 

 

• de allocatie van de bestaande middelen uit het investeringsprogramma tot 2026 aan te passen om de 
luchthaven financieel te ondersteunen zolang nationale discussies over de luchtvaart nog lopen en er nog 
geen aanspraak gemaakt kan worden op de bijdrage van de Staat voor de kosten van beheer, 
instandhouding en veiligheid van de infrastructuur; 

 

• de lobby richting de nationale besluitvorming hiertoe actief te ondersteunen. 
 
Van het bestaande investeringsprogramma is van 2021 tot en met 2026 een bedrag van € 25,3 mln resterend, 
waarvan voor € 0,5 mln verzocht wordt dit aan de investering in de brandweerkazerne te alloceren. De 
benodigde extra middelen (bijvoorbeeld in de vorm van een lening) voor de jaren waarin nog geen Rijksbijdrage 
te verwachten is, bedraagt afhankelijk van de duur en omstandigheden € 2,6 mln tot € 11,2 mln indien het 
besluit tot 2026 op zich zou laten wachten. Naast de NEDAB bijdrage van € 3,0 mln per jaar, bestaat de 
mogelijkheid de benodigde financiering te verstrekken binnen de omvang van het bestaande programma. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Raad van Commissarissen en Directie 
Groningen Airport Eelde NV 
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Voorwoord 
 
In januari van dit jaar is Bart Schmeink aangesteld als interim directeur van Groningen Airport Eelde 
N.V. Het belangrijkste onderdeel van zijn opdracht is om een lange termijn strategie en doelstelling 
voor de luchthaven te formuleren. Ook het inrichten van een efficiënte en effectieve organisatie 
behoort tot zijn opdracht. Het uitwerken van het toekomstig strategisch perspectief van Groningen 
Airport Eelde heeft daarbij de meeste aandacht. 
 
Dit document is opgesteld om de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde inzicht te geven in het 
mogelijke toekomstperspectief van de luchthaven, en daartoe een onderbouwd en overwogen besluit 
te laten nemen. Daartoe is allereerst een analyse van de externe omgeving opgesteld als verkenning 
van kansen en bedreigingen. De uitkomsten van deze analyse zijn verwerkt in een visie die tevens de 
basis is voor de ingediende zienswijze van de luchthaven op de Luchtvaartnota 2020-2050. De 
uitgangspunten van dit belangrijke nationale beleidsdocument vormen namelijk zowel de context als 
de randvoorwaarden voor de toekomstige strategie en de commerciële mogelijkheden. Vervolgens 
zijn meerdere mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt. Deze kennen enerzijds de invalshoek vanuit 
de governance en verantwoordelijkheid van de infrastructuur van Groningen Airport Eelde, en 
anderzijds de invalshoek van de mogelijke commerciële ontwikkeling. 
 
De strategische analyse leidt niet zozeer tot meerdere scenario’s waaruit kan worden gekozen, maar 
vooral tot aanbevelingen voor het verzilveren van de maatschappelijke en economische relevantie van 
de luchthaven en het inbedden ervan in de totale regionale en nationale infrastructuur. Om dat te 
concretiseren is een position paper opgesteld dat de rol van Groningen Airport Eelde als regionale 
luchthaven van nationale betekenis weergeeft, juist ook binnen die nationale rol. 
 
De strategische analyse en de scenario-analyse zijn opgesteld ten tijde van de Corona-crisis, die op het 
moment van schrijven nog steeds veel onzekerheid veroorzaakt voor de maatschappij, voor de 
economie en specifiek voor de luchtvaartsector. De Corona-crisis heeft, behalve een majeure 
gezondheidscrisis, ook een enorme schokgolf teweeggebracht in de luchtvaart en zal langdurige 
economische gevolgen en onzekerheid met zich meebrengen. De luchtvaart is waarschijnlijk één van 
de meest getroffen sectoren, terwijl diezelfde sector ook zonder deze crisis al onder spanning stond. 
 
De maatschappij vraagt in toenemende mate om een zorgvuldige en juiste afweging tussen aan de ene 
kant de economische kracht en het belang van de luchtvaart en aan de andere kant de druk die de 
luchtvaart legt op de leefomgeving. De Corona-crisis en de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 zorgen 
er voor dat de discussie over de toekomst van de sector in volle hevigheid wordt gevoerd in met name 
het politieke debat op nationaal niveau. De uitkomsten van die debatten, waarvoor Groningen Airport 
Eelde een actieve lobby voert gebaseerd op de uitgangspunten van dit document, bepalen voor een 
belangrijk deel de toekomst van de luchtvaart en daarmee ook die van Groningen Airport Eelde. 
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1. Inleiding 
 

Introductie - Groningen Airport Eelde 
Groningen Airport Eelde is de luchthaven van Noord-Nederland, op 20 minuten rijden van de kernen 
Groningen en Assen en minder dan een uur vanaf Leeuwarden. De luchthaven is opgericht in 1931 en 
in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige internationale luchthaven. 
  
Groningen Airport Eelde is een van de vijf gereguleerde Nederlandse nationale luchthavens met 
commercieel vliegverkeer. Dat betekent dat het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het 
bevoegd gezag vertegenwoordigt, dat er luchtverkeersleiding, Douane en Marechaussee aanwezig zijn 
en internationale passagiersvluchten met grote toestellen mogen worden afgehandeld. De luchthaven 
is door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aangewezen als een van de regionale 
luchthavens van nationale betekenis. 
 
Naast de meest in het oog springende commerciële luchtvaart zijn er ook maatschappelijke vluchten 
(traumahelikopter, orgaan- en donorvluchten, vluchten van defensie en politie), lesverkeer, 
uitwijkvluchten en de kleine luchtvaart (general aviation). Groningen Airport Eelde is, vooral door de 
KLM Flight Academy die sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw op het terrein gevestigd is, in Nederland 
verreweg de belangrijkste opleidingsluchthaven voor commerciële verkeersvliegers. 
 
Groningen Airport Eelde heeft te maken met een groot aantal stakeholders, met allemaal eigen 
belangen, behoeften en opvattingen over (de toekomst van) de luchthaven en luchtvaart in het 
algemeen. De luchthaven heeft vijf  aandeelhouders: Provincie Groningen, Provincie Drenthe, 
Gemeente Assen, Gemeente Tynaarlo en eerder dit jaar heeft de Gemeente Groningen haar 
aandelenbelang over gedaan aan de Stichting FB Oranjewoud. Ook de Gemeente Assen is voornemens 
haar aandelenbelang te vervreemden. Naast de aandeelhouders heeft de luchthaven te maken met de 
gebruikers en bedrijven op de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, toezichthouders, omwonenden 
en nationale en regionale instellingen. 
 
Het luchthaventerrein is de vestigingsplaats voor meer dan 50 bedrijven, waaronder meerdere 
luchtvaartscholen, een afhandelingsbedrijf, een vliegtuigonderhoudsbedrijf, een Europese dealer van 
vliegtuigen, twee reisorganisaties, drie bedrijvenverzamelgebouwen, een restaurant, een business 
aviation terminal, et cetera. In totaal zijn 387 FTE werkzaam op het 240 hectare metende 
luchthaventerrein. 
 
Tenslotte is Groningen Airport Eelde een luchthaven met aandacht en ruimte voor innovatie en 
verduurzaming. Zo opende het in 2020 als eerste luchthaven een zonnepark op een actieve 
gereguleerde luchthaven en is de luchthaven met het initiatief ‘Dronehub GAE’ de eerste luchthaven 
in Nederland waar drone-innovatie en gereguleerde luchtvaart hand in hand gaan. 
 

Verandering van focus 
In 2016 hebben de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde gekozen voor het 
investeringsscenario “Toegangspoort van het Noorden”, waarin het aanvliegen van hub-
bestemmingen en lijnvluchten centraal stond. Hier is vorm aan gegeven door het toevoegen van 
frequente vliegverbindingen naar de hubs Kopenhagen en München en het verbeteren van de 
connectiviteit met Londen Southend. Daarmee was de connectiviteit toegenomen en de regio beter 
ontsloten met de rest van de wereld. Met financiële steun van het routefonds kon 
luchtvaartmaatschappij Nordica worden aangetrokken. Deze vloog vanaf september 2016 meerdere 
malen per dag op de hub-luchthaven Kopenhagen. De aanloopverliezen van september 2016 tot en 
met maart 2018 verliepen min of meer conform de verwachte prognose en de passagiersaantallen 
groeiden gestaag. 
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In de loop van 2017 werd duidelijk dat de samenwerking met initiële partner Örebro Airport eindig 
was en verdere groei alleen bereikt kon worden met een groter toestel en door aanpassing van de 
frequentie op Kopenhagen met een vliegschema dat beter aansluit op bestemmingen die met een 
overstap bereikbaar zijn. Daartoe is op 5 december 2017 een nieuwe overeenkomst met Nordica 
afgesloten, voor een op Groningen Airport Eelde gebaseerd toestel met een nieuw vliegschema met 
daarin Brussel, Kopenhagen en München met eind maart 2018 als startdatum. 
 
De afspraken met Nordica voldeden aan alle eisen met betrekking tot toegestane steun en het 
routefonds was betrokken bij het opstellen van de business case en prognoses. Een onderdeel van de 
overeenkomst was een open book calculatie van het routeresultaat waarin de aanloopverliezen van 
de routes, via Groningen Airport Eelde, door het routefonds werden gedragen in ruil voor een deel van 
de winst zodra de route winstgevend zou worden (het Market Economy Investor Principle). De 
verliezen op stoelen die tijdens de aanloopfase nog leeg bleven, werden gefinancierd als investering 
in de routes en door de winstdeling was er zicht op toekomstig rendement. Er werd een maximale 
bijdrage overeengekomen (cap) voor deze aanloopverliezen. Op basis van marktanalyses en adviezen 
van Lufthansa Consulting en Nordic Aviation Advisory zijn prognoses opgesteld die tot een sluitende 
business case hebben geleid met een verwachte bijdrage die ruim onder de cap lag. In deze prognoses 
en analyses was ook Brussel als nieuwe bestemming opgenomen. 
 
De additionele vluchten naar München, de verrichte marketinginspanning en het verbeterde 
vluchtschema leidden tot een aanzienlijke passagiersgroei. De stoelen op beide routes waren van 
maand tot maand steeds beter bezet. Vanaf april 2018 waren de werkelijke aanloopverliezen echter 
hoger dan geprognosticeerd. Brussel leek initieel op basis van de routestudies zowel commercieel als 
financieel veelbelovend, maar op basis van de tegenvallende boekingscijfers heeft Nordica deze 
bestemming uiteindelijk nog voor de eerste vlucht uit het schema moeten halen. De hoge vaste kosten 
van het gestationeerde toestel drukten daardoor vervolgens extra zwaar op de resultaten van de 
overige routes. 
 
Op het moment dat het duidelijk werd dat Brussel definitief geen bestemming zou worden, was dat 
geen reden noch aanleiding om de overeenkomst met Nordica op te zeggen. Er zijn direct samen met 
Nordica acties ondernomen om de kosten terug te brengen en naar een alternatief te zoeken: 

• Er is gezocht naar een nieuwe bestemming of partner-luchthaven om het toestel structureel op in 
te zetten, maar deze zijn uiteindelijk niet gevonden. Onder meer Parijs, Milaan, Wenen en Berlijn 
zijn door betrokken partijen onderzocht en doorgerekend, maar de prognoses en marktanalyses 
bleken te risicovol om tot een verantwoorde beslissing te komen. 

• Er zijn tijdelijke zomerbestemmingen met het toestel gevlogen: Ibiza en Nice. Deze bestemmingen 
zijn gevlogen voor rekening en risico van Nordica waarvoor een vergoeding is ontvangen die 
binnen de business case de vaste kosten van het toestel drukte. 

• Waar mogelijk is een goedkoper, kleiner, toestel ingezet. Vanaf 1 november tot en met half 
december is het grotere toestel uitgeleend wat de vaste kosten heeft verlaagd. Ook op incidentele 
basis is het toestel regelmatig ‘uitgeleend’ om de kosten te drukken. 

• Verdere kostenreducties zijn bereikt door tijdens vakantiedagen het schema aan te passen en 
weinig bezette vluchten in de zomer uit het schema te halen. 

 
Na enkele maanden werd duidelijk dat de passagiersgroei achter bleef lopen op de prognoses, hoewel 
continu groei zichtbaar was. Om de tragere adoptie van de Noordelijke markt dan verwacht te 
kenteren is een grootscheeps marketing-offensief ingezet gedurende de zomer. Daarbij is bovendien 
stevig ingezet op de zakelijke reiziger, toen Nordica het signaal gaf vooral het duurdere segment van 
de zakelijke markt te missen. Er zijn verschillende pogingen gedaan, deels succesvol en deels 
onsuccesvol, om draagkrachtige en invloedrijke regionale partners te betrekken bij het verkopen van 
zakelijke tickets of om de bestemmingen aan te prijzen. 
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De groei van het aantal passagiers en de opbrengst per stoel bleken achteraf echter langzamer te gaan 

dan verwacht in de prognoses van Lufthansa Consulting en Nordic Aviation Advisory. Technische 

storingen en uitval van vluchten leidden tot negatieve PR en een tragere ontwikkeling van het aantal 

zakenreizigers aan boord. In combinatie met hogere kosten, onder meer van brandstof, en 

tegenvallende kwalitatieve prestaties van Nordica resulteerde dit in te weinig draagvlak voor 

continuering van de steun voor dit project. Eind september heeft Nordica formeel opgezegd, omdat 

de maximale bijdrage door Groningen Airport Eelde enkele maanden later in zicht zou komen. Het 

zoeken naar kostenreductie, commerciële groei en alternatieve bestemmingen ging gewoon door. Pas 

in december werd duidelijk dat er geen perspectief was op een kostenreductie, nieuwe bestemming 

of aanvullende financiering en dat Nordica ook daadwerkelijk zou stoppen. Hierdoor kwamen de 

bestemmingen van Nordica eind 2018 te vervallen, en daarmee viel een belangrijke bouwsteen weg 

voor de ingeslagen koers. 

Het jaar 2018 werd vooral door de vluchten naar Kopenhagen en München een recordjaar in termen 
van passagiers- en verbindingsaantallen. Deze strategie was commercieel en financieel niet vol te 
houden. De volgende bepalende factoren hebben invloed gehad op het uitblijven van structureel 
succes van commerciële groei van de luchthaven in dit kader. 
 

• Amsterdam Airport Schiphol is, door de honderden directe verbindingen en sterke propositie, een 
van de grootste en succesvolste luchthavens van Europa. Voor de inwoners van het afzetgebied 
van Groningen Airport Eelde is de aantrekkingskracht van Amsterdam Airport Schiphol dan ook 
groot: Groningen Airport Eelde ligt in de netwerkschaduw van Amsterdam Airport Schiphol. Waar 
Nordica een tweemaal daagse verbinding met Kopenhagen aanbood, vertrokken er op Amsterdam 
Airport Schiphol twaalf vluchten per dag. Naar Londen waren dat er meer dan vijftig per dag. Het 
aanbod vanaf Amsterdam Airport Schiphol is daarmee zeer concurrerend. Datzelfde geldt voor de 
prijsstelling richting luchtvaartmaatschappijen; van de tien belangrijkste Europese luchthavens is 
Amsterdam Airport Schiphol de goedkoopste, waarvan vooral KLM profiteert. 
 

• Zakelijke reizigers bleken moeilijker van hun gebaande pad af te laten wijken dan voorzien. 
Gedragsverandering realiseren kost heel veel tijd. De prestaties van Nordica hielpen niet mee, zo 
waren er in aanvang regelmatig annuleringen van vluchten. Reizigers moesten dan alsnog naar 
Amsterdam Schiphol Airport gebracht worden. De perceptie van de betrouwbaarheid van Nordica 
kwam hierdoor onder druk te staan. Bovendien worden ook voor de noordelijke zakenreiziger de 
reizen vooral geboekt door reisbureaus in het westen van het land (de hoofdkantoren van zakelijke 
reisbureaus zitten veelal in de Randstad), waar ondanks een behoorlijke (marketing)inspanning, 
geen aandacht voor de verbinding vanaf Groningen Airport Eelde was. Tot slot bleken zakelijke 
reizigers veel waarde te hechten aan de frequent flyer pas van KLM (het ‘Flying Blue’ 
loyaliteitsprogramma) en bleven daardoor kiezen voor KLM en daarmee Amsterdam Airport 
Schiphol. 

 

• De connectiviteit van Groningen Airport Eelde aan zowel air- als land side is beperkt. Het aantal 
bestemmingen om op over te stappen is beperkt door de schaal van de luchthaven. Om dezelfde 
reden is de ontsluiting met openbaar vervoer matig. 

 
Groningen Airport Eelde heeft daarom de afgelopen jaren niet tot nauwelijks weten te profiteren van 
de mondiale maar ook Europese en nationale groei van de luchtvaart.  
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Noodzaak tot herijking strategie 
Het is noodzakelijk om de toekomst en ontwikkeling van Groningen Airport Eelde op dit moment te 
herijken. Dit is nodig omdat de samenwerking met Nordica, waarmee invulling werd gegeven aan de  
hub-strategie, niet heeft geleid tot het beoogde resultaat en daardoor in 2018 is geëindigd. We kunnen 
stellen dat de verwachting uit het investeringsscenario van 2016 daarmee niet is uitgekomen. 
Daarnaast hebben de komst van de ontwerp Luchtvaarnota 2020-2050 en de Corona-crisis gezorgd 
voor schoksgewijze veranderingen in de externe omgeving met betrekking tot luchtvaart. Hierdoor 
ontstaat urgentie waar het de herijking van de strategisch toekomstvisie voor de luchthaven betreft. 
 
De toekomst van de luchthaven, en die van de luchtvaart in het algemeen, kent momenteel 
onzekerheid en een veelheid aan mogelijke scenario’s. Het succes en de toekomst van Groningen 
Airport Eelde mag niet afhankelijk zijn van de toevalligheid dat het meest gunstige commerciële 
scenario werkelijkheid wordt. Een aantal van de mogelijke commerciële toekomstscenario’s is 
onderzocht en uitgewerkt, met ieder een verschillend realiteitsgehalte. Met de inzichten die hieruit 
zijn verkregen, zijn vervolgens de mogelijk te maken keuzes en financiële verkenningen uitgewerkt. 
 
Vanwege de veelheid aan mogelijke toekomstscenario’s gaat deze strategische verkenning terug naar 
de basis: de missie, visie en kernwaarden van de luchthaven. De economische en maatschappelijke rol 
van de luchthaven in de regio staat daarbij voorop. In brede zin door de bijdrage aan de bereikbaarheid 
en het vestigingsklimaat voor de regio. In enge zin door het faciliteren van maatschappelijk verkeer, 
werkgelegenheid, en de luchthaven als vestigingsplaats van bedrijven en instellingen. De mogelijke 
komst van een isotopen fabriek naar Groningen is daarvan een recent voorbeeld; deze partij is 
afhankelijk van een dichtbij gelegen luchthaven die in staat is gespecialiseerde vluchten af te handelen. 
 
Naast de belangrijke maatschappelijke functie, zijn er commercieel gezien drie strategische pijlers: de 
centrale focusgebieden zijn het passagiersverkeer, de luchthaven als vestigingsplaats voor bedrijven 
en instellingen (vastgoedontwikkeling) en general aviation (de kleine luchtvaart, waaronder ook de 
belangrijke maatschappelijke vluchten). Onder de maatschappelijke functie moet vooral worden 
gedacht aan de standplaats van de traumahelikopter, orgaan- en donorvluchten voor het UMCG en 
het faciliteren van vluchten van defensie en politie. Ook de functie als nationale lesluchthaven voor 
verkeersvliegers is een belangrijke rol, die boven het regionale belang uit stijgt. De uitwijkfunctie voor 
andere luchthavens is een ander voorbeeld van een bijdrage aan de nationale infrastructuur. Deze 
brede mix van commerciële en maatschappelijke functies vormt de basis voor het bestaansrecht van 
Groningen Airport Eelde. 
 
De belangrijkste bevindingen en conclusies zijn in de navolgende management samenvatting 
opgenomen, gevolgd door de strategische uitgangspunten. Deze zijn gebaseerd op de daarna 
beschreven analyse van de externe omgeving, kansen en bedreigingen en tot slot een analyse van 
verschillende toekomstscenario’s. 
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2. Management samenvatting en gevraagd besluit 
 

Samenvatting 
Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies uit dit document opgenomen. 
 
Maatschappelijke relevantie 
Groningen Airport Eelde is een regionale luchthaven van nationale betekenis, van maatschappelijke en 
economische relevantie en belangrijk voor het vestigingsklimaat van Noord-Nederland. Verbindingen 
met de rest van de wereld zijn daarvoor belangrijk. De traumahelikopter en donorvluchten van het 
UMCG zijn van de luchthaven afhankelijk, en de vestiging van bedrijven en werkgelegenheid draagt bij 
aan regionale economie, werkgelegenheid en ontwikkeling. Het is de enige opleidingsluchthaven van 
deze omvang en de KLM is er van afhankelijk om haar piloten op te leiden omdat de ongeveer 50.000 
lesbewegingen per jaar nergens anders ondergebracht kunnen worden. Incidenteel medegebruik door 
Defensie kan de maatschappelijke functie verder versterken. Het aantal bedrijven en daarmee de 
werkgelegenheid is groter dan men op het eerste gezicht zou verwachten. Naast de werkgelegenheid 
van de luchthaven zelf zijn er meerdere overheidsdiensten en bedrijven gevestigd, goed voor in totaal 
387 FTE directe werkgelegenheid met € 61,1 mln omzet in 2019.  
 
Een eenmaal (voor groot verkeer) gesloten luchthaven komt nooit weer terug en omdat capaciteit op 
nationaal niveau op lange termijn nog steeds schaars is en alle capaciteit nodig zal zijn, is het nodig de 
luchthaven als basisinfrastructuur te behouden voor de natie en de regio. De directe kosten (cash out) 
van eventuele sluiting worden geschat op minimaal € 38 mln, en het verlies aan regionale 
werkgelegenheid en andere economische effecten bedraagt minimaal € 132 mln. 
 
Aanbeveling: borg, in het kader van zowel het regionale als nationale belang, het behoud van deze 
(schaarse) infrastructuur en houd de luchthaven open voor groot verkeer. Opgemerkt moet worden 
dat sluiten, of afschalen naar een zogenaamd “groen veld” (zonder luchtverkeersleiding voor alleen 
klein verkeer), alleen kan na toestemming van de Staat en sluiten zeer hoge kosten met zich mee zou 
brengen. Veranker, vanwege het belang van de luchthaven, haar rol in het lange termijn regionaal 
economisch beleid. Borg de maatschappelijke relevantie en bedrijvigheid door het vestigingsklimaat 
op de luchthaven te versterken, proactief met vastgoedontwikkeling aan de slag te gaan en samen met 
regionale en provinciaal overstijgende partners een sterke speler op het gebied van duurzame 
ontwikkeling in de luchtvaart te worden. Werk samen met het Ministerie van Defensie om de 
maatschappelijke functie van de luchthaven te verstevigen, bijvoorbeeld voor uitwijkvluchten. 
 
Externe omgeving 
De markt voor luchtvaart is turbulent en zeer concurrerend, streeft naar schaalgrootte (regionale 
luchtvaartmaatschappijen met kleine toestellen zijn aan het verdwijnen), consolidatie (versterkt door 
het failliet gaan van maatschappijen de afgelopen tijd) en concentratie op grote luchthavens. Dit zorgt 
voor een verdienmodel met perverse prikkels en heeft imperfecte marktwerking tot gevolg, die zich 
vooral uit in een race naar de bodem qua prijsstelling van vliegtickets, mede doordat 
luchtvaartmaatschappijen druk leggen op de inkomsten van (met name regionale) luchthavens en 
toeleverende partijen (touroperators, reisbureaus). 
 
Het is om deze reden dat regionale luchthavens met minder dan 1 miljoen passagiers overal ter wereld 
in 94% van de gevallen open worden gehouden met financiële overheidssteun. Het geambieerde 
nationale luchtvaartsysteem kent (nog) geen systeemverantwoordelijke zoals bijvoorbeeld in de 
financiële wereld (De Nederlandsche Bank) en in het openbaar vervoer (ProRail) wel te doen 
gebruikelijk is, en wordt daarmee overgelaten aan de ongewenste dynamiek van de markt. Deze 
ongewenste dynamiek en perverse bewegingen zijn zichtbaar op het gebied van onevenredige 
concentratie van geluidsbelasting, eenzijdige exploitatie, interne concurrentie en monopolisme. 
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Aanbeveling: accepteer dat luchthavens van de schaal van Groningen Airport Eelde altijd financiële 
steun nodig zullen hebben om ze in stand te houden. Richt de politieke energie op het zoeken naar 
deze steun op nationaal niveau vanwege het nationaal belang van behoud van de infrastructuur, in 
plaats van proberen de luchthaven met beperkte investeringen, kostenreducties en ambitieuze c.q. 
onrealistische groeiplannen te reduceren tot een minimale kostenpost op de regionale begroting. 
Mocht dat wel de politieke realiteit zijn, dan moet sluiting overwogen worden. Lobby voor een meer 
concrete invulling, rolverdeling en financiering van regionale luchthavens als onderdeel van een 
nationaal luchtvaartsysteem met een duidelijke eigenaar, regisseur en financier van dat systeem. Zet 
daarvoor een brede lobby in van vertegenwoordigers van ondernemers, de luchtvaartschool en 
aandeelhouders c.q. regionale politieke partijen. 
 
Concurrentieanalyse 
De Nederlandse markt wordt, gemeten in passagiersaantallen, voor 98% gedomineerd door de drie 
luchthavens van Schiphol Group. Het mogelijkerwijs op termijn openen van Lelystad Airport als vierde 
luchthaven binnen de groep zou dat nog verder versterken. Groningen Airport Eelde ligt op twee uur 
reistijd (met auto of trein) van Amsterdam Airport Schiphol, in omvang de derde luchthaven van 
Europa en een van de belangrijkste wereldspelers. Groningen Airport Eelde opereert daarom in de 
netwerkschaduw van Amsterdam Airport Schiphol, waartegen moeilijk te concurreren valt, zeker op 
het gebied van geregelde lijndiensten met een zakelijk karakter. Een hub-en lijn-strategie is binnen de 
huidige constellatie alleen succesvol te ontwikkelen indien deze complementair is aan het netwerk van 
Amsterdam Airport Schiphol. 
 
Aanbeveling: wordt onderdeel van het nationale systeem van luchthavens, en pas de 
randvoorwaarden van Groningen Airport Eelde zoals de openingstijden aan, aan de rol van de 
luchthaven binnen dat systeem. In de zwaarste vorm door onderdeel van Schiphol Group te worden, 
of in een lichtere vorm als onderdeel van een nationaal systeem in welke vorm dan ook. Groningen 
Airport Eelde is in dat kader doende een samenwerkingsovereenkomst te ontwikkelen met Schiphol 
Group. Lobby voor een krachtige invulling van deze systeemgedachte met ook een expliciete 
systeemeigenaar. Schiphol Group zou met haar vrijwel alles omvattende marktaandeel bij uitstek de 
aanwezen systeemeigenaar zijn. Dat is zij echter nu niet. Ook de Nationale Vereniging van Luchthavens 
(NVL) pakt deze rol niet op. In plaats van met een zelfstandige strategie te concurreren met andere 
nationale luchthavens, is een complementaire strategie (van hub- en lijnbestemmingen aangevuld met 
general aviation en lesverkeer, charter en low-cost) die een landelijk systeem ondersteunt, kansrijker 
voor Groningen Airport Eelde. Het behandelen van de nationale luchtvaart als één systeem, is 
noodzakelijk om deze sector als geheel veilig uit de Corona-crisis te loodsen. 
 
Financiering 
De exploitatie van de luchthaven is in principe kostendekkend (te maken), maar het bezit en 
onderhoud (“beheer & instandhouding” inclusief brandweer en veiligheid) van Groningen Airport 
Eelde leidt tot een structurele kapitaallast met een investeringsprogramma dat nooit kostendekkend 
zal worden. Door 10 jaar onderhoud van het banenstelsel te bekostigen met de subsidie van de 
baanverlenging en het telkens uitstellen van investeringen, is nooit goed zichtbaar geworden welke 
structurele last en welk investeringsprogramma feitelijk nodig zijn voor verantwoord beheer en 
instandhouding. Voor de toekomst zijn veel investeringen nodig, waarbij in de komende jaren een 
achterstand moet worden weggewerkt. De beschikbaarheid van lange termijn financiering is nodig om 
het vertrouwen te wekken van partijen die op de luchthaven willen opereren of zich op het 
luchthaventerrein willen vestigen. 
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Aanbeveling: maak extracomptabel onderscheid naar exploitatie van de luchthavenactiviteiten en het 
bezit en onderhoud van de infrastructuur en het garanderen van veiligheid. Maak de regio, als direct 
belanghebbende, verantwoordelijk voor de exploitatie en beleg de financiering van beheer en 
instandhouding van de schaarse infrastructuur op nationaal niveau als onderdeel van een nationaal 
luchtvaartsysteem. Ook veiligheid (Safety & Security) is een nationale verantwoordelijkheid die niet 
behoort tot de exploitatie van de luchthaven. 
 
Aandeelhouders / governance 
De huidige aandeelhoudersstructuur met vijf aandeelhouders kent nadelen en past niet goed bij de 
doelstelling van instandhouding van infrastructuur van nationale betekenis.  
 
Een structuur met vijf aandeelhouders met meer of minder distantie tot de verantwoordelijkheid voor 
nationale infrastructuur kan ongewenste effecten geven. De toekomst en financiering van Groningen 
Airport Eelde zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van regionale verkiezingen en regelmatig 
wisselde coalities die tussen aandeelhouders ook nog eens verschillen. Een gebrek aan lange termijn 
toezeggingen van aandeelhouders om de luchthaven te steunen maakt investeerders en ondernemers 
huiverig om zich er te vestigen. De rol van Gemeentelijke aandeelhouders staat te ver af van het 
behoud van infrastructuur van nationale betekenis. De publieke en private aandeelhouder(s) dienen 
in hun rollen en doelstellingen complementair aan elkaar te zijn zonder dat een tweedeling ontstaat 
in de verschillende belangen. 
 
Aanbeveling: ga terug van vijf naar drie aandeelhouders door de Gemeenten hun aandelen over te 
laten doen aan de vennootschap, onder het maken van financieringsafspraken van de bestaande € 46 
mln aan investeringsplannen. Streef naar onderdeel worden van Schiphol Group of van een nationaal 
systeem om afhankelijkheid van regionale overheden te verkleinen. 
 

Toekomstige mogelijkheden en lobby 
Ook voor het uitbreken van de Corona-crisis werd de markt voor luchtvaart gekenmerkt door grote 
onzekerheid over de toekomst. Waar het lange termijn perspectief uit gaat van groei op lange termijn 
vanwege schaarste aan capaciteit, zorgen de ingenomen standpunten uit de ontwerp Luchtvaartnota 
2020-2050, de onduidelijkheid over het wel of niet openen van Lelystad Airport en de gevolgen van de 
Corona-crisis voor de luchtvaart voor onzekerheid en onduidelijkheid. 
 
Omdat deze onzekerheid een eenduidig en voorspelbaar toekomst-pad bemoeilijkt, zijn door middel 
van meerdere commerciële scenario’s de hoekpunten van het mogelijke speelveld in kaart gebracht. 
De financiële analyse die ten grondslag ligt aan de conclusies en aanbevelingen uit dit document, is op 
die analyse gebaseerd, en houdt in alle gevallen rekening met korte termijn krimp van de sector als 
gevolg van de Corona-crisis. 
 
De commerciële focus voor de korte termijn blijft liggen op het ten minste behoud van zoveel mogelijk 
passagiersverkeer, met daarnaast aandacht voor maatschappelijk verkeer, vastgoedontwikkeling,  het 
uitbreiden van general aviation, innovatie en duurzaamheid, De operationele focus ligt op 
kostenbeheersing en het neerzetten van een slagvaardige en efficiënte organisatie.  
 
De strategische focus voor de langere termijn ligt op behoud van de belangrijke functies en zo mogelijk 
het uitbouwen van het passagiersverkeer. Het is niet onrealistisch dat op termijn, na herstel van de 
luchtvaart en onder de juiste randvoorwaarden (openingstijden), significante aantallen passagiers 
door Groningen Airport Eelde kunnen worden vervoerd. Het bedienen van de eigen regio is een 
passende ambitie in deze. 
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Het uitbreiden van het klein verkeer (general aviation) met jet- en groot lesverkeer en een 
ondersteunende rol als mogelijke uitwijklocatie voor onder andere defensie zijn ook belangrijke 
strategische speerpunten voor de komende jaren. De ontwikkeling van vastgoed gaat daarmee hand 
in hand. Daarnaast dient gezocht te worden naar sterke partnerships voor het invullen van de rol en 
ambities in het kader van innovatie en duurzaamheid. 
 
De samenwerking met defensie is nog nader onderwerp van gesprek. Binnen de vergunde ruimte kan 
intensievere samenwerking leiden tot meer efficiënte vlieguren en minder uitstoot per vlucht. Een 
voorbeeld is het beter gebruiken van de bestaande geluidsruimte voor incidentele militaire vluchten 
door bijvoorbeeld de inzet van helikopters bij oefeningen in Noord-Nederland (Marnewaard). Bij een 
meerdaagse oefening kan stationeren op Groningen Airport Eelde voorkomen dat deze toestellen 
meerdere keren over heel Nederland moeten vliegen. Een ander voorbeeld is het dienen als 
uitwijkluchthaven, vanwege de locatie dichtbij het oefengebied boven de Noordzee. Als toestellen uit 
mogen wijken naar Groningen Airport Eelde, hoeven ze veel minder brandstof aan boord te hebben. 
Het uitwijken zelf is beperkt tot enkele vluchten per jaar en levert vrijwel geen extra geluidshinder op. 
 

 
 
Apache-helikopers op Groningen Airport Eelde: binnen de bestaande vergunde ruimte maken 
toestellen van Defensie soms gebruik van de luchthaven. 
 
Het echter noodzakelijk om eerst op zowel regionaal als nationaal niveau principiële keuzes te maken 
over de rol van Groningen Airport Eelde als onderdeel van de regionale maatschappij en economie 
enerzijds, en het belang van het behoud van de infrastructuur en de rol in een nationaal 
luchtvaartsysteem anderzijds. Daarbij zijn de belangrijkste gesprekspartners Schiphol Group en de 
Ministeries van Financiën en Infrastructuur & Waterstaat inzake het eigenaarschap en de financiering 
van infrastructuur van nationale betekenis die op termijn schaars zal worden. Ook het Ministerie van 
Defensie kan een belangrijke sponsor worden, aangezien daar een kostenbesparing te realiseren is. De 
impact van de Corona-crisis op de luchtvaart en de luchthavens in Nederland, maken deze 
noodzakelijke keuzes nog pregnanter. 
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Om inhoud te geven aan deze gesprekken is door Groningen Airport Eelde een Position Paper 
opgesteld. Hierin wordt de visie weergegeven op de systeemgedachte en de toekomstige schaarste 
aan infrastructuur. Nadrukkelijk komt hierin ook de positie en rol van Groningen Airport Eelde naar 
voren, zoals wij deze zelf zien. We pleiten er voor om zowel de regie als de rolverdeling van de 
luchthavens duidelijker een plaats te geven in de Luchtvaartnota 2020-2050. Het centrale standpunt 
daarbij is, dat de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van één nationaal systeem van 
luchthavens gunstiger uitpakt dan die van vijf los opererende luchthavens. Het geheel is groter dan de 
som der delen. 
 
De directie van Groningen Airport Eelde is reeds gestart met de gesprekken met het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat, vertegenwoordigers van de nationale politiek, Schiphol Group en de 
Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) en heeft daarbij de samenwerking van andere overige 
(regionale) luchthavens van nationale betekenis gezocht op basis van de inhoud van het position 
paper. Het positon paper is als bijlage bij dit document opgenomen. 
 
Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde een zienswijze opgesteld op de ontwerp Luchtvaartnota 
2020-2050, een document dat erg belangrijk is voor de toekomst van de luchthaven en de sector als 
geheel. Over het algemeen kan gesteld worden dat de langverwachte Luchtvaartnota vooral gericht is 
op de korte termijn belangen van KLM en Amsterdam Airport Schiphol. De nota richt zich vooreerst op 
de netwerkfunctie van Amsterdam Airport Schiphol die belangrijk is voor de Randstad, en de regio en 
regionale luchthavens komen minder aan bod. Een toekomstvisie waarin luchthavens multimodale 
knooppunten worden waar meerdere soorten verkeer bij elkaar komen en waarin het spoor ook een 
rol krijgt, is de ontwerp Luchtvaartnota zeker niet en dat is een gemiste kans. Door middel van de aan 
te leggen Lelylijn het gebied rondom Groningen Airport Eelde tot een verkeerstechnisch knooppunt 
maken voor Noord-Nederland en een groter achterland te gaan bedienen, zou bijvoorbeeld niet 
hebben misstaan in een visie die 30 jaar houdbaar moet zijn. In onze visie moet een luchthaven een 
verkeerstechnisch knooppunt zijn en een plek waar passagiers (business-to-consumer), bedrijven 
(business-to-business) en maatschappelijke diensten (business-to-government) elkaar ontmoeten en 
elkaar versterken. De huidige Luchtvaarnota geeft daarvoor weinig ruimte, is gericht op het oplossen 
van korte-termijn problemen en valt tegen als het gaat om visie. Ook de invulling van de, overigens 
wél ondersteunde systeemgedachte, ontbreekt nagenoeg. 
 
Groningen Airport Eelde heeft de belangrijkste conclusies uit haar strategische verkenning gerelateerd 
aan de inhoud van de ontwerp Luchtvaartnota. Zij voert voor haar zienswijze een actieve lobby, en 
trekt daarbij samen op met regionale bestuurders, Maastricht Aachen Airport en spreekt daarover 
genoemde partijen in Den Haag maar ook het Ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van 
Defensie. Samen met Maastricht Aachen Airport heeft zij bovendien de NVL laten weten dat zij van 
mening is dat de zienswijze van de NVL in deze niet gedegen genoeg is vanwege de veelheid aan 
belangen van de achterban van de NVL-leden. Derhalve trekt zij in deze samen met Maastricht Aachen 
Airport op, in aanvulling op de NVL, en de noordelijke lobby (SNN). De ingediende zienswijze van 
Groningen Airport Eelde op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 is als bijlage bij dit document 
opgenomen. 
 

Conclusie en gevraagd besluit 
Groningen Airport Eelde is waardevolle en schaarse nationale infrastructuur. De luchthaven is 
maatschappelijk en economisch relevant. Niet alleen voor de regio, maar ook nationaal. De luchthaven 
is niet alleen belangrijk voor het vestigingsklimaat in Noord-Nederland, maar haar rol is ook belangrijk 
als onderdeel van een nationaal systeem van luchthavens. Er zijn kansen te verzilveren voor Groningen 
Airport Eelde en op termijn is er ruimte voor groei. Ruimte die er op andere luchthavens niet is. De 
inhoud van de definitieve Luchtvaartnota, het herstel van de sector in het post-Corona tijdperk en de 
aan Groningen Airport Eelde vergunde mogelijkheden zijn bepalend voor het daadwerkelijk kunnen 
benutten van de kansen die er liggen, en in welke mate welk scenario bewaarheid kan worden. 
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De strategische pijlers van Groningen Airport Eelde; passagiersverkeer, general aviation en 
maatschappelijk verkeer, vastgoedontwikkeling en duurzaamheid/innovatie bieden een stevig 
fundament en een gezonde mix om de luchthaven verder te ontwikkelen. Zowel op commercieel 
gebied als in haar maatschappelijke functie. Op zowel de markten voor business-to-business, business-
to-business-to-consumer als business-to-government liggen concrete kansen voor groei en 
ontwikkeling, afhankelijk van de ingevulde randvoorwaarden. Daarbij wordt vooral gedoeld op de 
vergunde openingstijden en soorten verkeer. Daarmee ligt een realistisch exploitatiemodel binnen 
handbereik. Voor de toekomstige commerciële ontwikkeling zijn meerdere scenario’s uitgewerkt. Deze 
zijn niet deterministisch en vormen geen te maken keuzes, maar tonen de reikwijdte van het mogelijke 
speelveld en de bijbehorende financiële prognoses. 
 
Concreet constateren we dat de exploitatie van de luchthaven met deze gezonde strategische mix 
meer dan kostendekkend zal zijn, maar tegelijkertijd zien we ook dat voor beheer en instandhouding 
van de infrastructuur, veiligheid en duurzaamheid een structurele bijdrage nodig is van ongeveer € 6 
tot 8 mln per jaar. Dit is in lijn met het overgrote deel van regionale luchthavens wereldwijd: er zijn 
geen kostendekkende scenario’s voor regionale luchthavens. In ieder scenario zijn bovendien 
investeringen nodig, op korte termijn in de brandweerkazerne, en zijn middelen nodig om 
achterstallige investeringen te plegen en om aan de toekomstige eisen van duurzaamheid te kunnen 
voldoen. Infrastructuur en veiligheid zijn typische verantwoordelijkheden die op nationaal niveau 
worden belegd. We pleiten er dan ook voor om in de Luchtvaartnota 2020-2050 deze kosten voor 
regionale luchthavens bij het Rijk te beleggen, en de exploitatie aan de regio over te laten. 
 
Het besluit dat voor ligt bij haar aandeelhouders is dan ook om te erkennen dat Groningen Airport 
Eelde onmisbare infrastructuur voor Noord-Nederland is, met economische en maatschappelijke 
toegevoegde waarde. Sluiten van de luchthaven brengt grote kosten met zich mee en betekent dat 
Noord-Nederland nooit weer een luchthaven terug zal krijgen.  
 
De actieve lobby die Groningen Airport Eelde momenteel voert heeft vooral als doel om duidelijkheid 
te krijgen over de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 en de gevraagde financiële bijdrage van het 
Rijk. Gevraagd wordt om tot die duidelijkheid er is, het nog resterende bedrag uit het investerings-
programma van 2016 flexibel in te zetten voor behoud van de luchthaven. Behoud van de luchthaven 
betekent tevens op korte termijn investeren in onder andere de brandweerkazerne. De liquiditeit van 
de luchthaven, die als gevolg van de Corona-crisis achteruit loopt, moet enkele jaren versterkt worden 
met een lening of andere financiële bijdrage met ingang van 2021. 
 
Van het bestaande investeringsprogramma is van 2021 tot en met 2026 een bedrag van € 25,3 mln 
resterend, waarvan voor € 0,5 mln verzocht wordt dit aan de investering in de brandweerkazerne te 
alloceren. De benodigde extra middelen (bijvoorbeeld in de vorm van een lening) voor de jaren waarin 
nog geen Rijksbijdrage te verwachten is, bedraagt afhankelijk van de duur en omstandigheden € 2,6 
mln tot € 11,2 mln indien het besluit tot 2026 op zich zou laten wachten. Naast de NEDAB bijdrage van 
€ 3,0 mln per jaar, bestaat de mogelijkheid de benodigde financiering te verstrekken binnen de omvang 
van het bestaande programma. 
 
Mocht de Rijksbijdrage er uiteindelijk niet komen, dan dient een definitieve afweging te worden 
gemaakt of sluiten opportuun is of dat de regio uitbreiding van haar eigen investeringsprogramma 
overweegt. 
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3. Strategische uitgangspunten Groningen Airport Eelde 
 

Missie 
Groningen Airport Eelde vormt een belangrijk onderdeel van de infrastructuur in (Noord-)Nederland en 
draagt actief bij aan de economische ontwikkeling en groei van de regio. 
 
Groningen Airport Eelde is een belangrijke schakel in het netwerk van vervoersverbindingen van 
(Noord-)Nederland. Groningen Airport Eelde is een van de vijf Nederlandse luchthavens met (groot) 
commercieel vliegverkeer. De luchthaven is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
aangewezen als een van de luchthavens van nationale betekenis. 
 
Naast de commerciële luchtvaart is er ook ruimte voor maatschappelijke vluchten, lesverkeer en 
general aviation. Groningen Airport Eelde is, met de KLM Flight Academy die op het terrein gevestigd 
is, in Nederland de belangrijkste opleidingsluchthaven voor commerciële verkeersvliegers. 
 
Groningen Airport Eelde is een belangrijke voorziening voor Noord-Nederland. De luchthaven draagt 
positief bij aan de economische ontwikkeling en groei van de regio.  
 
De belangrijkste verantwoordelijk van de luchthavenorganisatie is het beheren en in stand houden van 
de luchthaven als kritische en veilige infrastructuur van de regio en als onderdeel van een nationaal 
luchthavensysteem. Anderzijds behoort de exploitatie van de luchthaven aan zowel lucht- als landzijde 
tot de taken.  
 

Visie 
Groningen Airport Eelde hanteert de volgende visie: 
 
Groningen Airport Eelde streeft ernaar om een multifunctioneel knooppunt te zijn waar diverse 
modaliteiten bijeenkomen, bedrijven gevestigd zijn en mensen elkaar ontmoeten. De luchthaven is de 
voorkeursluchthaven waar inwoners van Noord-Nederland als eerste voor kiezen. Zij faciliteert 
initiatieven op gebied van duurzaamheid en technologie en is de verbinding van en naar de regio.  
  

Kernwaarden 
Haar kernwaarden benadrukken waar Groningen Airport voor staat en haar identiteit. Deze zitten in 
het DNA van het bedrijf; houding en gedrag van medewerkers worden hierdoor bepaald. De volgende 
kernwaarden maken Groningen Airport Eelde tot de organisatie die zij is en wil zijn: 
 
Plezier 
Als medewerkers zijn we trots op onze luchthaven. We hebben plezier in ons werk en stralen dit uit 
naar onze klanten, relaties en passagiers. We zijn trots dat inwoners, bedrijven en instellingen van 
Noord-Nederland onze luchthaven als voorkeursluchthaven kiezen. Met onze passie zorgen we ervoor 
dat we iedereen een onbezorgde tijd op Groningen Airport Eelde ervaart. 
  
Benaderbaar 
Wij zijn altijd dichtbij. Persoonlijk contact met zowel onze zakelijke klanten als passagiers vinden we 
belangrijk. Wij werken met een team van mensen met een gezonde dosis nuchterheid en daarom is 
alles op onze luchthaven gewoon duidelijk. 
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Samen  
Communicatie, gelijkwaardigheid en plezier zijn belangrijke pijlers voor ons. Betrokken bij elkaar en bij 
de regio. We werken nauw samen met diverse partijen om een aantrekkelijke luchthaven te zijn. Van 
overheden tot luchtvaartmaatschappijen en van de douane tot andere business partners: wij doen het 
samen.  
 
Vooruitstrevend  
Wij denken altijd in oplossingen en kansen. Wij faciliteren initiatieven op het gebied van duurzaamheid 
en technologie. De verduurzaming van de luchtvaart is een belangrijk onderdeel in ons toekomstplan. 
Met de aanleg van een passagierscorridor met zonnepanelen, het zonnepark en een elektrische 
laadpaal voor kleine vliegtuigen zijn de eerste stappen in onze duurzaamheidsambities gezet. 
  

Maatschappelijke en economische relevantie 
Om de maatschappelijke en economische relevantie van Groningen Airport Eelde in kaart te brengen, 
is deels de maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) uit 2016 van Ecorys gebruikt, aangevuld 
met de meest recente cijfers uit 2019 en 2020. Daarnaast heeft Rebel Group op verzoek van Groningen 
Airport Eelde nog aanvullend onderzoek verricht dat zich richt op de kosten en effecten van sluiten. 
 
Onderzoek 2016 
In 2016 hebben de Provincie Drenthe en de Provincie Groningen namens de gezamenlijke 
aandeelhouders van Groningen Airport Eelde aan Ecorys, in samenwerking met Adecs Airinfra, een 
opdracht verstrekt om een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) voor Groningen Airport 
Eelde op te stellen. Daarbij lag ook een scenario voor om de luchthaven af te bouwen. De conclusie die 
Ecorys trok, naar aanleiding van de verschillende beleidsalternatieven die voorlagen, luidde als volgt: 
 
Investeren in Groningen Airport Eelde loont, zowel voor regio Noord-Nederland als voor geheel 
Nederland. De kosten die gepaard gaan bij dit alternatief [het investeringsscenario], zijn kleiner dan de 
baten zoals werkgelegenheid en kortere reistijden. 
 
Daarnaast zorgt het afbouwen van de commerciële verkeersactiviteiten juist voor een 
welvaartsafname, mede omdat dit ten kosten gaat van de werkgelegenheid, passagiers een langere 
reistijd hebben en omdat de milieubaten bij het afbouwen relatief beperkt zijn. Daarom wordt dit 
alternatief afgeraden, op basis van de uitkomsten van de MKBA. 
 
Update 2020 
Een MKBA is een omvangrijk en kostbaar onderzoek. Er is geen nieuwe MKBA opgesteld om de 
maatschappelijke en economische relevantie vast te stellen; de conclusies uit 2016 zijn nog steeds 
relevant. De partijen die op het luchthaventerrein zijn gevestigd, zijn gevraagd om feiten en cijfers aan 
te leveren over hun directe werkgelegenheid en omzet. Deze zijn onderstaand weergegeven.  
 

 FTE Omzet 2019 (€) 

   
Groningen Airport Eelde 76                      4.854.000  

   
Overheidsdiensten 120 300.000  

   
Luchtzijdige bedrijven 102                   25.095.000  

   
Landzijdige bedrijven 90                   30.865.000  

   
Totaal 387                   61.114.000  
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Bij de luchthavenorganisatie zelf waren per eind 2019 57,6 FTE in dienst, daarnaast worden 
medewerkers ingehuurd voor security en zijn inhuurkrachten actief in de flexibele schil om de 
seizoenpiek op te vangen. In totaal bedraagt de directe werkgelegenheid van de luchthaven zelf 
daarmee 76 FTE. De overheidsdiensten die op de luchthaven actief zijn; UMCG Ambulancezorg, 
Douane, Koninklijke Marechaussee en Luchtverkeersleiding Nederland hebben in totaal 120 FTE in 
dienst voor hun locatie op het luchthaventerrein van Groningen Airport Eelde. 
 
Aan de luchtzijdige kant van de luchthaven zijn meerdere ondernemingen actief; meerdere 
vliegscholen, een afhandelaar van zakenvluchten en charterbedrijf, een Europese dealer van 
vliegtuigen, een vliegtuigonderhoudsbedrijf, een vliegclub, een bedrijf dat gespecialiseerde 
testvluchten levert, een bedrijf dat gespecialiseerde cartografische diensten vanuit de lucht levert, 
exploitatie van hangarruimte, et cetera. Het vastgoed is in huur of de grond is in erfpacht van de 
luchthaven. Deze bedrijven zijn afhankelijk van de aanwezigheid van de luchthaveninfrastructuur. De 
totale omzet van deze bedrijven in 2019 was bijna € 25 mln en er waren 101 FTE direct werkzaam. De 
activiteiten en omzet van de Drone Hub en brandstof-concessionaris Shell zijn hierin niet 
meegenomen, maar tevens afhankelijk van de aanwezigheid van de luchthaven.  
 
Aan de landzijdige kant zijn ondernemingen gevestigd op het luchthaventerrein, die niet per definitie 
afhankelijk zijn van de aanwezigheid van de luchthaveninfrastructuur, maar wel profiteren van de 
aanwezigheid, bedrijvigheid en ontsluiting van de luchthaven. Het vastgoed van deze ondernemingen 
is ook verhuurd door of de grond in erfpacht van de luchthaven. Het betreft een reisorganisatie 
(touroperator), een reisbureau, een transport en logistiek bedrijf, een bedrijvenverzamelpand met 
meerdere ondernemers, het luchthavenrestaurant en een cateraar. De totale omzet van deze 
bedrijven in 2019 bedroeg meer dan € 60 mln, waarbij 90 FTE direct werkzaam zijn. In de panden “RLS 
1957” van de Provincie Drenthe zijn ongeveer 30 kleine (startende) ondernemers actief. Hun omzet is 
in deze niet meegeteld in bovengenoemde bedragen, wel de werkgelegenheid. 
 
Op de onderstaande foto zijn de functies en bedrijven van Groningen Airport Eelde ingetekend. 
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Maatschappelijke functie 
Naast de directe economische effecten heeft Groningen Airport Eelde ook een maatschappelijke 
functie. Politie en defensie maken regelmatig gebruik van de luchthaven, vooral met helikopters. De 
traumahelikopter van het Universitair Medisch Centrum Groningen is op Groningen Airport Eelde 
gestationeerd en zonder de aanwezigheid van de luchthaven zou het UMCG geen rol kunnen spelen in 
een internationaal netwerk van donorvluchten (Eurotransplant). Daarnaast worden op Groningen 
Airport Eelde jaarlijks ongeveer 70 zogenaamde donorvluchten uitgevoerd; medische spoedvluchten 
waarbij bijvoorbeeld een hart, long of gespecialiseerde arts voor het UMCG of ander ziekenhuis wordt 
ingevlogen. Deze gespecialiseerde medische vluchten zijn de enige vluchten die Groningen Airport 
Eelde buiten de reguliere openingstijden mag afhandelen, en waarvoor ongeveer 50 keer per jaar ’s 
nachts medewerkers op dienst komen. 
 
In de bijlage is een aantal verklaringen van relevante partijen opgenomen over de toegevoegde waarde 
en het belang van Groningen Airport Eelde. 
 
 
 

 
 
Om de kwaliteit van de spoedeisende medische hulp te verbeteren, heeft de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport traumacentra aangewezen. Het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) is het traumacentrum voor Noord-Nederland. Een van de taken van een 
traumacentrum is het hebben van een Mobiel Medisch Team (MMT). De traumahelikopter en de 
auto van het MMT zijn sinds 2016 gestationeerd op Groningen Airport Eelde. Deze helikopter maakt 
ongeveer 2.500 vliegbewegingen per jaar en heeft een speciale ontheffing om ook buiten de 
openingstijden van de luchthaven te mogen vliegen. Naast de medisch geschoolde piloot bevinden 
zich een gespecialiseerde arts en verpleegkundige aan boord. Het doel van de behandeling van het 
MMT is om de patiënt te stabiliseren of stabiel te maken voor transport. Als een patiënt stabiel is, 
kan deze met een ambulance of de helikopter naar het ziekenhuis worden vervoerd. 
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Strategische pijlers 
De activiteiten van de luchthaven zijn een gezonde mix van commerciële en maatschappelijke functies 
voor meerdere soorten gebruikers. De belangrijkste strategische pijlers onder de functie van 
Groningen Airport Eelde zijn dan ook: 
 

• Passagiersverkeer afhandelen. Het zogenaamde handelsverkeer of commercieel verkeer is een 
business-to-business-to-consumer markt, waarbij luchtvaartmaatschappijen en touroperators de 
belangrijkste partners van de luchthaven zijn. Ongeveer 70% van de financiële opbrengsten van de 
luchthaven, inclusief parkeren, horeca en de brandstofconcessie, hangt samen met het afhandelen 
van commercieel passagiersverkeer. Net als iedere luchthaven is dit dan ook de kurk waar de 
luchthaven financieel op drijft en waar de omvang van de infrastructuur voor is ingericht. Focus op 
deconcentratie van passagiersverkeer vanuit een nationaal systeem en betere openingstijden 
bieden kansen om groei in dit segment te bewerkstelligen. De gevolgen van de Coronacrisis (zoals 
marktconcentratie) en de opening van Lelystad Airport vormen bedreigingen voor groei. 

 

• General aviation. De kleine luchtvaart is traditioneel sterk aanwezig op Groningen Airport Eelde, 
voornamelijk als gevolg van haar historische positie als de nationale lesluchthaven. De KLM Flight 
Academy verwacht ongeveer 50.000 lesbewegingen (starts en landingen) op jaarbasis te maken 
met haar studenten en kan op termijn doorgroeien naar 80.000 bewegingen. Er liggen kansen voor 
uitbreiding met groot lesverkeer en jet lesverkeer. General aviation wordt meer en meer 
verdrongen van passagiersluchthavens, terwijl Groningen Airport Eelde nog ruimte voor groei 
heeft. Naast een enkele particulier of vliegclub is dit vooral een business-to-business markt, omdat 
general aviation sterk verbonden is aan faciliteiten voor onderhoud, hangarruimte en 
mogelijkheden om zich op een luchthaven te vestigen.  

 

• Maatschappelijk verkeer. Groningen Airport Eelde heeft een belangrijke maatschappelijke rol als 
vestigingsplaats voor de traumahelikopter, voor medische en donorvluchten voor het UMCG en 
vluchten voor politie, kustwacht en defensie. Het verder ontwikkelen van de functie als 
uitwijkluchthaven en het ondersteunen van Defensie kan een uitbreiding betekenen van het 
maatschappelijk verkeer (business-to-government). 

 

• Vastgoedontwikkeling. Groningen Airport Eelde is de vestigingsplaats voor bedrijven, 
overheidsdiensten en instellingen. Ook dit is voornamelijk een business-to-business markt, die 
voor een deel luchtzijdig is en voor een deel landzijdig. De luchtzijdige kant heeft een sterke band 
met general aviation en bedrijven die een hangar nodig zijn. Waar andere luchthavens, vooral die 
van Schiphol Group, weinig ruimte voor groei hebben, heeft Groningen Airport Eelde daarvoor de 
ruimte. De landzijdige kant heeft een band met de rol als vestigingsplaats, faciliteiten voor 
passagiers en zakenmensen en heeft een goede verkeerstechnische ontsluiting nodig. Groei aan 
de business-to-consumer kant in de vorm van winkels en horeca is vooral afhankelijk van het aantal 
passagiers dat wordt afgehandeld. 

 
De verschillende commerciële scenario’s differentiëren vooral in de mogelijke groei van de passagiers-
pijler. Voor general aviation en de ontwikkeling van vastgoed bestaan in elk scenario kansen, mits 
ondernemers gerust zijn op het voortbestaan van Groningen Airport Eelde. Meer focus op de business-
to-business en business-to-government markt is in elk toekomstscenario een ambitie. 
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Een toestel van TUI op het platform van Groningen Airport Eelde. In de afgelopen 10 jaren maakten 
gemiddeld bijna 200.00 passagiers per jaar gebruik van Groningen Airport Eelde voor een vliegreis. 

 

 

Cirrus vliegtuigen uit de hele wereld voor onderhoud op Groningen Airport Eelde. Het bedrijf 
General Enterprises is wereldwijd het grootste service center van Cirrus Aircraft en Europa’s 
belangrijkste Cirrus Platinum Partner. General Enterprises heeft de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in twee nieuwe hangars en biedt werkgelegenheid aan ruim 30 medewerkers. 
Naast het passagiersverkeer zijn ook general aviation en de bijbehorende ondernemingen 
van oudsher sterk vertegenwoordigd op Groningen Airport Eelde.  
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Inrichting van de organisatie 
Door het vertrek van meerdere managers is in 2020 de noodzaak ontstaan om de organisatiestructuur 
te herzien. Omdat de positie van directeur op interim basis wordt ingevuld, was het nodig om eerst 
een nieuwe topstructuur vast te stellen. Daarnaast heeft de onderliggende organisatie een 
herinrichting ondergaan. Het uitvoeren van een programma voor het beoordelen en stimuleren van 
de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers met potentieel om (toekomstige) 
management functies te bekleden, maakt deel uit van het totale traject. 
 
Het organisatiemodel is veranderd, met als doel de inrichting robuuster te maken, taken en 
verantwoordelijkheden duidelijker te beleggen en daarmee slagvaardiger te worden in besluitvorming, 
aansturing en uitvoering. Op hoofdlijnen zijn er drie grote verantwoordelijkheden c.q. portefeuilles te 
onderkennen: 

• Commercie: opbrengstverantwoordelijke doelstelling; 

• Operatie: in brede zin verantwoordelijke voor een veilige operatie van de luchthaven; 

• Staf en ondersteuning. 
 
Voor de inrichting van de organisatie is een belangrijk uitgangspunt het kunnen beleggen van de 
zogenaamde EASA-verantwoordelijkheden. Dit zijn ‘nominated persons’ (accountable, safety, 
maintenance, operations en compliance manager) met een specifieke taak en eind-
verantwoordelijkheid vanuit de Europese regels voor luchtvaartveiligheid, met daar tussenvoldoende 
functiescheiding. 
 
Inrichting directie en topstructuur 
Bij het uitwerken van de topstructuur op basis van bovengenoemde uitgangspunten, is in overweging 
genomen dat de verschillende functies in de praktijk ook op basis van realistische functieprofielen 
daadwerkelijk ingevuld moeten kunnen worden. 
 
Voor de statutair benoemde algemeen directeur heeft daarbij de voorkeur een sterk politiek-
bestuurlijke sensitiviteit op nationaal en regionaal niveau, met een commerciële antenne en relevant 
netwerk. Afhankelijk van waarop de toekomstige nadruk moet worden gelegd, heeft het profiel van 
de te werven algemeen directeur gevolgen voor het inrichten van vooral de commerciële functie, en 
de netwerken waarin de algemeen directeur actief dient te zijn. 
 
De portefeuille van de Manager Finance & ICT is uitgebreid met HRM en secretariaat/receptie tot de 
bredere verantwoordelijke voor staf en ondersteuning. De Manager Finance & ICT is tevens de 
plaatsvervanger van de algemeen directeur op basis van de vervangingsregeling. Door een periodiek 
directieoverleg in te stellen, ontstaat de mogelijkheid voor een goede portefeuilleverdeling en de 
gewenste countervailing power binnen het team van de Directie. Daarnaast is er een management 
team waarin de afdelingsmanagers met de Directie participeren. 
 
Organisatie-inrichting 
Vanuit de inrichting van de topstructuur volgt de inrichting van de organisatie. Het doel is een robuuste 
inrichting: taken en verantwoordelijkheden duidelijk beleggen en slagvaardiger zijn in besluitvorming, 
aansturing en uitvoering. Navolgend is het onlangs ingevoerde organogram opgenomen dat voldoet 
aan bovenstaande uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie.  
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De slagvaardige commerciële organisatie is opbrengstverantwoordelijk en krijgt tevens een rol in de 
commerciële ontwikkeling en exploitatie van vastgoed. Commerciële vastgoed(ontwikkeling) is 
onderdeel van de commerciële verantwoordelijkheid. Momenteel wordt samen met de Provincie 
Drenthe gekeken naar de mogelijke invulling hiervan, extern of intern. De toekomstige commerciële 
organisatie krijgt meer slagkracht richting business-to-business en business-to-government 
proposities. 
 
De operatie vormt het hart van de organisatie en kent de grootste omvang met deels een flexibele 
schil in de bezetting en een eigen manager die onder EASA een verantwoordelijke rol heeft. Het 
verplaatsen van de brandweer naar de operationele organisatie was een belangrijke wijziging ten 
opzichte van de oude situatie. Deze wijziging was essentieel om de operatie vanuit één geheel aan te 
sturen en daarmee de veiligheid en uitvoering van de operatie goed te kunnen beleggen. Met deze 
samenvoeging kunnen de afdelingen elkaar versterken, werken vanuit één gedachtegoed en streven 
naar effectieve personele inzet en daarmee efficiënte inzet van bedrijfsmiddelen. 
 
De staf en ondersteuning vormt het onder één verantwoordelijkheid brengen van de eerdere losse 
staven. Security en IT zijn uitbestede diensten waaraan geen formatieplaatsen zijn toegekend (deze 
zijn ingevuld op basis van contractbeheer). 
 
De EASA rollen (de nominated persons) zijn in de nieuwe situatie als volgt belegd: 

• De rol van accountable manager bij de algemeen directeur; 

• De rollen van safety en compliance manager bij twee personen van de Havendienst; 

• De rol van maintenance manager bij de afdeling Facilities; 

• De rol van operations manager bij de manager operatie. 
 
Om extra functiescheiding te borgen is ingericht dat er een directe escalatielijn is van de nominated 
persons naar de accountable manager en zijn plaatsvervanger, indien nodig in het kader van veiligheid. 
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4. Kansen en bedreigingen - uitgangspunten voor scenario-analyse 
 

Inleiding 
Voor een goede analyse van toekomstige mogelijkheden is het belangrijk daarvoor een goed 
fundament te hebben. Daarom is een analyse opgesteld van externe factoren, waaronder 
marktfactoren en een concurrentieanalyse, met de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen. Deze analyse is in uitgebreide vorm opgenomen in de bijlage. Onderstaand is daarvan 
een samenvatting opgenomen in de vorm van SWOT-analyse, die de basis vormt voor de 
uitgangspunten van de verdere scenario-analyse. De achterliggende analyse van de externe omgeving 
is, in meer detailleerde vorm, in de bijlage van dit document opgenomen. 
 

Sterkten 

 

➢ Groningen Airport Eelde is een regionale 

luchthaven van nationale betekenis 

➢ Groningen Airport Eelde is van 

maatschappelijk belang 

➢ Groningen Airport Eelde is regionaal 

economisch van belang 

➢ Groningen Airport Eelde heeft capaciteit 

beschikbaar terwijl andere luchthavens ‘vol’ 

zijn 

➢ Groningen Airport Eelde heeft een 

autonoom verzorgingsgebied 

➢ Groningen Airport Eelde kan concurrentie 

aangaan door omvang, snelheid en 

bereikbaarheid van de luchthaven 

 

Zwaktes 

 

➢ De openingstijden van Groningen Airport 

Eelde zijn niet concurrerend terwijl de 

afstand naar zuidelijke bestemmingen 

groter is 

➢ Er is geen vergunning voor jet-lesverkeer en 

groot lesverkeer 

➢ Groningen Airport Eelde is door 

consolidatie in de markt afhankelijk van een 

beperkt aantal luchtvaartmaatschappijen 

en touroperators 

➢ Door een imperfecte markt en de enorme 

netwerkschaduw van Amsterdam Airport 

Schiphol kan Groningen Airport Eelde 

nauwelijks concurreren 

➢ De landzijdige ontsluiting is, qua openbaar 

vervoer, nog niet goed ontwikkeld 

 

Kansen 

 

➢ De luchtvaart verwacht mondiaal nog altijd 

sterke groei op langere termijn 

➢ Groningen Airport Eelde heeft ruimte voor 

groei in haar luchthavencapaciteit voor 

zowel passagiersverkeer als general 

aviation 

➢ Marktvraag naar regionaal vliegen 

➢ Defensie is erg geholpen met de faciliteiten 

van een noordelijke luchthaven 

➢ Groningen Airport Eelde heeft ruimte voor 

vastgoedontwikkeling en technologische 

ontwikkeling / innovatie 

 

Bedreigingen 

 

➢ Er is sprake van consolidatie en 

schaalvergroting in de luchtvaart 

➢ Er is sprake van stevige competitie tussen 

luchthavens , zowel landelijk als op 

Europees niveau 

➢ Prijzen en daarmee omzet staan onder druk 

op luchthavens (dalende aeronautical 

revenues) 

➢ Opening van Lelystad Airport 

➢ Economisch herstel Corona-crisis onzeker 

➢ De luchtvaartnota biedt weinig ruimte aan 

de regionale luchthavens 
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Naast de mogelijke groei van het passagiersverkeer, afhankelijk van de ontwikkeling van concurrentie, 
randvoorwaarden zoals openingstijden en de rol in een nationaal systeem van luchthavens, liggen er 
concrete kansen in de business-to-business markt. Een focus op groei van general aviation en 
vastgoedontwikkeling liggen voor de hand, naast andere zaken. Kansrijk worden geacht: 
 

• General aviation. Groningen Airport Eelde heeft zowel in de lucht als op de grond ruimte voor 
groei, in termen van vliegbewegingen en ruimte voor vastgoedontwikkeling. Ook voor het zelf 
afhandelen van het wat grotere privé verkeer ziet zij mogelijkheden. Doordat andere luchthavens 
‘vol’ raken, liggen hier kansen. 

 

• Drones en onbemande vliegtuigen. Met de vestiging van de Drone Hub op Groningen Airport 
Eelde en het feit dat het de enige luchthaven met een ontheffing is om de integratie van drones 
en ander (autonoom) vliegverkeer te mogen testen, heeft zij een stevige positie. Los van de 
technologische ontwikkeling liggen er kansen voor het zakelijke en professionele gebruik van 
drones en in het verband met onderwijs. 
 

 
 
Groningen Airport Eelde in gebruik als proefplaats. Met de vestiging van de Drone HuB GAE en 
de ontheffing voor het vliegen met drones en autonoom vliegverkeer als onderdeel van regulier 
vliegverkeer, heeft de luchthaven een sterke uitgangspositie voor het stimuleren van innovatie. 
 

• Groot- en jet-lesverkeer. Er is in Nederland grote behoefte aan lesverkeer met jet-toestellen en 
grote toestellen. Dit is nu nergens toegestaan, ook niet op Groningen Airport Eelde. Zij pleit er dan 
ook voor om haar positie als de nationale opleidingsluchthaven verder te versterken door in een 
volgend luchthavenbesluit dit verkeer te vergunnen, aangezien zij daartoe de ruimte heeft. Dit 
lesverkeer zorgt bovendien voor een stevige basis voor het werk van onderhoudsbedrijven (MRO), 
wat vastgoedontwikkeling en general aviation ten goede komt. 
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• Maatschappelijke vluchten. Met de standplaats van traumahelikopter en het faciliteren van 
medische vluchten heeft Groningen Airport Eelde een belangrijke maatschappelijke functie. Deze 
kan worden uitgebouwd met bijvoorbeeld politiehelikopters, vanwege de gunstige situering van 
de luchthaven voor Noord-Nederland. Ook voor defensie kan zij optreden als uitwijkluchthaven en 
voor het afhandelen van de civiele vluchten van defensie. 

 

 
 

Als voorbeeld van maatschappelijke vluchten, maken ook politie, kustwacht en justitie gebruik 

van Groningen Airport Eelde, bijvoorbeeld met deze politiehelikopter. 

• Gebruik van de luchthaven als plek van activiteit. Groningen Airport Eelde is als locatie belangrijk 
voor het vestigen van bedrijven op het terrein, zoals luchtvaart-gebonden als overig. Met groei van 
het passagiersverkeer kan Groningen Airport Eelde steeds meer een plek worden waar mensen 
elkaar ontmoeten voor andere zaken dan vliegverkeer. Events en onderwijs zijn daarvan 
belangrijke voorbeelden die de functie van de luchthaven sterker verankeren in de economie en 
maatschappij. 
 
De aantrekkingskracht van Groningen Airport Eelde voor bedrijven moet worden vergroot. 
Bedrijven moeten de luchthaven als interessante vestigings- en verblijflocatie zien. Dit geldt voor 
zowel aeronautical als non-aeronautical bedrijven. Een uitstekende bereikbaarheid per weg en 
spoor is essentieel voor de connectiviteit van Groningen Airport Eelde en noodzakelijk om uit te 
groeien tot multifunctioneel knooppunt. Om van Groningen Airport Eelde een multimodaal 
knooppunt te maken is het nodig om het gebied te ontwikkelen. Een korte afstand tot de Lelylijn 
zou van grote toegevoegde waarde zijn. Het is van belang om een integrale strategie te ontwerpen 
op gebied van vastgoedontwikkeling in samenwerking met de Provincie Drenthe. In 2018 daarom 
is een herziene visie op de ontwikkeling van het terrein van de luchthaven geformuleerd. In deze 
ontwikkelstrategie is gekozen om breder te kijken naar de mogelijkheden van de assets van de 
luchthaven om opbrengsten te genereren. Daarbij kan worden gedacht aan dubbel ruimtegebruik 
zoals bij het zonnepark Groningen Airport Eelde en direct ruimtegebruik voor 
vastgoedontwikkeling door bedrijfsverzamelgebouwen. Uiteraard zijn er ook ontwikkelingen die 
dichter bij de primaire functie van de luchthaven liggen, bijvoorbeeld vliegscholen zoals de KLM 
Flight Academy, dealerships en onderhoud van vliegtuigen. 
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In een later stadium is de visie geoperationaliseerd in een vlekkenplan: een indeling van het terrein 
naar potentiële functies, dat onderstaand is opgenomen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat 
door het herwaarderen van de oude ’01-19’ baan naar taxibaan, ruimte is ontstaan voor 
(grootschalige) vastgoedontwikkeling voor platform gebonden activiteiten. De bestaande zandweg 
in het noordwesten van het luchthaventerrein kan de noodzakelijke ontsluiting bieden. 
 

 
 
Om concrete invulling te geven aan de kansen voor vastgoedontwikkeling is het nodig om 
duidelijkheid te krijgen over de inzetbaarheid en verdiencapaciteit op basis van de assets van de 
luchthaven. Hiervoor is het van belang duidelijkheid te hebben over: 
 
o De mogelijkheden voor ontwikkeling op basis van de ruimtelijke voorwaarden. Dit impliceert 

een visie op het te verwachten programma (leads) voor ontwikkeling en kennis van de ruimte 
die het bestemmingsplan laat of kan laten (na herziening) voor deze ontwikkeling; 

o De mogelijkheden voor het bereiken en verleiden van het programma voor ontwikkeling. Dit 
impliceert een visie op de vereiste partners en samenwerking in een actieplan voor acquisitie; 

o Groningen Airport Eelde heeft ongeveer 3 hectare aan grond voor ontwikkeling van landzijde 
activiteiten (bedrijfspand, hotel, parkeren, zichtlocaties aan de Burgemeester Legroweg). Voor 
luchtzijde activiteiten (platform-gebonden) is 6 tot 10 hectare beschikbaar. 
 

• Innovatie en duurzaamheid. Ook op het gebied van innovatie en duurzaamheid ligger er kansen. 
Groningen Airport Eelde wil een platform bieden aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen 
voor de luchtvaart. Door de kleinschaligheid en flexibiliteit is de luchthaven in staat om te 
experimenteren en als proeftuin te fungeren en facilitator te zijn voor technologische 
ontwikkelingen zoals drones, elektrisch vliegen en onbemand vliegen. Daarvoor werkt zij samen 
met sterke (regionale) partners. 
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In de productie van biobrandstof is er een band met de activiteiten in de Eemshaven. Groningen 
Airport Eelde gaat ook hier sterke nationale en regionale partnerships aan om de positie hierin te 
verstevigen. Innovaties die de ruimte worden gegeven moeten verband houden met de 
(verduurzaming van) luchtvaart of bijdragen aan de regionale ontwikkeling. De opgelegde 
duurzaamheidsambities vanuit de Luchtvaartnota 2020-2050 kennen ook een keerzijde in de zin 
dat ze om financiële investeringscapaciteit vragen. 
 
 

 
 
Het zonnepark met meer dan 63.000 panelen op het binnenterrein van Groningen Airport Eelde. 
Partner Groenleven ontwikkelde dit zonnepark. Het levert de komende 25 jaar stroom voor 6.200 
huishoudens, op 20 hectare grond die vrijwel geen alternatieve gebruiksmogelijkheden kent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De 400 meter lange met zonnepanelen overdekte passagierscorridor op het platform van 
Groningen Airport Eelde. Dit unieke bouwwerk verhoogt niet alleen het passagierscomfort, maar 
de bijna 1.600 zonnepanelen leveren ook het stroomverbruik van Groningen Airport Eelde zelf. 
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Huidige financiering Groningen Airport Eelde 
De luchthaven is volledig met eigen vermogen gefinancierd en afhankelijk van financiële steun, net als 
wereldwijd 94% van alle regionale luchthavens. De investeringsplannen die in 2016 voor Groningen 
Airport Eelde zijn gemaakt, onderkennen de behoefte van de luchthaven aan financiële middelen en 
omvatten een bijdrage van de aandelen van € 46 mln tot en met 2026: 
 

• 10 jaar lang een bijdrage aan de kosten van veiligheid (NEDAB) voor in totaal € 30 mln; 

• Een bijdrage van € 6 mln aan de renovatie van de passagiersterminal en brandweerkazerne; 

• Een bijdrage van € 10 mln aan een routefonds voor de ontwikkeling van nieuwe bestemmingen. 
 
Hiervan is in de jaren 2017, 2018 en 2019 reeds € 8,5 mln besteed aan NEDAB-subsidies en € 3,0 mln 
beschikt voor 2020. Er is in 2017 en 2018 voor € 6,7 mln aan routeontwikkeling besteed voor de route 
naar Londen en de routes naar de hubs Kopenhagen en München. Voor de brandweerkazerne bestaat 
een afgegeven beschikking van € 2,55 mln hoewel er nog geen investering definitief is goedgekeurd. 
Er ligt een aanvullende financieringsaanvraag ter besluitvorming voor van € 0,5 mln voor de 
brandweerkazerne, ten koste van de bijdrage aan de passagiersterminal. 
 
In onderstaande tabel is weergegeven welke middelen nog beschikbaar zijn. 
 
Geplande financiering  Beschikbaar  Toegekend  Te alloceren 

(in € mln)  2017-2026  2017-2020  2021-2026 

       
NEDAB  30,00  11,50  18,50 

Routeontwikkeling  10,00  6,70  3,30 

Brandweerkazerne  2,55  2,55  0,50 

Terminal  3,45  0,00  2,95 

       
Totaal 

 
46,00  20,75  25,25 

 
Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de financiële resultaten van de luchthaven is een 
onderscheid gemaakt tussen het beheer en de instandhouding van de infrastructuur en de exploitatie 
als luchthavenactiviteit. Dit onderscheid vormt tevens de basis van de financiële scenario-analyse. 
 
Door het onderscheid tussen beheer en instandhouding enerzijds en de exploitatie anderzijds 
inzichtelijk te maken voor de afgelopen 10 jaar, valt een aantal conclusies te trekken: 

 

• De exploitatie van de luchthaven is rendabel in de zin dat de exploitatie meer dan kostendekkend 
is, gegeven het feit dat de infrastructuur er is. Het resultaat is variabel en vooral afhankelijk van de 
omvang van het passagiersverkeer, maar door een flexibele schil zijn de arbeidskosten ook deels 
schaalbaar en bewegen mee met de opbrengsten. De exploitatie drijft voor het belangrijkste deel 
op het passagiersverkeer. 
 

• De kosten voor het bezit en onderhoud van de infrastructuur en de kosten van veiligheid (de 
NEDAB-activiteiten) zorgen er voor dat beheer en instandhouding van de infrastructuur 
verlieslatend is door een gebrek aan dekking van deze kosten. 
 

• De investeringsbehoefte van de luchthaven hangt voornamelijk samen met beheer en 
instandhouding en veiligheid. Zowel de kosten van beheer en instandhouding als de benodigde 
investeringen zijn voorspelbaar en in alle scenario’s voor een belangrijk deel gelijk. Alleen bepaalde 
investeringen die met passagiersgroei gepaard gaan, verschillen per scenario. 
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• De kosten van beheer en instandhouding van het banenstelsel geven sinds 2013 geen realistische 
weergave van de werkelijkheid. In 2003 is een subsidie ontvangen van de Staat voor de 
baanverlenging, waaruit ook 10 jaar onderhoud gefinancierd kon worden (DBFM-overeenkomst). 
Na de realisatie van de baanverlenging in 2013, is nog onderhoud tot 2023 gefinancierd, waarvan 
een deel in 2020 reeds eindigt. Dit betekent dat de investeringen, afschrijvingen en kosten van 
beheer- en instandhouding van het banenstelsel en de bijbehorende installaties van de afgelopen 
jaren niet representatief zijn voor de komende jaren. 

 
De financiële situatie, en dan met name de liquiditeit, van de luchthaven is op basis van het huidige 
verkeersaanbod en de huidige subsidieniveaus in 2020 niet lang houdbaar. Op basis van de 
toekomstige investeringsbehoefte en mogelijke toekomstscenario’s, dient daarom opnieuw naar de 
financieringsbehoefte van Groningen Airport Eelde te worden gekeken en de mogelijke invulling 
daarvan te worden onderzocht. Op basis van scenario-analyse wordt daarop verderop in dit document 
nader invulling aan gegeven. 
  

Aandeelhouderschap en governance Groningen Airport Eelde 
De huidige aandeelhoudersstructuur met vijf aandeelhouders kent nadelen en past niet goed bij de 
doelstelling van instandhouding van infrastructuur van nationale betekenis.  
 
Een structuur met vijf aandeelhouders met meer of minder distantie tot de verantwoordelijkheid voor 
nationale infrastructuur kan ongewenste effecten geven. De toekomst en financiering van Groningen 
Airport Eelde zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van regionale verkiezingen en regelmatig 
wisselde coalities die tussen aandeelhouders ook nog eens verschillen. Een gebrek aan lange termijn 
toezeggingen van aandeelhouders om de luchthaven te steunen maakt investeerders en ondernemers 
huiverig om zich er te vestigen. Meerdere aandeelhouders met meerdere rollen en belangen kunnen 
zorgen voor een complexe besluitvorming. De publieke en private aandeelhouder(s) dienen in hun 
rollen en doelstellingen complementair aan elkaar te zijn zonder dat een tweedeling ontstaat in de 
verschillende belangen. 
 
Het soort verkeer waarop de luchthaveninfrastructuur en veiligheidsvoorzieningen op zijn ingesteld is 
onderdeel van een tenminste regionale, maar eerder nog een landelijke afweging. Het maatschappelijk 
verkeer wordt steeds relevanter en ook het lesverkeer dient een nationaal doel. Het ligt dan ook voor 
de hand dat beheer en instandhouding van de infrastructuur en het instelniveau van de veiligheid 
vanuit landelijk niveau worden bestuurd en gefinancierd. Het past daarom dat de Rijksoverheid in deze 
een bijdrage levert in de instandhouding en veiligheid van de luchthaven. Deze kosten passen qua aard 
en omvang niet bij regionale overheden. Het belang van de luchthaven moet zich vertalen in het 
aandeelhouderschap, los van de financiering van de infrastructuur en veiligheid. 
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5. Toekomstscenario’s Groningen Airport Eelde 
 

Inleiding 
Voor het bepalen van de mogelijke toekomstscenario’s voor Groningen Airport Eelde zijn de sterkten, 
zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Voor de lange termijn werd en wordt algehele 
groei van het passagiersverkeer verwacht, waarvan Groningen Airport kan profiteren doordat 
schaarste aan luchthavencapaciteit ontstaat. Als gevolg van de Corona-crisis is het onzeker op welk 
toekomstig moment die schaarste zich zal manifesteren. In eerste instantie lijkt de luchtvaartsector 
meerdere jaren terug in de tijd te zijn geworpen. Naast de onzekerheid over het post-Corona tijdperk 
zijn er belangrijke uitgangspunten waarover besluitvorming bij de Rijksoverheid voor ligt: de 
Luchtvaartnota 2020-2050 met daarin al dan niet een uitwerking van de systeemgedachte, de 
capaciteit van Amsterdam Airport Schiphol, de opening van Lelystad Airport en de vergunde ruimte in 
het Luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde. Dit maakt dat er een veelvoud aan mogelijke 
scenario’s is, waarbij met name de Corona-crisis zorgt voor grote onzekerheid over het toekomstige 
herstel van de luchtvaartsector en de brede economische gevolgen. 
 
Om structuur aan te brengen in de mogelijke scenario’s wordt daarom vanuit twee perspectieven 
gewerkt. Ten eerste het strategische perspectief; vanuit dat perspectief liggen besluiten voor vanuit 
met name het Rijk. Dit zijn voornamelijk de uitgangspunten die het beleidsmatig kader (de 
Luchtvaartnota), de concurrentie (de mogelijke opening van Lelystad Airport) en de operationele 
randvoorwaarden c.q. de vergunde ruimte (het Luchthavenbesluit) vormen. 
 
Ten tweede het commerciële perspectief. Vanuit dat perspectief liggen in mindere mate besluiten voor 
maar vooral mogelijke toekomstige ontwikkelingen die ook weer deels van externe factoren 
afhankelijk zijn. De commerciële scenario’s zijn daarom geen deterministische analyse of voorliggende 
keuze, maar meer een hoekpunten-analyse die het mogelijke speelveld aangeeft. De commerciële 
scenario’s geven vooral antwoord op financiële vraagstukken, de strategische scenario’s geven vooral 
antwoord op governance vraagstukken. 
 

Mogelijke strategische keuze 
Op basis van de externe analyse, sterken, zwakten, kansen en bedreigingen concluderen wij dat het 
onderdeel worden van een groter geheel de meeste kansen voor Groningen Airport Eelde oplevert en 
het behoud van de schaarse infrastructuur het beste garandeert. De nationale luchthavens in 
Nederland moeten samenwerken in plaats van concurreren: het principe dat deze luchthavens 
functioneren en aan worden gestuurd als één systeem (de systeemgedachte). Dat kan door onderdeel 
van een holding van alle luchthavens te worden of door onderdeel van Schiphol Group te worden. 
Deze ‘one group of airports’-gedachte wordt in het buitenland gebruikt om uiteenlopende redenen. 
Zo kennen de formele systemen van Spanje en Zweden (kruis)financiering van regionale luchthavens 
door de nationale hub-luchthavens en bestaat in de Greater London Area een informeel systeem voor 
het efficiënt inrichten van een systeem met meerdere luchthavens in dichtbevolkt gebied. 
 
Een alternatief voor de meest zuivere systeemgedachte is het garanderen van een financiële 
Rijksbijdrage voor het bekostigen van infrastructuur en veiligheid voor regionale luchthavens, zodat 
onder de juiste voorwaarden van een level-playing-field een gezonde regionale exploitatie mogelijk is. 
In alle gevallen richt de luchthaven zich op een gezonde mix van handelsverkeer (internationaal 
passagiersvervoer), general aviation (de kleine luchtvaart, waaronder lesverkeer) en vastgoed-
ontwikkeling voor haar strategische pijlers. Binnen de general aviation neemt het maatschappelijk 
verkeer een steeds belangrijkere rol in voor Groningen Airport Eelde. Deze mix en brede functie levert 
naar alle waarschijnlijkheid de meeste toegevoegde waarde op voor de regio, in termen van 
vestigingsklimaat en werkgelegenheid, en zorgt voor spreiding van inkomstenbronnen. Innovatie en 
duurzaamheid zijn daarnaast belangrijke aandachtsgebieden voor de komende jaren. 
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De strategische keuzes die worden aanbevolen, worden reeds actief bepleit in het position paper en 
de zienswijze op de Luchtvaartnota 2020-2050 van Groningen Airport Eelde. Deze keuze is namelijk 
niet alleen aan de aandeelhouders van de luchthaven, maar ook aan de regering. Mocht het Rijk deze 
zienswijze niet delen en anders besluiten, dan liggen nog andere keuzes door de bestaande 
aandeelhouders voor. Ten eerste het sluiten en herbestemmen van de luchthaven, waarvoor overigens 
ook de Staat een besluit voor dient te nemen (wetswijziging). Ten tweede de status quo handhaven: 
regionale aandeelhouders met regionale financiering van infrastructuur en veiligheid. In het bijzonder 
voor dat geval is ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de luchthavenactiviteiten tot een 
minimum af te bouwen door te stoppen met passagiersverkeer, wat geen voorkeur heeft. 
 
Onderstaand is het scenario ‘stoppen en herbestemmen’ nader uitgewerkt. Daarna worden de 
verschillende commerciële scenario’s uitgewerkt om met name de financiële prognoses in kaart te 
brengen. 
 

Het nul-scenario: sluiten en herbestemmen 
Naast scenario’s over de toekomst van de luchthaven is ook het ‘nul’-scenario in kaart gebracht; het 
staken van de activiteiten en sluiten van de luchthaven, waarna het 240 hectare metende 
luchthaventerrein een andere bestemming kan krijgen. 
 
De bestemming van het luchthaventerrein van Groningen Airport Eelde is daartoe aangewezen door 
de Staat door middel van een luchthavenbesluit (momenteel nog door de voorloper daarvan; het 
omzettingsbesluit), dat de operationele vergunning vormt en het mandaat voor de milieugevolgen 
(met name geluidsoverlast en uitstoot) van het luchtverkeer. Recent is door het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat bevestigd dat Groningen Airport Eelde als een van de weinige luchthavens 
beschikt over de juiste vergunning met betrekking tot stikstofdepositie. Hoewel volgens de ontwerp 
Luchtvaartnota 2020-2050 binnen afzienbare termijn een aanvraag moet worden ingediend voor een 
nieuw Luchthavenbesluit, is de huidige milieuruimte nog toereikend voor de komende jaren. De 
aanvraag kan worden gedaan na het vaststellen van een definitieve Luchtvaarnota, waarbij ook zaken 
als de vergunde openingstijden, militaire uitwijkmogelijkheden en andere vormen van lesverkeer 
zullen worden aangevraagd. 
 
Groningen Airport Eelde is door de Staat aangewezen als een regionale luchthaven van nationale 
betekenis, en een van de vijf Nederlandse luchthavens die internationaal commercieel 
passagiersverkeer kunnen afhandelen. De aanwezigheid van de Luchtverkeersleiding, Douane en 
Koninklijke Marechaussee is daarvan het gevolg c.q. daarvoor een randvoorwaarde. Omdat de Staat 
het bevoegd gezag is voor het bestemmen van gereguleerde luchthavens, kan niet zonder besluit van 
de Staat een ander profiel aan de luchthavenactiviteit worden gegeven, de luchthaven worden 
gesloten of het terrein worden her-bestemd. Ook de aanwezigheid van luchtverkeersleiding en 
brandweer is afhankelijk van de door de Staat toegekende status aan de luchthaven. 
 
Luchthavens zijn schaarse infrastructuur en hun capaciteit is steeds schaarser aan het worden. In het 
dichtbevolkte Nederland zou verlies van de luchthaven of luchthavenfunctie van Groningen Airport 
Eelde betekenen dat er hoogstwaarschijnlijk nooit weer een actieve luchthaven in Noord-Nederland 
terug komt. Tien jaar lang procederen voor de baanverlenging van Groningen Airport Eelde en de zeer 
moeizame besluitvorming en de weerstand van de omgeving inzake Lelystad Airport leren ons dat 
eenmaal opgegeven luchthavenfuncties alleen met een zeer lange adem en tegen hoge kosten terug 
kunnen worden verkregen in de toekomst. 
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Op basis van de gegevens die van gebruikers van het luchthaventerrein zijn opgevraagd, zoals 
verwoord onder “Maatschappelijke en economische relevantie Groningen Airport Eelde” en een 
analyse van Rebel Group zijn de financiële gevolgen van sluiting in kaart gebracht. 
 
Indien de Staat toestemming zou geven voor sluiting van de luchthaven zou dat tot gevolg hebben: 

• Het verlies van 76 FTE aan directe arbeidsplaatsen bij de organisatie zelf en een verlies van een 
deel van de 107 FTE aan arbeidsplaatsen bij overheidsinstellingen die op de luchthaven werkzaam 
zijn. 

• Het verlies van een belangrijk deel van de 102 FTE aan directe arbeidsplaatsen die op het 
luchthaventerrein actief zijn bij luchtvaart gebonden ondernemingen. Deze bedrijven zijn 
afhankelijk van de aanwezigheid van luchthaveninfrastructuur en de arbeidsplaatsen zullen 
verdwijnen uit de regio of helemaal verdwijnen bij bedrijfsbeëindiging. Daarnaast zal een deel van 
de 90 FTE aan arbeidsplaatsen van landzijdig gevestigde ondernemingen verdwijnen uit de regio. 

• Voor het UMCG kunnen geen vluchten voor Eurotransplant c.q. donorvluchten meer worden 
afgehandeld. De traumahelikopter zal een alternatieve standplaats moeten zoeken. 

• De KLM Flight Academy zal haar activiteiten moeten verplaatsen naar een andere luchthaven. 
Gezien het aantal vliegbewegingen (50.000, voorzien voor de toekomst: 80.000) en met de omvang 
van deze school zal dat in Nederland vrijwel onmogelijk zijn. 

• Het vestigingsklimaat voor bedrijvigheid in de directe regio wordt minder aantrekkelijk. De 
Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij (NV NOM) heeft aangegeven dat internationale bedrijven 
die zich willen vestigingen in Noord-Nederland en specifiek de Eemshaven, ook de aanwezigheid 
van een internationale luchthaven meenemen in hun besluit over een vestigingsplaats. 

• Het 240 hectare metende luchthaventerrein zal herbestemd moeten worden. De aanwezigheid 
van de installaties en vele hectares aan specifieke infrastructuur zoals het banenstelsel en platform 
maakt het inrichten voor een andere bestemming tot een kostbare zaak. Uit informatie die is 
opgevraagd bij PASE, de aannemerscombinatie die met een DBFM contract het onderhoud van het 
banenstelsel en installaties doet, blijkt dat met een bedrag van € 24,9 mln rekening moet worden 
gehouden. 

 
Daarnaast zijn er nog directe en indirecte financiële gevolgen van sluiting. De directe gevolgen bestaan 
uit het voldoen van de lopende verplichtingen van de luchthaven, de kosten van het beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten en claims van gevestigde bedrijven en instellingen. Deze laatste zijn op 
voorhand moeilijk in te schatten maar zullen er zeker zijn. 
 
Om een betrouwbare schatting te maken van de financiële en niet-financiële gevolgen van het sluiten 
van de luchthaven heeft Rebel Group in opdracht van Groningen Airport Eelde onderzoek verricht en 
een rapportage opgesteld. De volledige rapportage is in bijlage 5 opgenomen. Het onderzoek is 
bedoeld om inzicht te krijgen in de eenmalige financiële kosten van sluiting en het verwijderen van 
aanwezige faciliteiten zodat het terrein herbestemd kan worden, naast de algemene economische 
gevolgen op lange termijn voor Noord-Nederland na sluiting van de luchthaven.  
 
De belangrijke conclusies van Rebel Group zijn dat de totale financiële kosten minimaal € 38 mln 
bedragen, plus de pro memorie (PM) kosten van bijvoorbeeld claims die er wel zullen zijn, maar op 
voorhand niet nauwkeurig genoeg kunnen worden geschat. Deze kosten vallen in eerste instantie bij 
de luchthaven, met het risico dat, indien niet voldoende middelen beschikbaar zijn uit bijvoorbeeld de 
verkoop van de grond, de aandeelhouders daarvoor worden aangesproken en de extra kosten moeten 
dragen.  
 
Rebel Group heeft daarnaast uitgerekend dat de totale economische schade van sluiting voor de regio 
minimaal € 132 miljoen bedraagt, wederom exclusief pro memorie posten. Overigens kunnen beide 
bedragen niet zomaar bij elkaar worden opgeteld.  
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Naast de financiële gevolgen, wijst Rebel Group ook op kwalitatieve gevolgen van sluiting. Te noemen 
zijn de toegenomen afstand en reistijd van inwoners van Noord-Nederland naar een andere 
luchthaven, de gevolgen van het niet meer kunnen faciliteren van pilotenopleidingen in Nederland 
omdat de KLM Flight Academy vanwege het aantal vliegbewegingen vrijwel niet verplaatsbaar is, de 
bedreiging van het transplantatiecentrum van het UMCG als gevolg van het wegvallen van donor-
vluchten, en de noodzaak om de traumahelikopter van het Mobiel Medisch Team elders te huisvesten. 
De luchtvaart kan na sluiting van Groningen Airport Eelde ook beschikken over een uitwijkluchthaven 
minder, wat vooral voor KLM operationeel onhandig is en voor Defensie een gemiste kans. De druk op 
de capaciteit van andere luchthavens neemt verder toe. Daarnaast zijn er negatieve effecten voor het 
vestigingsklimaat in Noord-Nederland en zijn er gemiste kansen op het gebied van ontsluiting van de 
regio, inkomend toerisme en innovatie. 

 
Commerciële scenario-analyse 

De toekomst van de luchtvaart in Nederland en de rol van Groningen Airport Eelde hierin zijn op 
moment van schrijven nog onduidelijk. Er is een veelheid aan scenario’s mogelijk, die afhankelijk zijn 
van marktontwikkelingen, nationale wetgeving en besluitvorming en het herstel van de luchtvaart na 
afloop van de Corona-crisis. Om toch richting te kunnen geven aan de mogelijke toekomst van 
Groningen Airport Eelde, zijn vanuit de commerciële invalshoek acht verschillende toekomstscenario’s 
onderzocht, naast het scenario waarin de luchthaven wordt gesloten. 
 
De verschillende scenario’s bestaan uit diverse externe factoren plus marktontwikkelingen, en de 
gevolgen daarvan voor Groningen Airport Eelde. Naast de drie strategische pijlers en de zaken die 
bepleit zijn in de zienswijze op de Luchtvaartnota zijn de belangrijkste externe factoren: 
 

• Het gegeven dat capaciteit in Nederland op termijn schaars zal worden, en daarom alle 
Nederlandse luchthavens samen moeten werken in één systeem om de beschikbare capaciteit 
optimaal te benutten. Omdat de Luchtvaartnota 2020-2050 nog niet definitief is, is het onduidelijk 
in welke mate er sturing komt op het capaciteitsvraagstuk en hoe ver het systeem gaat ten 
opzichte van marktwerking. De mate waarin de schaarse capaciteit op termijn leidt tot groei op 
Groningen Airport Eelde, verschilt daarom per scenario.  
 

• De opening van Lelystad Airport. Openstelling van Lelystad Airport voor handelsverkeer kan de 
druk op passagiersverkeer in het verzorgingsgebied van Groningen Airport Eelde vergroten, 
afhankelijk van de gehanteerde tariefstelling. Daarentegen levert het kansen op voor de groei van 
general aviation en vastgoedontwikkeling omdat die segmenten mogelijk verdrongen worden op 
Lelystad Airport. 
 

• De gevolgen van de Corona-crisis. Het is op dit moment moeilijk te voorspellen hoe de markt er uit 
zal zien in het post-Corona tijdperk, welke luchtvaartmaatschappijen en touroperators de crisis 
hebben overleefd en of c.q. hoe het consumentengedrag veranderd is. Herstel van de sector kan 
jaren duren en zelfs definitieve krimp is niet uit te sluiten. Omdat het hier een lange termijn 
strategisch-commerciële analyse betreft, wordt uitgegaan van een bestendige gedragslijn maar 
wel met een teruggang in passagiersaantallen in de eerste jaren. Alle scenario’s houden daarom 
rekening met een initiële dip als gevolg van de Corona-crisis en pas op termijn een vorm van groei 
als gevolg van de autonoom toenemende vraag naar luchtvaart, alsmede met het feit dat tarieven 
voor de bestaande chartermarkt een dalende trend kennen. 

 
De volgende acht scenario’s zijn gedefinieerd. 
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1 Handhaven van de 
status quo (referentie) 

De mix van handelsverkeer (lijn en charter) en general aviation 
blijft gelijk; er is een zeer lichte autonome groei. Er zijn geen 
noemenswaardige externe of interne ontwikkelingen. 
 

2 General Aviation veld, 
lichte groei 

Binnen het systeem van luchthavens krijgt Groningen Airport Eelde 
geen relevante rol voor handelsverkeer, door toenemende 
(prijs)concurrentie van Lelystad Airport en de Corona-crisis daalt 
de omvang van het handelsverkeer tot onder de kritieke grens. 
Aanbieders van charterverkeer kiezen voor andere luchthavens. Er 
is dan geen reden meer om ingericht te zijn om handelsverkeer te 
ontvangen. De omvang van general aviation groeit autonoom op 
beperkte wijze en vooral als lesluchthaven. 
 

3 General Aviation veld, 
stevige groei klein 
verkeer 

Binnen het systeem van luchthavens krijgt Groningen Airport Eelde 
een niche-rol voor general aviation, het handelsverkeer droogt op 
door concurrentie van Lelystad Airport en aanbieders van 
charterverkeer kiezen voor andere luchthavens. Wel is er stevige 
groei van het klein verkeer, vanuit de verdringing van Lelystad 
Airport en andere luchthavens. De groei van het kleine verkeer is 
met name zichtbaar via vliegscholen, groot lesverkeer, jet 
lesverkeer, MRO en dergelijke. 
 

4 Point-to-point 
luchthaven in het 
nationale systeem 
inclusief Lelystad Airport 
 

Het nationale luchtvaartsysteem legt de focus op Amsterdam 
Airport Schiphol, als hub met de belangrijkste bestemmingen. 
Point-to-point-, charter-, en low-cost verkeer krijgt een rol op de 
regionale luchthavens, inclusief Lelystad, als overloop van 
Amsterdam Airport Schiphol. De openingstijden worden daarvoor 
ruimer. General aviation groeit autonoom. 
 

5 Point-to-point 
luchthaven in het 
nationale systeem 
zonder Lelystad Airport 

Het nationale luchtvaartsysteem legt de focus op Amsterdam 
Airport Schiphol als hub met de belangrijkste bestemmingen. 
Point-to-point-, charter-, en low-cost verkeer krijgt een rol op de 
regionale luchthavens, als overloop van Amsterdam Airport 
Schiphol. Lelystad Airport gaat niet open. De openingstijden 
worden ruimer. General aviation groeit autonoom.  
 

6 Autonome groei, met 
Lelystad Airport open en 
weinig groei 

De systeemgedachte krijgt geen duidelijke eigenaar en leidt niet 
tot een uitgesproken profiel per luchthaven, en de huidige mix van 
handelsverkeer en general aviation blijft gelijk, er is een lichte 
autonome groei voor passagiersverkeer, voor general aviation wat 
sterker door verdringing vanaf Lelystad Airport en betere 
faciliteren, maar weinig low-cost verkeer. 
 

7 Autonome groei, met 
Lelystad Airport niet 
open en stevige groei 

De systeemgedachte krijgt geen duidelijke eigenaar en leidt niet 
tot een uitgesproken profiel per luchthaven, en de huidige mix van 
handelsverkeer en general aviation blijft gelijk. Er is een stevige 
autonome groei mogelijk omdat Lelystad Airport niet opent. De 
openingstijden worden ruimer en aanbieders van chartervluchten 
vestigen daarom een basis op Groningen Airport Eelde. 
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8 Low-cost luchthaven De systeemgedachte dwingt af om naast het general aviation 
verkeer vooral een low-cost luchthaven te worden, in lijn met de 
tarieven die Maastricht Aachen Airport en Eindhoven Airport 
rekenen om groei te versnellen. Luchthavens in Nederland raken 
na een korte dip snel vol en er is verdringing van low-cost verkeer 
naar de regio. Er is een focus op schaalgrootte in de 
luchthavenoperaties. 
 

 
Deze scenario’s zijn niet deterministisch maar dienen als simulatie voor wat mogelijk komen gaat met 
verschillende graden van waarschijnlijkheid. De waarschijnlijkheden hebben een drietal gevolgen, 
namelijk: 

• De benodigde omvang van financiering,  in termen van investeringen c.q. kosten voor beheer- en 
instandhouding van de infrastructuur en exploitatie; 

• De timing van bepaalde markteffecten en eventueel bijbehorende investeringen; 

• De omvang van het vliegverkeer, onderverdeeld naar commercieel verkeer en general aviation. 
 

Van 8 mogelijke naar 4 realistische commerciële scenario’s 
De verschillende commerciële toekomstscenario’s 1 tot en met 8 zijn beoordeeld op 
waarschijnlijkheid; op grond van het product van de kans dat de omstandigheden van het scenario zich 
voordoen en de kans dat het scenario ook daadwerkelijk kan worden ingevuld. Op basis van de 
verwachting dat Lelystad Airport belangrijk genoeg is om op termijn open te gaan, en dat de invulling 
van de systeemgedachte vanuit de nationale overheid deels aan de markt wordt overgelaten, komen 
de scenario’s 2, 4, 6 en 8 naar voren als de meest realistische om nader uit te werken. 
 
De commerciële scenario’s moeten niet worden gezien als strategische keuzemogelijkheden, maar 
meer als ‘wat-als’ analyse. Externe invloeden, voornamelijk algemene economische ontwikkelingen 
voor de luchtvaart in het algemeen en politieke besluiten op nationaal niveau over de Luchtvaartnota 
2020-2050 in het bijzonder, bepalen de omgeving. De kansen die de externe (landelijke en politieke) 
omgeving biedt, bepalen vervolgens de reactie van Groningen Airport Eelde om deze te verzilveren. 
De uitkomsten van de scenario’s moeten dan ook worden beschouwd als de uiterste “hoekpunten” 
van een speelveld die de reikwijdte van de commerciële strategie bepalen en de bijbehorende 
financiële prognoses. 
 
Onderstaand zijn de vier meest realistische scenario’s uitgewerkt. Daarvoor worden de invalshoeken 
gehanteerd: wat gebeurt er in de externe omgeving, wat is de commerciële invulling voor Groningen 
Airport Eelde daarvan voor het handelsverkeer, general aviation en vastgoedontwikkeling, en wat 
betekent dat vervolgens voor de aannames over opbrengsten, kosten en benodigde investeringen, die 
daarna worden gepresenteerd. 
 
Scenario 2 - General aviation veld, lichte groei 
Naast volledige sluiting bestaat nog de mogelijkheid voor sluiting van de luchthaven voor alleen groot 
verkeer c.q. passagiersverkeer. Met een besluit van de Staat is het mogelijk de luchthaven terug te 
brengen tot een eenvoudig vliegveld voor general aviation: zonder Douane en Marechaussee en 
faciliteiten zoals security, afhandeling, dispatch et cetera. Voorzieningen (en daarmee belangrijke 
inkomstenbronnen) zoals winkels, horeca en parkeren verdwijnen dan eveneens. Groningen Airport 
Eelde zou in dat geval haar status ‘van nationaal belang’ verliezen, geen onderdeel zijn van een 
nationaal systeem van luchthavens en ook geen uitwijkfunctionaliteit meer kunnen bieden aan de KLM 
of vluchten van defensie af kunnen handelen. De aanwezigheid van de Luchtverkeersleiding blijft 
echter nodig vanwege de aanwezigheid van de KLM Flight Academy en andere vliegscholen.  
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Dit betekent dat Groningen Airport Eelde een gereguleerde luchthaven onder het bevoegd gezag van 
het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat blijft, en dat ook de aanwezigheid van de 
brandweerfunctie wettelijk vereist is. Er is dan wel een lagere brandweerclassificatie van toepassing, 
waardoor minder mensen en materieel worden ingezet.  
 
Dit scenario levert kostenbesparingen op in de exploitatie doordat minder personele inzet nodig is, en 
scheelt op termijn ook in investeringen van infrastructuur en veiligheid. Het banenstelsel en de 
installaties moeten echter blijven voldoen aan de eisen. Omdat de huidige opbrengsten voor meer dan 
70% samenhangen met het passagiersverkeer, lopen de opbrengsten significant terug. 
 
Het later weer opschalen naar de status van internationale passagiersluchthaven zou een langdurig en 
kostbaar vergunningentraject zijn, in lijn met het traject dat Lelystad Airport na enkele jaren nog steeds 
doormaakt. Ook Twente Airport is een voorbeeld van het feit dat dit commercieel en juridisch praktisch 
onmogelijk is. Dit scenario is van alle scenario’s het minst aantrekkelijk voor de regio: weinig 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid, geen bijdrage aan internationale connectiviteit en het 
vestigingsklimaat en effectief is een luchthaven ontstaan waar vooral de KLM Flight Academy belang 
bij heeft. 
 
In dit scenario krijgt Groningen Airport Eelde binnen het systeem van luchthavens geen relevante rol 
voor commercieel verkeer. Vanwege de Corona-crisis op korte termijn en door toenemende 
concurrentie van Lelystad Airport op lange termijn daalt de omvang van het commercieel verkeer snel 
tot onder de kritieke grens. Er resteert een luchthaven voor alleen de kleine luchtvaart. In dit scenario 
is een nieuw luchthavenbesluit nodig, waarbij ook groot- en jet- lesverkeer zullen worden 
aangevraagd. 
 
Voor het financieel modelleren van dit scenario zijn de volgende aannames gedaan: 

• Commercieel verkeer: de lijnbestemmingen komen niet meer terug en bestaande chartervluchten 
bouwen in twee jaar af.  

• General aviation: er zijn enige verdringingseffecten van Lelystad Airport, maar deze zijn niet groot. 
De omvang van general aviation groeit autonoom op beperkte wijze. Les en overig verkeer stijgen 
met 3% per jaar tot ongeveer 80.000 bewegingen in 2030. Tarieven stijgen jaarlijks licht.  

• Vastgoedontwikkeling: de huidige opbrengsten van huur- en erfpacht blijven representatief voor 
de toekomstige situatie: de behoefte aan platformruimte in Nederland leidt niet tot nieuwe 
ontwikkelingen op Groningen Airport Eelde.  

• Opbrengsten: de opbrengsten bestaan op termijn alleen nog uit landingsgeld van het general 
aviation verkeer. Parkeren en horeca dragen niet meer bij doordat er geen passagiers meer 
worden afgehandeld. De opbrengsten van vastgoed nemen niet verder toe. De opbrengst uit de 
brandstofconcessie zijn beperkt. 

• Kosten: er is minder inzet van bedrijfsbrandweer nodig, en lagere investeringen in voertuigen, 
geen dispatch en afhandeling, geen marketing en de staf krimpt. De personeelskosten lopen 
daardoor fors terug.  De volledige kosten van baanonderhoud en installaties blijven uiteraard.  

• Investeringen: de reguliere investeringen in baanonderhoud, gebouwen en installaties worden 
verricht. Er zijn lagere investeringen in brandweermaterieel dan in andere scenario’s en niet langer 
in afhandelingsmaterieel. Het voorterrein wordt niet heringericht. Een investering in de 
brandweerkazerne en brandweerwagens is ook in dit scenario nodig. 
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Scenario 4 – Point-to-Point luchthaven in het nationale systeem inclusief Lelystad Airport 
In dit scenario staat de geambieerde systeemgedachte voorop. Vanuit het systeem wordt de focus op 
Amsterdam Airport Schiphol gelegd als hub-luchthaven, met een zo breed mogelijk aanbod aan 
bestemmingen voor de netwerkfunctie van met name KLM. De opening van Lelystad Airport die 
daarmee annex is, zorgt voor toegenomen commerciële druk maar het systeem zorgt voor groei van 
het passagiersverkeer doordat regionale luchthavens voor point-to-point vluchten worden gebruikt 
om zoveel mogelijk de eigen regio te bedienen. Spreiding van verkeer voorkomt het voor- en naverkeer 
van passagiers en er is minder concentratie van milieugevolgen. De openingstijden van Groningen 
Airport Eelde worden verruimd om optimaal te kunnen acteren binnen het systeem. In dit scenario is 
een nieuw luchthavenbesluit nodig als gevolg van de te wijzigen openingstijden. Ten opzichte van 
scenario 2 is het gebruik van geluidsruimte groter als gevolg van de aanwezigheid van groot verkeer. 
 
Voor het financieel modelleren van dit scenario zijn de volgende aannames gedaan: 

• Commercieel verkeer: na de Corona-crisis wordt leisure-verkeer vanuit Amsterdam Airport 
Schiphol deels naar Lelystad Airport geduwd. Het charterverkeer op Groningen Airport Eelde loopt 
daardoor initieel terug. Dit wordt gecompenseerd met enig (ultra) low-cost verkeer, tegen lagere 
inkomsten. De markt groeit echter door en de beschikbare capaciteit op Amsterdam Airport 
Schiphol zit op slot. Na 5 jaar kent Groningen Airport Eelde een bescheiden maar continue basis 
van low-cost verkeer. Er is dan weer groei in het regionale charterverkeer, dat uiteindelijk 
verdubbelt ten opzichte van 2020. Reisorganisaties omarmen de regio en verlaten steeds meer 
Amsterdam Airport Schiphol, uiteindelijk baseren zij toestellen in de regio als Lelystad Airport ook 
tegen haar grenzen aan loopt. Er wordt regelmatig een toestel gebaseerd op Groningen Airport 
Eelde. 

• General aviation: er zijn enige verdringingseffecten van Lelystad Airport, general aviation groeit 
daardoor voorzichtig, en door het toestaan van groot- en jet lesverkeer. Het aantal bewegingen in 
2030 is 80.000. 

• Vastgoedontwikkeling: de huidige opbrengsten van huur- en erfpacht blijven representatief voor 
de toekomstige situatie: de behoefte aan platformruimte in Nederland leidt geleidelijk tot nieuwe 
ontwikkelingen op Groningen Airport Eelde.  

• Opbrengsten: Charter en low-cost zijn qua model verder naar elkaar toe gegroeid, waardoor de 
tariefdruk in beide segmenten wordt gevoeld. Het commercieel verkeer blijft de belangrijkste bron 
van inkomsten, met een groei van het aantal passagiers tot 300.000 in 2030. 

• Kosten: de schaal van de bedrijfsbrandweer, afhandelingsorganisatie en security wordt aangepast 
aan de omvang van de operatie. Door een groter volume wordt op termijn efficiënter gewerkt 
waardoor de kosten per passagier op termijn afnemen. 

• Investeringen: de reguliere investeringen in baanonderhoud, gebouwen en installaties worden 
verricht. Er zijn vervangingsinvesteringen over de gehele linie en terminal en voorterrein worden 
zodra de noodzaak er is gerenoveerd en uitgebreid in lijn met de groei van het aantal passagiers. 

 
Scenario 6 - Autonome groei, met Lelystad Airport open en weinig groei  
In dit scenario komt het niet tot een uitgesproken systeemgedachte. Het bestaande systeem legt de 
focus op Amsterdam Airport Schiphol als hub-luchthaven met een zo breed mogelijk netwerk en 
Lelystad Airport gaat open. Leisure verkeer wordt vanaf 2022 deels naar Lelystad Airport geduwd. De 
openingstijden van Groningen Airport Eelde blijven zoals ze zijn. Door het ingroeimodel van Lelystad 
Airport (jaarlijks 10.000 bewegingen erbij), verliest Groningen Airport Eelde de komende vijf jaar 
geleidelijk charterverkeer maar er blijft een bescheiden basis. Hub/lijnverbindingen zijn na enkele 
jaren weer een vaste waarde op Groningen Airport Eelde. Reisorganisaties blijven een aanwezigheid 
hebben op alle regionale velden, maar groeien nauwelijks. 
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Voor het financieel modelleren van dit scenario zijn de volgende aannames gedaan: 

• Commercieel verkeer: De markt voor commercieel verkeer herstelt erg langzaam en groeit pas op 
termijn. Amsterdam Airport Schiphol is dan nog steeds vol vanuit slotbeperkingen. Na 5 jaar zien 
we weer lichte groei in het charterverkeer, wat te beperkt kan groeien op Lelystad en de andere 
luchthavens van de Schiphol Groep. Partijen bedienen op Groningen Airport Eelde uiteindelijk met 
een constant basispakket aan producten de eigen regionale markt. Stevige groei vindt niet plaats 
omdat verkeer elders terecht kan en Groningen Airport Eelde niet optimaal kan acteren omdat 
bijvoorbeeld de openingstijden niet worden verruimd. Het aantal passagiers blijft uiteindelijk 
steken rond 150.000 per jaar. 

• General aviation: er zijn enige verdringingseffecten van Lelystad Airport, general aviation blijft 
initieel gelijk maar groeit later bescheiden omdat het deels van Lelystad wordt weggeduwd. Ook 
wordt groot- en jet lesverkeer op termijn toegestaan. Op termijn worden 80.000 bewegingen per 
jaar gedaan. 

• Vastgoedontwikkeling: de huidige opbrengsten van huur- en erfpacht blijven representatief voor 
de toekomstige situatie: de behoefte aan platformruimte in Nederland leidt niet direct tot nieuwe 
ontwikkelingen op Groningen Airport Eelde.  

• Opbrengsten: Low-cost verkeer keert niet terug op Groningen Airport Eelde, maar bestaande 
partijen moeten wel met lage tarieven worden behouden als gevolg van concurrentie met (vooral) 
Lelystad Airport. 

• Kosten: de schaal van de bedrijfsbrandweer, afhandelingsorganisatie en security wordt aangepast 
aan de omvang van de operatie. In dit scenario kunnen we het ons niet veroorloven om nog 
uitwijkluchthaven voor KLM te blijven. 

• Investeringen: de reguliere investeringen in baanonderhoud, gebouwen en installaties worden 
verricht. Er zijn vervangingsinvesteringen over de gehele linie en terminal en voorterrein worden 
aangepast in lijn met de groei van het aantal passagiers, grote renovaties blijven voorlopig uit. 

 
Scenario 8 - Low-cost luchthaven 
In dit scenario legt het systeem de focus op Amsterdam Airport Schiphol als-hub luchthaven met een 
zo breed mogelijk netwerk. Groningen Airport Eelde behoort tot dit nationale luchthavensysteem, 
maar marktwerking leidt ertoe dat vakantiecharters en leisure verkeer vanaf 2021-2022 deels naar 
Lelystad Airport worden geduwd. Door het ingroeimodel van Lelystad Airport, verliest Groningen 
Airport Eelde de komende vijf jaar geleidelijk charterverkeer want reisorganisaties en hun airlines 
kiezen voor Lelystad Airport. Low-cost operators kunnen binnen het systeem nergens anders groeien 
dan op Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport. Het systeem leidt wel tot een 
verruiming van de openingstijden. Er komt een focus op schaalgrootte.  
 
Voor het financieel modelleren van dit scenario zijn de volgende aannames gedaan: 

• Commercieel verkeer: Low-cost krijgt geen voet aan de grond op de luchthavens van de Schiphol 
Group en groeit daardoor op Groningen Airport Eelde. Dit zijn vooral ultra low-cost partijen. De 
hub/lijndiensten keren niet meer terug. Charterverkeer concentreert zich elders en bouwt in 
enkele jaren af. Low-cost is een volumebedrijf en op termijn worden 750.000 passagiers per jaar 
afgehandeld. 

• General aviation: er zijn enige verdringingseffecten van Lelystad Airport en general aviation groeit 
daardoor voorzichtig, maar minder dan in andere scenario’s. Groot lesverkeer of les met 
jetmotoren blijft niet toegestaan. Het aantal bewegingen na 10 jaar is 67.000. 

• Vastgoedontwikkeling: de huidige opbrengsten van huur- en erfpacht blijven representatief voor 
de toekomstige situatie: de behoefte aan platformruimte in Nederland leidt niet tot nieuwe 
ontwikkelingen op Groningen Airport Eelde.  

• Opbrengsten: Groningen Airport Eelde voelt druk op de inkomsten omdat low-cost 
maatschappijen met een lage prijs moeten worden verleid. Op termijn leidt volumegroei tot een 
stevige opbrengstenbasis, maar pas vanuit een zekere schaalgrootte. 
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• Kosten: de schaal van de bedrijfsbrandweer, afhandelingsorganisatie en security wordt aangepast 
aan de omvang van de operatie, vanwege de lage opbrengsten per passagier op een zo laag 
mogelijk niveau van service. Door een groter volume wordt op termijn efficiënter gewerkt 
waardoor de kosten per passagier op termijn afnemen, waarbij er druk blijft op de kosten per 
passagier. 

• Investeringen: de reguliere investeringen in baanonderhoud, gebouwen en installaties worden 
verricht. Er zijn vervangingsinvesteringen over de gehele linie en terminal en voorterrein worden 
aangepast in lijn met de groei van het aantal passagiers. Er worden investeringen gedaan in 
materieel om de grote passagiersstroom te kunnen afhandelen en de terminal wordt daartoe 
uitgebreid. 

 
Gehanteerde aannames en modellen 
In een eerder hoofdstuk is aangegeven dat het maken van een onderscheid tussen de exploitatie van 
de commerciële luchthavenactiviteiten enerzijds en beheer en instandhouding van de infrastructuur 
van de luchthaven inclusief veiligheid anderzijds, bijdraagt aan een goed begrip van de financiële 
huishouding van de luchthaven. De scenario’s zijn dan ook uitgewerkt langs deze twee assen. Om 
gevoel te krijgen voor het historisch perspectief, is het verleden ook in kaart gebracht. De jaren 2010 
tot en met 2019 zijn als referentie gebruikt op basis van de gerealiseerde resultaten, het jaar 2020 op 
basis van de laatste forecast (halfjaarcijfers) en de jaren 2021 tot en met 2030 op basis van 
gemodelleerde mogelijke resultaten die per scenario verschillen. 
 
In alle scenario’s is rekening gehouden met een tegenvallend jaar 2021 als gevolg van de Corona-crisis, 
het herstel in de jaren daarna varieert per scenario maar is conservatief ingeschat. De prognoses zijn 
opgesteld met de kennis van augustus 2020, onder de omstandigheid dat regelmatig nieuwe 
informatie beschikbaar komt over de ontwikkelingen rondom het Corona-virus, de luchtvaart, 
economische verwachtingen en gevolgen, en de bijbehorende politieke onderwerpen als 
steunmaatregelen, de Luchtvaartnota 2020-2050, de opening van Lelystad Airport, et cetera. 
 
In het daartoe opgestelde financiële model, dat door de externe accountant rekenkundig is 
gevalideerd, zijn het aantal passagiers, het aantal general aviation vluchten in combinatie met voor 
beide de bijbehorende tariefontwikkeling, de belangrijkste drivers van de opbrengsten. De benodigde 
personele inzet van variabele personeelskosten is de belangrijkste driver voor de kosten. Daarbij moet 
bij de exploitatie vooral worden gedacht aan afhandeling en security, en bij beheer en instandhouding 
aan brandweerinzet. Met een groter verkeersvolume is een betere efficiency (bezettingsgraad) te 
realiseren, waarmee rekening is gehouden. Luchtvaart is een volumebedrijf met vooral vaste kosten, 
waardoor deze efficiency financieel pas goed zichtbaar wordt zodra door groei een minimale schaal 
wordt bereikt. Ook zijn toekomstige investeringen in kaart gebracht, rekening houdend met het 
verkeersaanbod in ieder scenario. Het onderhoud van het banenstelsel inclusief installaties na afloop 
van de periode van de door de Staat gesubsidieerde DBFM-overeenkomst, maakt in elk scenario 
onderdeel uit van de kosten en investeringen van beheer en instandhouding. 
 
Ruimere openingstijden en meer maatschappelijk verkeer zijn relevant in alle scenario’s. Zij maken niet 
het relevante financiële verschil in termen van inkomsten maar leveren vooral een belangrijke bijdrage 
aan de kans van slagen van bepaalde scenario’s. Vanwege het feit dat financieel conservatief is 
gemodelleerd, zijn eventuele extra opbrengsten in dit kader niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor 
eventuele opbrengsten uit militair verkeer. De opbrengsten vanuit jet- en groot lesverkeer zijn tevens 
conservatief ingeschat. 
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Uitkomsten scenario-analyse 
 
Er is een veelvoud aan politieke en commerciële variabelen, waarvan de meeste op dit moment 
onzeker zijn. Er is dan ook een veelvoud aan scenario’s mogelijk waarbij het op voorhand onzeker is in 
welke mate deze realistisch zijn. De inhoud van de luchtvaartnota (wel of geen systeemgedachte, de 
mogelijke opening Lelystad Airport) en het luchthavenbesluit (openingstijden, defensie, groot- en jet- 
lesverkeer) zijn daarbij belangrijke uitgangspunten, net als het herstel van de markt in het post-Corona 
tijdperk. Benadrukt moet worden dat de geanalyseerde scenario’s daarom geen te maken keuzes zijn, 
maar simulaties van hoe het toekomstige commerciële en financiële beeld zich de komende 10 jaar 
zou kunnen ontwikkelen. In elk scenario bestaat de financiële basis voor Groningen Airport Eelde uit 
een gezonde mix van passagiersverkeer, general aviation en vastgoedontwikkeling. In elk scenario is 
het verbreden van de maatschappelijke functie relevant. De financiële afhankelijkheid van de omvang 
van het passagiersverkeer blijft in drie van de vier scenario’s bestaan. 
 
De inkomsten vanuit general aviation en vastgoedontwikkeling verschillen niet relevant tussen de 
verschillende scenario’s. Hoewel hier wel degelijk commerciële kansen liggen, zijn deze conservatief 
gemodelleerd en staat een potentiële groei niet in verhouding tot opbrengsten en kosten die met 
passagiersverkeer samenvallen. 
 
Samengevat 
Navolgend wordt voor de belangrijkste (financiële) uitkomsten een grafische weergave gegeven van 
de uitkomsten per scenario. Samengevat kan worden gesteld dat uit de scenario-analyse een aantal 
conclusies kan worden getrokken: 
 

• De exploitatie van de luchthaven is in ieder scenario meer dan kostendekkend, mits de kosten van 
beheer en instandhouding van de infrastructuur en veiligheid zijn geborgd. In het General Aviation 
scenario (2) is dit resultaat echter erg dun, en staat in minder gunstige verhouding tot de kosten 
van beheer en instandhouding en veiligheid van de luchthaveninfrastructuur. Met andere 
woorden: zonder passagiersverkeer is het “rendement” op de kosten van de instandhouding van 
de infrastructuur laag. 

• Investeringen zijn jarenlang uitgesteld wegens een gebrek aan middelen; er is een vooruit 
geschoven “bult” aan investeringen in voornamelijk infrastructuur en veiligheid die moet worden 
weggewerkt in elk scenario. Voor grote groei in passagiersaantallen zijn pas op termijn ook extra 
investeringen nodig, die niet in alle scenario’s nodig zijn. In elk scenario is wel de investering in de 
brandweerkazerne nodig op korte termijn. 

• De bijdrage voor beheer, instandhouding en veiligheid voor komende 10 jaar bedraagt ongeveer 
€ 6 tot 8 mln per jaar in de scenario’s met passagiersverkeer (4, 6 en 8). Het jaarlijkse bedrag 
varieert afhankelijk van te plegen investeringen. Dit bedrag is inclusief de huidige NEDAB-subsidie, 
die daarmee wordt vervangen door deze bijdrage en die aanvullend ook investeringen en 
onderhoud van infrastructuur bevat. 

• Op basis van de verwachte financiële situatie per eind 2020 en de verwachting voor komende 
jaren: de Corona-crisis, herstel van de luchtvaart en nog te nemen besluiten in Den Haag, is met 
ingang van 2021 extra financiële steun nodig van de aandeelhouders om de liquiditeit van de 
luchthaven te versterken. De steun verschilt per scenario en bedraagt voor de gehele periode 2021 
tot en met 2026 tussen € 2,6 en € 11,2 mln bovenop de investering voor de brandweerkazerne en 
de jaarlijkse NEDAB-bijdrage. 

 
Navolgend zijn de vier tot in detail uitgewerkte scenario’s weergegeven, voor de belangrijkste 
uitkomsten, in de vorm van grafieken (bedragen in €) voor de periode 2010-2020. 
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Resultaat op de exploitatie 
Het resultaat op de exploitatie (onderstaand weergegeven) is de afgelopen jaren slechter geworden 
als gevolg van tariefdalingen in de gehele markt, en toenemende kosten van wet- en regelgeving. Ook 
speelt een lagere efficiency mee: met de komst van de lijndiensten, relatief kleine toestellen aan de 
randen van de dag die relatief duur zijn om af te handelen, liepen de afhandelingskosten per passagier 
op. Ook wet- en regelgeving zorgde voor toenemende kosten. In combinatie met prijsdruk van het 
charterverkeer door overcapaciteit in de markt en concurrentie van low cost, liep het resultaat op de 
exploitatie met ingang van 2016 terug. Het spreekt voor zich dat het “Corona-jaar” 2020 een sterk 
negatief resultaat kent als gevolg van het wegvallen van het overgrote deel van het passagiersverkeer. 
 
Grafiek 1 - Financieel resultaat exploitatie 

 
 
Het resultaat op de exploitatie kan in de toekomst gunstiger worden en is bij enige groei in alle 
scenario’s positief: de exploitatie “kan uit”. Dit resultaat is voornamelijk afhankelijk van de schaal van 
het passagiersverkeer: hoe groter het aantal vervoerde passagiers, hoe beter de exploitatie. In het 
scenario zonder passagiersverkeer blijft het resultaat mager. De toekomstige exploitatie kan positief 
worden bij passagiersgroei, maar blijft ook afhankelijk van de financiële (NEDAB)-bijdrage voor 
security, die in eerdergenoemde grafiek ook onderdeel is van het financiële resultaat. 
 
Resultaat op beheer, instandhouding en veiligheid 
De netto kosten van Beheer & Instandhouding (onderstaand weergegeven als het financieel verlies op 
deze activiteit) volgen een voorspelbaar patroon, waarbij de toekomstige investeringen vooral van het 
soort verkeer en de omvang van de passagiersstroom af hangen. 
 
Grafiek 2 – financieel resultaat beheer en instandhouding 
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De inhoud van de grafiek is weergegeven exclusief in het verleden of de toekomst toegerekende 
subsidies voor de baanverlenging of NEDAB, om een historisch evenredig en eenduidig beeld te geven 
van de ontwikkeling van de werkelijke lasten. De financiële lasten met inbegrip van subsidies, zijn dus 
lager.  
 
Uit de grafiek en onderliggende gegevens blijkt dat deze kosten goed voorspelbaar zijn, deels 
afhankelijk zijn van de commerciële ontwikkeling maar in mindere mate afhankelijk zijn van de schaal. 
Er zitten namelijk vooral vaste kosten in beheer en instandhouding, zoals afschrijvingskosten op 
installaties en materieel, de kosten van staven, en kosten voor onderhoud en materieel. De kosten van 
veiligheid, in de vorm van de personele en overige kosten van de verplicht aanwezige brandweer, 
zitten hierin ook gemodelleerd (exclusief NEDAB-subsidie) en zijn samen met de afschrijvingskosten 
op nieuwe investeringen, de belangrijkste oorzaak van de verschillen tussen de scenario’s. De 
investeringen in handling materieel en de omvang van de brandweerinzet, verschillen namelijk wel 
met de omvang van het passagiersvolume. Hetzelfde geldt voor de inzet en aanschaf van security-lanes 
(scan-apparatuur voor personen en bagage). 
 
In de jaren na 2016 namen deze kosten toe, vooral als gevolg van de kosten voor veiligheid (security-
scanners) en de toegenomen brandweercapaciteit. In de komende jaren nemen deze kosten langzaam 
toe als gevolg van benodigd onderhoud en investeringen: het betreft vooral toenemende 
afschrijvingskosten als gevolg van het inlopen van achterstallige investeringen. Om dezelfde reden 
nemen deze kosten sterker toe in de scenario’s met passagiersgroei. 
 
Investeringen 
Na de baanverlenging in 2013 is onderhoud voor 10 jaar afgekocht. Investeringen (onderstaand 
weergegeven) zijn daarna op een zeer laag niveau gebleven, waardoor de komende jaren in elk 
scenario een inhaalslag nodig is (binnen enkele jaren bijvoorbeeld brandweerwagens). In de 
groeiscenario’s 4 en 8 moet op termijn weer extra geïnvesteerd worden in ontsluiting van het terrein, 
uitbreiding van parkeerterreinen en de passagiersterminal vanwege het aantal af te handelen 
passagiers. 
 
Grafiek 3 - Investeringen 

 
 
De investering in de baanverlenging in 2013 is goed zichtbaar als piek in de grafiek. In de acht jaren 
daarvoor lag het gemiddelde van de investeringen op € 2,5 mln, in de acht jaren daarna op slechts een 
derde van dat bedrag. De baanverlenging en bijbehorende subsidie die ook 10 jaar onderhoud afdekte, 
en de periode daarna waar de luchthaven zeer spaarzaam heeft geïnvesteerd op basis van beschikbare 
eigen middelen, levert daarmee een grote vertekening op van de werkelijk benodigde middelen voor 
investeringen. Er is een behoorlijke “bult” aan achterstallige investeringen waarvoor de komende jaren 
een inhaalslag nodig is in alle scenario’s, met name op het gebied van de brandweer (kazerne en 
voertuigen). Deze investeringen zijn als de eerste piek zichtbaar geworden in de grafiek. 
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Investeringen die samen gaan met passagiersgroei in twee toekomstscenario’s, zoals de herinrichting 
van het voorterrein en uitbreiding van parkeerterreinen en de passagiersterminal, zijn als een tweede 
piek in de jaren 2026 tot en met 2029 zichtbaar. De noodzakelijke investeringen voor de komende 
jaren zorgen voor grote druk op de beschikbare middelen van de luchthaven. 
 
De omvang van de te plegen investeringen 2021-2030 varieert per scenario tussen in totaal € 12,7 mln 
en € 27,8 mln. Meer dan 80% van de benodigde investeringen hangt samen met beheer, 
instandhouding en veiligheid. In de onderstaande tabel zijn de totale investeringen per scenario 
weergegeven voor de gehele periode 2021-2030. 
 

Totaal 2021-2031, in € mln Scenario 2 Scenario 4 Scenario 6 Scenario 8 

Investeringen - EXP 2,8 3,8 3,8 5,0 

Investeringen - BIV 9,9 23,7 14,0 23,7 

     

Totaal investeringen 2021-2030 12,7 27,5 17,8 28,7 
 
Conclusies vanuit scenario’s op financieel gebied 
Gekeken naar de ontwikkelingen binnen de vier scenario’s, kan worden gesteld dat het continueren 
van de huidige exploitatie-activiteiten voor de periode 2021-2026 het meest waarschijnlijk is. Naar 
verwachting treedt in deze periode ook het herstel op van de luchtvaartsector in het post-Corona 
tijdperk. Dit geldt voor zowel de schaal van de activiteiten (commercieel verkeer, general aviation en 
vastgoedontwikkeling) als het daarbij behorende instelniveau van de operatie van de luchthaven. 
 
Grafiek 5 – ontwikkeling passagiersaantallen (handelsverkeer) 

 
 
Naar verwachting kan groei ten opzichte van afgelopen jaren pas gerealiseerd worden  vanaf 2023. 
Allereerst omdat de internationale luchtvaart weer moet herstellen na de Corona-crisis. Daarnaast 
gaan alle vier scenario’s ervan uit dat Lelystad Airport zal openen in de tussentijd. Deze luchthaven zal 
een aanzuigende werking hebben op luchtvaartmaatschappijen met een initieel negatieve impact op 
Groningen Airport Eelde. Pas na verzadiging van Lelystad Airport zal Groningen Airport Eelde weer 
verder kunnen groeien.  
 
Dit betekent dat investeringen op het vlak van beheer en instandhouding reeds gedaan moeten 
worden om toekomstige groei te accommoderen, maar vooral omdat in alle scenario’s basis-
investeringen gedaan moeten worden om de infrastructuur in stand te houden. Daaronder valt ook de 
brandweerkazerne. De investeringen in de passagiersterminal en het voorterrein hoeven alleen te 
worden gedaan als daadwerkelijke passagiersgroei gerealiseerd wordt, hoewel wel achterstallig 
onderhoud moet worden ingelopen in ieder scenario. 
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Financieringsbehoefte 
De benodigde financiering (het deel van de exploitatie dat niet kostendekkend is, waaronder NEDAB, 
en het tekort aan liquiditeit als gevolg van een negatief resultaat en/of benodigde investeringen, is 
onderstaand weergegeven. 
 
Grafiek 5 – financieringsbehoefte 

 
 
De benodigde externe financiering, tot op heden ingevuld van de subsidie voor de baanverlenging die 
in 2023 volledig is gebruikt en door de aandeelhouders verstrekte NEDAB-subsidies met ingang van 
2017, is afgelopen jaren opgelopen door een verslechterde exploitatie. Voor de toekomst neemt de 
behoefte aan financiering toe als gevolg van investeringen in beheer en instandhouding die ingehaald 
moeten worden. De combinatie van de structurele kosten voor beheer en instandhouding en 
veiligheid, benodigde toekomstige investeringen en gebrek aan eigen middelen zorgt voor een 
financieringsbehoefte die toe neemt in alle scenario’s. Aan de grafiek is te zien dat deze 
financieringsbehoefte voor een belangrijk deel het patroon va de investeringen volgt. 
 

Totaal 2021-2030, in € mln Scenario 2 Scenario 4 Scenario 6 Scenario 8 

Operationele lasten (OPEX) 33,9 49,4 44,0 49,5 

Investeringen (CAPEX) 9,9 23,7 14,0 23,7 

     

Totaal in 10 jaar 43,8 73,1 58,0 73,2      

Gemiddeld per jaar 4,4 7,3 5,8 7,3 
 
Van de bestaande investeringsplannen tot 2026 is van 2021 tot en met 2026 een bedrag van € 25,25 
mln resterend, waarvan van € 0,50 mln verzocht is dit aan de brandweerkazerne te alloceren. De 
benodigde liquiditeit (bijvoorbeeld in de vorm van een lening) voor de jaren waarin nog geen 
Rijksbijdrage te verwachten is, is als volgt indien deze periode tot en met 2026 duurt (in € mln). 
 

Totaal 2021-2026, in € mln Scenario 2 Scenario 4 Scenario 6 Scenario 8 

Benodigde extra liquiditeit 2,6 8,4 7,4 11,2 
 
Deze bijdrage is exclusief € 3,0 mln NEDAB per jaar. Door de resterende middelen uit het 
investeringsprogramma voor de terminal (€ 2,95 mln na allocatie van € 0,50 mln aan de 
brandweerkazerne) en routeontwikkeling (€ 3,30 mln) anders te alloceren in combinatie met in 2017 
en 2020 minder bestede NEDAB-kosten, bestaat de mogelijkheid de benodigde financiering 
grotendeels te verstrekken binnen de omvang van het investeringsprogramma. Bijvoorbeeld in de 
vorm van een lening of extra subsidie. Een en ander is afhankelijk van het tijdstip waarop duidelijkheid 
komt over de Rijksbijdrage voor beheer en instandhouding en veiligheid die wordt bepleit. 
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Een ambulance van het transplantatie-team op het platform van Groningen Airport Eelde. Het UMCG 
is afhankelijk van de nabijheid van een luchthaven voor het met spoed kunnen vervoeren van 
organen en gespecialiseerde artsen. Het transplantatiecentrum van het UMCG is het enige centrum 
in Nederland dat alle soorten transplantaties uitvoert. Voor ongeveer de helft van de transplantaties 
maakt men daarbij gebruik van organen die via Groningen Airport Eelde worden getransporteerd. 
Jaarlijks worden ongeveer 70 van deze vluchten uitgevoerd op Groningen Airport Eelde. Deze 
vluchten zijn de enige die buiten de reguliere openingstijden mogen worden afgehandeld. Dat 
gebeurt ongeveer 20 keer per jaar, waarvoor medewerkers van Groningen Airport Eelde en de 
luchtverkeersleiding speciaal ’s nachts op dienst komen. 
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Bijlage 1 – Position paper inzake systeem van nationale luchthavens 

 
Groningen Airport Eelde als onderdeel van een nationaal systeem van luchthavens 
Groningen Airport Eelde is een regionale luchthaven van nationale betekenis en van maatschappelijke 
en economische relevantie op zowel regionaal als nationaal niveau. Groningen Airport Eelde heeft 
ruimte voor groei, terwijl de grenzen aan veilige en duurzame benutting van luchthavencapaciteit op 
andere luchthavens inmiddels zichtbaar zijn.  
 
Groningen Airport Eelde pleit er dan ook voor om vanuit één sterke regiefunctie en de gedachte van 
één geïntegreerd nationaal luchthavensysteem, de schaarse capaciteit op nationaal niveau zo efficiënt 
en verantwoord mogelijk in te zetten. Een visie op financiering van de kosten van het behoud van 
schaarse infrastructuur voor de toekomst zou onderdeel uit moeten maken van dit vraagstuk. 
 
Amsterdam Airport Schiphol is de nationale hub-luchthaven van wereldformaat. De rol van regionale 
luchthavens dient complementair te zijn aan deze strategisch belangrijke functie. De rol van Groningen 
Airport Eelde als regionale luchthaven in het nationale systeem is dan ook vooral gelegen in het 
bedienen van de eigen markt: point-to-point commercieel handelsverkeer, gericht op de regionale 
behoefte. Zoals charter en low-cost verkeer voor ongeveer 400.000 passagiers per jaar. 
 
Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties kunnen worden gestimuleerd om de regionale vraag 
meer regionaal te accommoderen. Dat verlaagt tegelijkertijd het aantal gereisde kilometers van het 
voor- en naverkeer tussen de regio en centraal gelegen luchthavens. Binnen het verzorgingsgebied van 
Groningen Airport Eelde bevinden zich op maximaal 60 minuten reisafstand 4 miljoen 
passagiersbewegingen per jaar. Onder de juiste randvoorwaarden - waaronder openingstijden die 
toegespitst zijn op de rol in het systeem -  is duurzame groei binnen het eigen verzorgingsgebied het 
preferente toekomstscenario. 
 
Daarnaast wil Groningen Airport Eelde haar rol als de belangrijke nationale opleidingsluchthaven voor 
verkeersvliegers bestendigen en uitbouwen. Onder andere met groot lesverkeer en jet-lesverkeer; 
daarvoor biedt het luchtruim in Noord-Nederland de ruimte, terwijl die elders ontbreekt. En de ambitie 
bestaat om andere luchthavens te ontlasten van general aviation en het benutten van beschikbare 
platformruimte voor de groei van luchtvaart gebonden bedrijvigheid.  
 
Door als uitwijkluchthaven voor Defensie te gaan optreden, kan Defensie veel brandstofkosten 
besparen. Door incidenteel medegebruik door Defensie toe te staan, bijvoorbeeld bij oefeningen, 
wordt geluidshinder boven een groot deel van Nederland voorkomen. De noordelijke ligging van 
Groningen Airport Eelde, sluit perfect aan op de ligging van de oefengebieden boven de Noordzee. 
Door de beschikbare luchthavencapaciteit op deze manier ‘slim’ in te zetten, ontstaat een efficiency 
die zicht vertaalt in een kostenbesparing, minder geluidshinder en betere benutting van bestaande 
infrastructuur. 
 
Tot slot wil Groningen Airport Eelde een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en innovatie, 
waaronder elektrisch vliegen en drones, en samen met regionale partners vormgeven aan de 
energietransitie van de sector. 
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Einde aan groei door ontstaan van schaarse capaciteit 
De nationale luchtvaart in Nederland wordt al een tijd gekenmerkt door onzekerheid over de 
toekomst. De gevolgen van de Corona-crisis voor de luchtvaart zijn enorm. Gebrek aan visie leidt tot 
fundamentele belemmeringen in het herstel van deze belangrijke sector. Ook na de Corona-crisis blijft 
nationale luchthavencapaciteit op termijn onder druk staan. Door concentratieproblematiek en de 
toename van maatschappelijke weerstand tegen verdere groei van met name de luchthavens van 
Schiphol Group (Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport) 
ontstaat maar zeer beperkt ruimte voor groei op deze luchthavens. 
 
Het aanbod van luchthavencapaciteit loopt dus tegen haar grenzen aan. Tegelijkertijd blijft de vraag 
naar luchthavencapaciteit toenemen. IATA1 verwacht in 2035 een verdubbeling van het wereldwijde 
aantal passagiers. Zelfs wanneer deze groei niet ongeremd doorzet, ontstaat op termijn onvermijdelijk 
schaarste. Dat vraagt om een oplossing. Amsterdam Airport Schiphol is een internationale hub van 
wereldbetekenis. Om die positie te blijven verzekeren, zouden andere nationale luchthavens deze 
positie moeten versterken door Schiphol te ontlasten van verkeer dat de primaire rol niet ondersteunt. 

 
Naar één systeem van nationale luchthavens 
In de visie van Groningen Airport Eelde zou de rol van regionale luchthavens complementair moeten 
zijn aan de strategische functie van Amsterdam Airport Schiphol. Dat is in het belang van de gehele 
luchtvaartmarkt: door regie op één systeem van nationale luchthavens en onderlinge afstemming van 
hun capaciteit ontstaat een symbiose tussen centrale en regionale luchthavens waarin schaarse 
capaciteit vanuit het oogpunt van veiligheid, duurzaamheid en de leefomgeving effectief en efficiënt 
kan worden gespreid over alle nationale luchthavens. Het geheel wordt daarmee groter dan de som 
der delen. 
 
Met het dominante marktaandeel van Schiphol Group heeft marktwerking ongewenste 
neveneffecten: een concentratie van verkeer met bijbehorende gevolgen voor veiligheid en kwaliteit 
van de leefomgeving, terwijl regionale luchthavens worstelen met hun bestaansrecht en financiering.  
 
Vanuit een sterke en overkoepelende regie, gecombineerd met de inzet van regulerende en 
commerciële instrumenten binnen de uitgangpunten van een vrije-markt economie, kan een betere 
spreiding van verkeer worden bereikt. Door de overige marktvraag die niet bij de primaire rol van 
Amsterdam Airport Schiphol hoort, over te nemen worden regionale luchthavens in hun kracht gezet. 
Dit draagt voor alle luchthavens bij aan een veilige, efficiënte en evenredige benutting van de tien 
start- en landingsbanen binnen het systeem. De betere spreiding van verkeer leidt bovendien tot 
minder concentratie van de gevolgen voor de leefomgeving. Bovendien faciliteert regionale 
marktbediening duurzaam reizen omdat het voor- en naverkeer vanuit de regio naar de regionale 
luchthaven een kortere afstand aflegt dan vanuit de regio naar Schiphol.  
 
Volgens Groningen Airport Eelde heeft een overkoepelende, slimme en integrale nationale regie 
daarom urgentie. De Corona-crisis werkt daarbij versterkend. De volgende uitgangspunten zouden de 
basis van nationaal beleid moeten vormen: 

➢ Verdeling van capaciteit en rollen om zowel de nationale hub-luchthaven als regionale luchthavens 
optimaal te benutten waarbij ze elkaars rol versterken; 

➢ Verdeling van capaciteit gericht op efficiënte benutting van de maximale ruimte, deconcentratie 
vanuit het oogpunt van veiligheid en een meer evenwichtige belasting van de leefomgeving; 

➢ Nationale regie op de (bekostiging van de) totale luchtvaartcapaciteit en –infrastructuur; 
➢ De rol van de Rijksoverheid in het beschikbaar stellen van infrastructuur en faciliteren van 

bereikbaarheid in lijn met andere sectoren zoals energie en openbaar vervoer. 

 
1 International Air Transport Association. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2016-10-18-02/ 

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2016-10-18-02/
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Noodzaak van centrale regie 
Een integrale aanpak kan alleen plaatsvinden vanuit een stevige en geborgde centrale regierol. Er is 
momenteel geen formele systeemeigenaar; noch Schiphol Group, noch de Nederlandse Vereniging van 
Luchthavens (NVL) pakt die rol op. Schiphol Group zou met haar vrijwel alles omvattende 
marktaandeel bij uitstek de aangewezen systeemeigenaar zijn van de tien start- en landingsbanen in 
het nationale systeem. Een alternatief is dat deze rol wordt ingevuld door de gezamenlijke groep van 
luchthavens van nationale betekenis, via bijvoorbeeld een coöperatie of branchevereniging.  
 

Binnen een centraal geregisseerd luchthavensysteem kan niet alleen het optimale gebruik van de 
schaarse capaciteit en de financiering daarvan worden gecoördineerd, maar zou ook ruimte 
moeten bestaan voor een breder perspectief voor toekomstige ontwikkeling en haar 
maatschappelijke betekenis: 
 

➢ Stimulatie van duurzame en technologische luchtvaartontwikkelingen; 
➢ Ruimtelijke ordening-, geluid- en milieuruimte management; 
➢ Landzijdige bereikbaarheid en multimodaliteit; 
➢ Versterken vestigingsklimaat, mede door lucht- en landzijdige vastgoedontwikkeling; 
➢ De door de Rijksoverheid gewenste spreiding van het inkomend toerisme over de regio’s; 
➢ Openingstijden en vergunningen, aangepast aan de rol van de luchthaven binnen het systeem; 
➢ Inkoop, ontwikkeling en financiering van diensten op het gebied van onderhoud, veiligheid en 

beveiliging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OPROEP  

 

Groningen Airport Eelde roept er dan ook toe op om door middel van overleg met het 

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de betrokken regio’s, Schiphol Group en de andere 

luchthavens te komen tot het geschetste, nationale systeem met centrale regie. 

 

De meest logische route is dat de Minister van I&W daarin het voortouw neemt. 
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Bijlage 2 – Zienswijze Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 
 

Met de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 wordt een toekomstvisie gepresenteerd voor een sector 
– de luchtvaartsector – die nooit eerder in haar historie kampte met zo’n wankel bestaan als op dit 
moment. De nota maakt een afweging tussen economische relevantie en verantwoorde groei. Die 
afweging lijkt zich echter vooral te richten op de Randstad met behoud van de positie van KLM en 
Amsterdam Airport Schiphol, terwijl de capaciteit van regionale luchthavens de sleutel is tot veilige en 
duurzame groei. De maatschappelijke en economische gevolgen van de Corona-crisis voor de 
luchtvaart zijn zo groot, dat dit een integrale blik vraagt van de Rijksoverheid. Juist dit is hét moment 
om de regierol over alle luchthavens van nationale betekenis – zoals de luchtvaartnota noemt (op 
pagina 76) – concreet te beleggen, zodat de nota regelt dat deze luchthavens in één nationaal systeem 
gaan samenwerken aan de toekomst van de luchtvaart. Daardoor kan de beschikbare 
luchthavencapaciteit optimaal worden benut en worden onnodige inefficiënties en overcapaciteit 
voorkomen. 

 
1. Noodzaak tot concrete en centrale regievoering op één systeem van nationale 
luchthavens 
De Luchtvaartnota stelt dat het Rijk door middel van overleg meer regie wil voeren op regionale 
luchthavens. Tegelijkertijd stelt de nota dat het “niet nodig of wenselijk” is om regionale luchthavens 
in één holding samen te brengen (pagina 76 en 77). Waarom dit “niet nodig of wenselijk” is, wordt niet 
gemotiveerd. Maar om tot één systeem te komen, is het noodzakelijk dat onderling tegengestelde 
belangen tussen de luchthavens worden geëlimineerd. Dat doel wordt het beste bereikt door alle 
relevante luchthavens juist wél onder één holding samen te brengen. Groningen Airport Eelde pleit er 
dan ook juist voor om ook de luchthavens Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport onder 
te brengen bij de Schiphol Group. Daarin zijn immers ook alle overige luchthavens van nationale 
betekenis al ondergebracht. Zonder de Schiphol Group, als de concrete eigenaar van het systeem van 
luchthavens, is het niet mogelijk sturing te geven aan dat ene geïntegreerde systeem, dat de Minister 
ook zegt te willen. 
 
De uitgebreide netwerkfunctie van Amsterdam Airport Schiphol is ongekend belangrijk voor de 
nationale economie. Regionale luchthavens leveren omgekeerd juist een belangrijke bijdrage aan 
lokale bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en aan de regionale economie en leefbaarheid. Bovendien 
zijn regionale luchthavens belangrijk voor veiligheid en duurzaamheid door een concentratie van 
vliegbewegingen en overlast te voorkomen. Een nationale strategie waarbij de positie van regionale 
luchthavens complementair is aan de internationale hub Amsterdam Airport Schiphol is daarom een 
logische inzet. Die strategie kan echter alleen vanuit een centrale aansturing worden gerealiseerd. 
 
De nota maakt geen fundamentele keuzes voor de toekomst van de luchtvaart in Nederland. De nota 
koerst bijvoorbeeld aan op het continueren van de huidige tweedeling tussen de luchthavens van de 
Schiphol Group en de overige twee luchthavens in regionale handen. Dat is voor de gehele sector een 
gemiste kans om te komen tot een efficiënte en effectieve inzet van alle capaciteit die de Nederlandse 
start- en landingsbanen bieden. En daarmee ook voor veiligheid en duurzaamheid. Door het grote 
marktaandeel van de luchthavens van de Schiphol Group (van maar liefst 96%) is van marktwerking 
geen sprake en vindt vooral concentratie van verkeer plaats. Juist dan helpt een betere benutting van 
de capaciteit van regionale luchthavens: door de capaciteit slimmer in te zetten, kan de hinder van 
vliegverkeer, het risico van een druk luchtruim en het wegverkeer naar luchthavens worden gespreid. 
Dit heeft een besparing van miljoenen autokilometers tot gevolg, en een beter, veiliger en meer 
geoptimaliseerde situatie dan nu. Er zijn geen andere beschikbare instrumenten voor centrale regie en 
tariefstelling binnen één systeem van nationale luchthavens, dan door de aansturing daarvan te 
beleggen bij de Schiphol Group. Het Rijk zou dat systeem moeten steunen door middels 
Luchthavenbesluiten complementaire rollen van de nationale luchthavens te bewerkstelligen. 
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De Luchtvaartnota stelt dat de Schiphol Group een zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig karakter 
heeft. Dat maatschappelijk karakter zou benut moeten worden om de Schiphol Group te belasten met 
de rol van systeemeigenaar voor alle nationale luchthavens, en daarmee invulling te geven aan de vier 
pijlers veiligheid, verbinden, gezondheid en duurzaamheid. Schiphol Group wordt daarmee de partij 
die zorgt voor de “overkoepelende en integrale regie” waar de Kamer bij motie om gevraagd heeft2. 
De noodzaak daartoe is juist nu, vanwege de gevolgen van de Corona-crisis, zichtbaar en voelbaar 
geworden. Bovendien dwingen de omstandigheden tot snel handelen: de luchtvaartsector heeft niet 
alleen duidelijkheid over het perspectief op lange termijn nodig, maar zeker en vooral ook behoefte 
aan regie op korte termijn. 
 

2. Regionale exploitatie is alleen realistisch met een gelijk speelveld en een bijdrage van het 
Rijk aan de kosten van infrastructuur en veiligheid 
De Luchtvaartnota hinkt op twee gedachten waar het gaat om de exploitatie van luchthavens. Enerzijds 
stelt zij, dat het Rijk geen rol zou hebben in het financieel ondersteunen van regionale luchthavens 
(pagina 77). Maar anderzijds erkent de nota ook dat Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen 
Airport afhankelijk zijn van financiële steun, in de vorm van investeringen van regionale (voornamelijk 
Provinciale) aandeelhouders. Daarbij lijkt het besef te ontbreken, dat het juist deze luchthavens zijn 
die nog ruimte voor groei hebben en dat er ook sprake is van een bredere maatschappelijke functie op 
nationaal niveau. 
 
Een toekomstvaste verkenning leidt onmiskenbaar tot de conclusie dat voor de toekomst van de 
luchtvaart in Nederland de schaarse capaciteit van alle Nederlandse luchthavens hard nodig is. Daar 
biedt de capaciteit van Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport de ruimte toe. De 
capaciteit van deze luchthavens kan echter alleen benut worden als deze luchthavens (en hun 
aandeelhouders) perspectief en ook vergunde ruimte geboden wordt. Waar bestaande 
aandeelhouders, noodgedwongen, een terugtrekkende houding aannemen en waar de nota erkent 
dat de levensvatbaarheid van beide luchthavens een aandachtspunt is, zou van het Rijk dus ook 
gevraagd mogen worden dat zij – in het belang van behoud van de beschikbare extra capaciteit – meer 
aandacht schenkt aan de financiering en mogelijkheden van de twee luchthavens die níet tot de 
Schiphol Group behoren.  
 
De Luchtvaartnota stelt duidelijk dat veiligheid in de luchtvaart een taak van het Rijk is. Waar het om 
financiering gaat, wijst de nota echter vooral op de lokale financiële steun aan slechts twee regionale 
luchthavens: Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport. Dat gaat voorbij aan de indirecte 
steun die andere luchthavens van het Rijk ontvangen: Amsterdam Airport Schiphol door steun aan 
KLM, en Eindhoven Airport, waar het ministerie van Defensie verreweg het merendeel van de kosten 
draagt. Door die havens wel (indirect) te steunen en voor Groningen Airport Eelde en Maastricht 
Aachen Airport juist geen verantwoordelijkheid te nemen, creëert het Rijk een ongelijk speelveld. 
 
De verwachte luchtvaarttaks zal voor nog meer scheefgroei zorgen: door alleen point-to-point verkeer 
te belasten en transferpassagiers buiten schot te laten, wordt de netwerkfunctie van KLM en 
Amsterdam Airport Schiphol fiscaal ontzien. De luchtvaarttaks zal niet bijdragen aan herstel van de 
sector en in de huidige vorm ook vrijwel geen milieu-impact hebben. Als het invoeren van de 
luchtvaarttaks per 1 januari 2021 wel doorgang moet vinden, pleiten wij er voor om ook 
transferpassagiers te belasten en de inkomsten uit deze belastingmaatregel in te zetten voor duurzame 
en innovatieve investeringen, maar vooral om de kosten van beheer, instandhouding en veiligheid op 
regionale luchthavens te garanderen. 
 
  

 
2 Motie CDA en D66, Kst. II, 35 300 XII, nr. 28 – aangenomen met 141 stemmen.  
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De regionale economische inbedding van een regionale luchthaven gaat hand in hand met een 
regionale of lokale verantwoordelijkheid voor de exploitatie. Maar dat betekent niet dat er geen rol of 
verantwoordelijkheid is voor de centrale overheid: juist veiligheid is een publieke (nationale) 
verantwoordelijkheid waar nationale financiering voor beschikbaar zou moeten zijn. Hetzelfde geldt 
voor de kosten van beheer en instandhouding van (veilige) infrastructuur. Net als bij het wegennet of 
het spoor (waar de Minister van Infrastructuur & Waterstaat verantwoordelijk is voor de gehele 
nationale infrastructuur) zien wij ook bij beheer en instandhouding van de infrastructuur en veiligheid 
van regionale luchthavens juist een rol voor de Rijksoverheid. 
 
Wij pleiten er daarom voor dat bij de financiering van luchthavens onderscheid wordt gemaakt tussen 
regionale en centrale verantwoordelijkheden. De Minister schrijft in haar nota, dat veiligheid van de 
luchtvaart haar verantwoordelijkheid is. Een consequente uitvoering daarvan vraagt van de Minister 
dat deze verantwoordelijkheid ook in praktische en financiële zin genomen wordt.  
 

• Veiligheid is een zaak van nationaal belang: de Nota erkent dat ook. De centrale overheid verzorgt 
de grenscontrole van goederen en personen door respectievelijk Douane en Koninklijke 
Marechaussee, net als dat zij voor luchtverkeersleiding zorg draagt. De kosten van veiligheid 
(bijvoorbeeld brandweer en security) drukken daarentegen op de exploitatie van de luchthaven. 
Toch zijn ook dit onmisbare elementen voor het borgen van veiligheid in de luchtvaart. Gelet op 
de zware, groeiende druk van deze kosten op de exploitatie van regionale luchthavens, zou het 
Rijk de regionale luchthavens daarom hiervan moeten ontlasten. Dat kan door deze kosten – die 
in het algemeen belang gemaakt worden – over te nemen, of daarin een bijdrage te doen. Daarmee 
ontstaat een gezonde financiële basis voor regionale economische inbedding en duurzame 
exploitatie. 

 

• Voor duurzaamheid geldt eenzelfde redenering. De investeringen die nodig zijn om te kunnen 
voldoen aan de uitgangspunten van uitstoot in 2030 zijn dermate omvangrijk, dat deze niet zonder 
steun van de Rijksoverheid opgebracht kunnen worden door Groningen Airport Eelde. 
Doorbelasting daarvan aan luchtvaartmaatschappijen is geen optie: dat zou de concurrentiepositie 
van Groningen Airport Eelde ten opzichte van andere luchthavens – waaronder die van de Schiphol 
Group – verder uithollen. Het Rijk zou daarom ook in deze kosten moeten bijdragen, bijvoorbeeld 
door het creëren van een duurzaamheidsfonds. Bovendien zou zij de spelregels voor alle 
binnenlandse luchthavens gelijk moeten trekken, zodat er geen onderlinge concurrentie op dit 
punt kan ontstaan. Daar is Nederland immers simpelweg te klein voor.  

 

• Ten slotte geldt ook voor de regie op en financiering van aanpassingen die luchthavens moeten 
doen aan installaties en processen als gevolg van het Corona-virus, dat deze vallen onder nationale 
veiligheid. Deze kosten zouden – ten minste in substantiële mate – door het Rijk gedragen moeten 
worden.  

 
De Rijksoverheid heeft bovendien meer taken dan de Nota suggereert als het gaat om een gelijk 
speelveld voor de nationale luchthavens. Het vervullen van die taak is een voorwaarde voor een 
effectief en efficiënt gebruik van alle beschikbare infrastructuur, en om de daarvoor benodigde 
capaciteit van Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport veilig te stellen. De oplossing is 
even logisch als eenvoudig: ofwel alle luchthavens worden onderdeel van de Schiphol Group, ofwel 
alle regionale luchthavens (inclusief Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad 
Airport) worden in regionale handen gebracht. Daarnaast is, als het Rijk inderdaad tot één integraal 
systeem van luchthavens wil komen, centrale financiering van de kosten voor infrastructuur en 
veiligheid een basisvoorwaarde. 
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Naast financiering heeft het Rijk ook een rol in het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor de 
maatschappelijke en commerciële functie van regionale luchthavens. Daar waar infrastructuur en 
veiligheid nationale verantwoordelijkheden zijn, is exploitatie van de luchthaven een regionale 
verantwoordelijkheid onder de juiste vergunde ruimte. Groningen Airport Eelde ziet kansen voor zowel 
het passagiersverkeer, general aviation als het verstevigen van haar maatschappelijke functie. Bij dat 
laatste dient vooral aan het faciliteren van Defensie gedacht te worden en het verder verbreden van 
haar rol als nationale opleidingsluchthaven. Door die rol te pakken, worden andere luchthavens binnen 
het systeem daarvan ontlast en wordt het geheel groter dan de som der delen. 
 
Groningen Airport Eelde is nu al onmisbaar als nationale opleidingsluchthaven en heeft in lijn met de 
marktvraag de ambitie daar lesverkeer met jet-toestellen en groot lesverkeer aan toevoegen. Haar 
maatschappelijke functie kan verder worden versterkt door ook gebruik door Defensie-verkeer toe te 
staan, in aansluiting op het ontstaan van een oefengebied in het noordelijk deel van het luchtruim. 
Daarmee wordt de logistieke operatie van Defensie duurzamer en meer kostenefficiënt. Wij pleiten er 
dan ook voor dat het Rijk haar rol pakt als bevoegd gezag voor nationale luchthavens, en dat de 
Minister in het Luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde ruimere openingstijden, 
mogelijkheden en vergunde ruimte vaststelt als onderdeel van een complementair systeem van 
nationale luchthavens en een gelijk speelveld, om zo een gezonde exploitatie door de regio te 
faciliteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Groningen Airport Eelde roept hiermee op tot een definitieve Luchtvaartnota met daarin: 
 
1. Een centrale regierol voor de Schiphol Group voor één systeem van luchthavens, 

 
2. Een complementaire strategie tussen nationale luchthavens onderling en een gelijk speelveld 

tussen regionale luchthavens, 
 

3. Een bijdrage van het Rijk voor de kosten van beheer en instandhouding van de infrastructuur 
en voor veiligheid en duurzaamheid, bijvoorbeeld vanuit de inkomsten uit de luchtvaarttaks, 

 
4. De bevoegdheid van het Rijk te gebruiken om In een nieuw luchthavenbesluit de 

gebruiksmogelijkheden van Groningen Airport Eelde vast te stellen in lijn met haar 
complementaire functie, de marktvraag en haar maatschappelijke functie en de 
openingstijden en gebruiksmogelijkheden te verruimen voor een gezonde exploitatie. 
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Bijlage 3 – Statements Supporting Partners 
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Groningen Airport Eelde 
T.a.v. de directie 
Postbus 50 
9765 ZH Paterswolde 
 
 
 
Groningen, 17 september 2020 
Onze ref.: 2020091710090000 so-hrg 
 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, ziet Groningen Airport 
Eelde als een belangrijke infrastructurele voorziening voor de noordelijke regio, die bijdraagt aan een 
robuuste economische structuur en aan het vestigingsklimaat. 
 
In de eerste plaats vervult de luchthaven een rol als vestigingsplaats voor luchtvaart- en luchthaven 
gebonden bedrijven. In de laatste 10 jaar zijn wij regelmatig in gesprek geweest met ondernemingen 
die interesse hadden in vestiging op de luchthaven. Projecten variërend van een calamiteitenhospitaal 
tot de bouw en het onderhoud van vliegtuigen. Dat dit tot nu toe niet heeft geleid tot concrete 
vestigingen heeft te maken met randvoorwaarden, zoals de beschikbaarheid van kavels op of nabij de 
luchthaven.  
 
Groningen Airport Eelde biedt excellente mogelijkheden voor bezoekers van bedrijven in de regio. Met 
regelmaat bezoeken teams van de opdrachtgevers van Meyer Werft Papenburg (maar ook van scheeps- 
en jachtbouwers in Noord-Nederland), hetzij om op gezette tijden de bouw van hun schip te volgens, 
maar ook ten behoeve van testen en proefvaarten die vaak vanuit Eemshaven plaatsvinden. In Noord 
Nederland is een aanzienlijk aantal buitenlandse bedrijven gevestigd. Directies en medewerkers van 
moederbedrijven maken met regelmaat van de luchthaven gebruik om een bezoek te brengen aan hun 
vestiging. Voor evenementen (bijvoorbeeld op het TT-circuit) is de luchthaven van groot belang. 
Teamleden en deelnemers gebruiken de luchthaven als toegang tot de regio. 
 
In acquisitietrajecten is de aanwezigheid van een luchthaven regelmatig een factor van betekenis om 
een shortlist van mogelijke vestigingsplaatsen te halen. Voor de bouwers van het datacenter van Google 
was de luchtlijn naar London Southend een kritieke factor omdat veel van hun medewerkers uit de regio 
London afkomstig waren. De aanwezigheid van een volledig geoutilleerde luchthaven vormt dan een 
sleutelrol in de afwegingen rond de vestigingsplaatskeuze.  
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Bij sluiting van de luchthaven verwachten we niet dat bedrijven massaal uit de regio zullen vertrekken, 
omdat zij kapitaalintensieve investeringen hebben gedaan. Wel zal dit naar verwachting remmend 
werken op uitbreidingen van dergelijke internationaal werkende bedrijven en op nieuwe acquisities en 
acquisitiekansen. In verschillende technologiesectoren, en in het bijzonder in de Life Sciences sector, 
wordt het voor bedrijven die met innovatieve technologieën werken steeds belangrijker om snelle 
verbindingen met plaatsen over de gehele wereld te hebben, waarbij de aanwezigheid van een 
luchthaven in de nabijheid een doorslaggevende factor is. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Sander Oosterhof 
Directie NV NOM 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geachte mevrouw Van Dijken, 
 
Op 1 september 2020 verzocht u ons aan te geven welke betekenis een eventuele sluiting 
van Groningen Airport Eelde voor het UMCG zou hebben. 
 
Groningen Airport Eelde (GAE) is voor het UMCG op meerdere manieren belangrijk.  
Wij gaven eerder al aan dat het Mobiel Medisch Team (MMT) met een helikopter (en auto) 
een zeer tevreden gebruiker van de luchthaven is. De relatie met - en de voorzieningen 
van de luchthaven passen uitstekend in de professionele werkomgeving van het MMT. 
 
De luchthaven speelt verder een belangrijke rol bij de verschillende orgaantransplantatie-
programma’s van het UMCG. Dit betreft zowel het transport van teams van zorgprofessionals 
die verantwoordelijk zijn voor orgaandonatieprocedures in andere ziekenhuizen in Nederland en 
in het buitenland (zgn. uitnameteams), als voor het spoedvervoer van individuele donororganen. 
In beide gevallen is GAE een belangrijke infrastructurele voorziening voor het UMCG.   
 
Het transplantatiecentrum in het UMCG is het enige centrum in Nederland waar alle vormen van 
orgaantransplantatie worden uitgevoerd. Ongeveer de helft van de donororganen wordt via GAE 
getransporteerd. Het transport van de organen is ‘tijdkritisch’,  omdat organen maar een beperkte 
tijd buiten het lichaam ‘houdbaar’ zijn. Van GAE worden de organen met een speciale ambulance 
onder A1-condities naar het UMCG vervoerd, wat ongeveer 10 minuten duurt. Het is onduidelijk 
welke luchthaven na sluiting van GAE beschikbaar zou zijn voor donorvluchten. In ieder geval zou 
de transporttijd langer zijn en in sommige gevallen zelfs te lang, waardoor transplantatie niet 
meer mogelijk is. Met name donorharten en -longen worden vaak via de lucht vervoerd omdat 
deze slechts enkele uren buiten het lichaam geschikt blijven voor transplantatie.  
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In het UMCG Transplantatiecentrum wordt zoals gezegd een breed programma aan 
transplantaties uitgevoerd. Sommige transplantaties, zoals levertransplantaties bij kinderen en 
dunnedarmtransplantaties, worden in Nederland zelfs uitsluitend in het UMCG gedaan. Hier 
heeft het UMCG dus een nationale centrumfunctie, waarbij de infrastructuur van GAE een 
belangrijke voorziening is die dit mogelijk maakt. 
 
Het wegvallen van GAE voor het transport van uitnameteams en postmortale donororganen 
heeft dus consequenties voor patiënten (zowel kinderen als volwassenen) uit het hele land.  
Dit alles kan tot gevolg hebben dat patiënten te lang moeten wachten op een donororgaan 
en dat daardoor de sterfte op de wachtlijst toeneemt.   
 
Al met al zou een totale sluiting van Groningen Airport Eelde het UMCG voor een groot 
vraagstuk plaatsen, waarbij het nog ongewis is of een adequaat alternatief gevonden kan worden. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Raad van Bestuur, 

 

 

 
drs. H.A. Snapper RA RC, 
vice voorzitter 
 
c.c. prof. dr. R.J. Porte, voorzitter GTC 
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Bijlage 4 – Externe analyse (details) 
 

Inleiding 
Om tot een goed toekomstperspectief te komen is het van belang om de externe omgeving eerst goed 
in kaart te hebben gebracht. De luchtvaartbranche opereert in een turbulente markt die constant in 
ontwikkeling is, en sterk afhankelijk is van externe invloeden zoals het economisch klimaat, wet- en 
regelgeving, consumentenvertrouwen, maatschappelijke en (geo-) politieke ontwikkelingen. De 
externe omgeving van Groningen Airport Eelde is in deze bijlage uiteengezet als relevante 
achtergrondinformatie. 
 

Toekomstige schaarste aan luchthavencapaciteit 
Voor de Corona-crisis stond de luchthavencapaciteit in Nederland ernstig onder druk. Er was zeer 
beperkte ruimte voor groei op de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport en 
Rotterdam Airport. De luchthavens Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde hebben nog 
voldoende capaciteit beschikbaar en ruimte voor groei. Verwacht wordt dat de vraag naar 
luchthavencapaciteit blijft toenemen: IATA verwacht op relatief korte termijn (in 2035) een 
verdubbeling van het wereldwijde aantal vliegtuigpassagiers. Als gevolg van de reisbeperkingen 
vanwege de Corona-crisis is een inschatting over de werkelijke toekomstige groei moeilijk te geven. 
Aangenomen mag worden dat – hoewel met enige vertraging in de groei – ook de toekomstige 
luchthavencapaciteit in Nederland schaars blijft. 
 
Een korte-termijn-oplossing voor de schaarste van luchthavencapaciteit in Nederland wordt gevonden 
in de opening van Lelystad Airport. Voor de lange termijn biedt dit echter geen oplossing voor het 
schaarste-probleem: de vraag naar capaciteit groeit harder dan Lelystad aankan. Het gevolg kan zijn 
dat verbindingen in het leisure segment, inclusief (U)LCC en charters, vanuit de hub-luchthavens naar 
kleinere luchthavens worden geduwd. Dit biedt kansen voor de Groningen Airport Eelde, maar ook 
bedreigingen. Onderstaand zijn, naast schaarste aan capaciteit, nog meer relevante externe 
ontwikkelingen opgenomen die versterkend werken. 
 
Concentratie op grotere luchthavens 
Omdat luchthavencapaciteit zo schaars is, zijn enkele opvallende ontwikkelingen gaande. 
Luchtvaartmaatschappijen concentreren zich met name op grote luchthavens, zoals Amsterdam 
Airport Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen vliegen de beperkte slotcapaciteit vol, om te voorkomen 
de bestaande positie te verliezen aan de concurrent. Dat gebeurt ook op Rotterdam The Hague Airport 
en Eindhoven Airport. Dit maakt dat de onderlinge concurrentiestrijd zich afspeelt op de luchthavens 
van Schiphol Group en dat er niet of nauwelijks gekeken wordt naar Groningen Airport Eelde en 
Maastricht Aachen Airport. De schaalvoordelen die het een luchtvaartmaatschappij oplevert om haar 
operatie te vergroten op een luchthaven (bijvoorbeeld op Amsterdam Airport Schiphol) zijn groot; de 
kosten daarentegen van een kleine operatie op een regionaal veld zijn veelal onevenredig hoog. 
 
Naast kostenvoordelen van schaalgrootte, zijn er ook opbrengsten- en productvoordelen van een 
grotere operatie; door te concentreren op een luchthaven is een luchtvaartmaatschappij in staat een 
beter product te bieden in termen van frequentie. Zeker in een slot-gereguleerde omgeving met een 
sterke marktwerking waar een luchtvaartmaatschappij alle ruimte zal proberen te pakken om haar 
concurrentie voor te zijn.  
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Consolidatie 
Er heeft een enorme consolidatie plaatsgevonden in de reissector. Zo zijn er nog maar twee grote 
touroperators in Nederland overgebleven: TUI en Corendon/Sunweb (integratieproces is lopende). 
Eind 2019 is Thomas Cook omgevallen, wat meteen consequenties had voor Groningen Airport Eelde. 
De positie van TUI en Corendon/Sunweb op Groningen Airport Eelde is daarmee nog dominanter 
geworden. 
 
Ook bij de luchtvaartmaatschappijen is de situatie vergelijkbaar: er zijn nog maar een paar grote 
spelers over, die steeds meer grip op de markt krijgen. Het aantal partijen waarop Groningen Airport 
Eelde zich kan richten is beperkt. Bovendien is het gissen hoe de markt eruit zal zien na de huidige 
Corona-crisis. 
 
Druk op tarieven 
Luchtvaartmaatschappijen hebben last van oplopende kosten. De kosten van brandstof, personeel, 
onderhoud en gebruik van infrastructuur (luchthavens) stijgen. Bovendien wordt er, om de 
concurrentie aan te gaan met (ultra) low-cost carriers die met lagere stoelkosten opereren, flinke 
competitie op prijs gevoerd. De tarieven van luchtvaartmaatschappijen staan hierdoor continu onder 
druk: er is sprake van een race naar de bodem. Er is ook een politiek tegengeluid hoorbaar in Nederland 
en Oostenrijk met en oproep om met minimum ticketprijzen te gaan werken.  
 
Airport kosten maken traditioneel ongeveer 8% uit van de operationele kosten van een 
luchtvaartmaatschappij (IATA, 2018). Het is dan ook logisch dat zij proberen lagere tarieven te 
bedingen op de luchthavens waar ze (overwegen te) vliegen. Hoe zwakker de positie van de 
luchthaven, hoe meer onderhandelingsruimte luchtvaartmaatschappijen hebben en nemen. Het is 
hierbij van belang oog te hebben voor het feit dat Groningen Airport Eelde concurreert met circa 200 
andere kleine en middelgrote luchthavens in Europa om capaciteit, en dat er veel luchthavens zijn die 
stevige financiële steun aan luchtvaartmaatschappijen aan kunnen bieden. 
 
Toenemende regulering 
De regeldruk in de sector neemt toe. Zo is bijvoorbeeld de regulering van de rusttijden voor crew 
strenger geworden: de verplichte rusturen van vliegtuigbemanning zijn verder opgerekt en crews 
kunnen minder uren vliegen. Ook het rijden van de crew van bijvoorbeeld Amsterdam naar Groningen 
Airport Eelde valt onder werkuren. Maatschappijen zijn hierdoor in de afgelopen jaren minder flexibel 
geworden.  
 
De geplande introductie van een luchtvaarttaks per 1 januari 2021 zal niet bijdragen aan het post-
Corona herstel van de sector, zeker als deze nationaal in plaats van Europees wordt ingevoerd. Het feit 
dat het een belasting op point-to-point verkeer is en transfer passagiers worden ontzien, draagt verder 
bij aan een ongelijk speelveld tussen luchthavens. De prijselasticiteit is op regionale velden groter dan 
op Amsterdam Airport Schiphol, en het feit dat transfer passagiers buiten schot blijven betekent dat 
KLM en Amsterdam Airport Schiphol uit de wind worden gehouden. Daardoor zal de milieuwinst klein 
zijn terwijl regionale luchthavens “duurder” worden in de ogen van de eigen consument en de 
netwerkfunctie van KLM en Amsterdam Airport Schiphol geen hinder ondervinden van deze taks. 
 
Marktwerking binnen Nederland 
De markt voor luchtvaart is turbulent en zeer concurrerend (zie ook bovengenoemde punten). Dit zorgt 
voor een verdienmodel met perverse prikkels en heeft imperfecte marktwerking tot gevolg. Dit uit zich 
vooral in een race naar de bodem qua prijsstelling in vliegtickets. Maatschappijen onderhandelen flink 
over de havengelden en voor low-cost providers springen regio’s in binnen en buitenland vaak bij 
omdat onder de kostprijs wordt gewerkt. Daarmee komt er tevens druk op de aeronautical-inkomsten 
voor (met name regionale) luchthavens. 
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Bovendien heeft de concentratie op grotere luchthavens als gevolg dat er binnen Nederland sprake is 
van onevenredige geluidsbelasting, eenzijdige exploitatie, interne concurrentie en monopolisme. 
 
Financiering van luchthavens 
Slechts een klein aantal luchthavens maakt winst: 80% van de luchthavens in de wereld handelt jaarlijks 
minder dan 1 miljoen reizigers af, 94% van deze luchthavens is verlieslatend en afhankelijk van steun. 
Om toch een exploitatie te realiseren die dekkend is, moet de infrastructuur op een andere manier en 
tegen andere voorwaarden worden gefinancierd. Het financiële track record van de luchthaven in deze 
is niet positief: de prognose richting 2026 is niet gerealiseerd.  
 
Geopolitieke bewegingen 
Het aantal geopolitieke bewegingen volgt elkaar in rap tempo op. Ontwikkelingen zoals de Brexit, het 
Corona-virus, en de stikstofcrisis hebben ongekend negatieve effecten op de luchtvaart. Dit is echter 
alleen op Europese en mondiale schaal te managen en wordt daarom hier verder buiten beschouwing 
gelaten.  

 
Concurrentieanalyse 
 
Positie Groningen Airport Eelde 
Groningen Airport Eelde heeft ruimte om te groeien. Zowel in de bestaande geluidsruimte als de 
voorzieningen die de luchthaven heeft. Binnen 1,5 uur reisafstand is er geen andere luchthaven 
gesitueerd, dit betekent dat er sprake is van een zeer autonoom afzetgebied. Desalniettemin is de 
aantrekkingskracht van Amsterdam Airport Schiphol op inwoners van Noord-Nederland zeer groot. 
Ook de (mogelijke) opening van Lelystad Airport heeft invloed op het autonome afzetgebied.  
 
Op 60 minuten reisafstand van Groningen Airport Eelde zijn ongeveer 2 miljoen mensen woonachtig. 
Deze maken samen ongeveer 4 miljoen passagiersbewegingen per jaar. Op dit moment bedient 
Groningen Airport Eelde hier slechts 0,5% van. Dit betekent dat er nog een grote marktkans is voor de 
luchthaven in het Noorden.  
 
Groningen Airport Eelde is voor de passagiers een overzichtelijke luchthaven. Bovendien is de 
luchthaven in staat om processen efficiënt en veilig te laten verlopen. Er zijn geen lange wachtrijen en 
je hoeft niet lang van te voren aanwezig te zijn. Mede om deze redenen zijn regionale luchthavens 
steeds meer in trek bij reizigers. De veiligheidsmaatregelen die genomen zijn in verband met het 
Corona-virus versterken dit effect; een overzichtelijke luchthaven met weinig contactmomenten en 
een korte afstand en doorlooptijd naar het vliegtuig geven een extra gevoel van veiligheid. 
 
Ontsluiting en Lelylijn 
Op korte afstand van de steden Groningen en Assen, en met een goede ontsluiting naar de A28 is 
Groningen Airport Eelde strategisch gelegen. De reistijd naar andere steden in Noord-Nederland, en 
bijvoorbeeld de Eemshaven, is kort door de centrale ligging. Ontsluiting via de weg is belangrijk voor 
zakenreizigers maar ook voor logistieke processen. Voor passagiers is openbaar vervoer ook belangrijk 
en kan het verzorgingsgebied voor zowel inkomende als uitgaande passagiers groter maken. De 
reisafstand tot het spoor is voor Groningen Airport Eelde niet gunstig op dit moment. 
 
Naar verwachting worden luchthavens in de toekomst steeds meer multimodale knooppunten. Een 
plek om van de ene vorm van vervoer op de andere over te stappen. En een ontmoetingsplaats waar 
met name zakelijke klanten elkaar ontmoeten en ambulante werknemers een tijdelijke werkplek 
vinden. Een goede ontsluiting, parkeermogelijkheden met laadpunten voor elektrische auto’s, een 
restaurant en faciliteiten om af te spreken en te werken zijn dan randvoorwaardelijk. 
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Een goede aansluiting op bijvoorbeeld de Lelylijn zou veel mogelijkheden en kansen geven voor de 
regio en het verzorgingsgebied van Groningen Airport Eelde spectaculair vergroten. Met de A7 en A28 
als vrijwel de enige ontsluitingsmogelijkheden is Noord-Nederland nog relatief karig bedeeld. De 
Lelylijn zou geen stadscentra moeten verbinden, waar vrijwel geen parkeermogelijkheden zijn, maar 
juist gericht moeten zijn op het creëren van een multimodaal knooppunt, waar auto, trein en 
vliegverkeer elkaar ontmoeten als snelle overstapplaats en centrale ontmoetingsplek. 
 
Openingstijden Groningen Airport Eelde 
Groningen Airport Eelde heeft nu niet dezelfde openingstijdens als andere regionale luchthavens. 
Daarmee staat de concurrentiepositie van Groningen Airport Eelde onder druk. Vanaf andere 
luchthavens kunnen maatschappijen eerder vertrekken en zo hun toestellen efficiënter inzetten. 
Groningen Airport Eelde is een half uur later open dan bijvoorbeeld Maastricht Aachen Airport en 
Lelystad Airport, daarnaast is het ook nog eens zo’n 20 á 30 minuten verder vliegen (naar de vooral 
zuidelijke bestemmingen) naar Groningen Airport Eelde dan naar andere regionale luchthavens. Mocht 
een maatschappij een toestel op Groningen Airport Eelde willen baseren en daarmee optimaal willen 
vliegen (2 tot 3 routes per dag), dan verliest deze dus 4 tot 6 keer circa 20 minuten per dag, plus het 
tijdverlies vanwege de latere opening van de luchthaven. Daarmee is Groningen Airport Eelde met de 
huidige openingstijden een minder interessante partij ten opzichte van de andere Nederlandse 
luchthavens. 
 
Marktconcentratie 
De luchtvaart in Nederland concentreert zich op de luchthavens van Schiphol Group en dan met name 
op Amsterdam Airport Schiphol. Met nog niet 1% van de markt speelt Groningen Airport Eelde een 
zeer bescheiden rol. Dit betekent niet alleen dat de invloed die we hebben op de markt zeer beperkt 
is maar ook dat de onderlinge concurrentiestrijd zich afspeelt op de luchthavens van Schiphol Group.  
 
De Nederlandse markt wordt in passagiersaantallen voor 98% gedomineerd door de drie luchthavens 
van Schiphol Group, en het openen van Lelystad Airport als vierde luchthaven binnen de groep zal dat 
nog verder versterken. Alleen Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde behoren niet tot 
Schiphol Group. Groningen Airport Eelde ligt op twee uur reistijd (met auto of trein) van Amsterdam 
Airport Schiphol, met een enorm verzorgingsgebied de derde luchthaven van Europa en een van de 
belangrijkste wereldspelers. 
 
Een product (vluchtserie) moet competitief zijn (aan Amsterdam Airport Schiphol) in de zin van 
aangeboden frequenties, vluchttijden, ticketprijs, et cetera. Producten zoals Mallorca, Antalya, 
Heraklion, et cetera, zijn dat en zien we dan ook al decennia op Groningen Airport Eelde. 
 
Amsterdam Airport Schiphol is een van Europa's best verbonden luchthavens met een netwerk dat 
groeide naar 332 directe bestemmingen in 2019. Groningen Airport Eelde opereert daarom in de 
netwerkschaduw van Amsterdam Airport Schiphol, waartegen op het gebied van geregelde 
lijndiensten met een zakelijk karakter bijzonder moeilijk te concurreren blijkt. Mede hierdoor is de 
invulling van de hub-strategie (Noord-Nederland verbinden met meerdere Europese hubs om zo de 
regio te verbinden met de wereld) met luchtvaartmaatschappij Nordica niet uit de verf gekomen. 
 
Ook wat andersoortig verkeer betreft, zoals point-to-point verbindingen met vakantiebestemmingen 
of steden in Europa, is het door de netwerkschaduw van Amsterdam Airport Schiphol moeilijk om te 
concurreren. Nog een blijk van de sterke concurrentiepositie van Schiphol is dat zij, in een benchmark 
van 10 concurrerende Europese luchthavens (uitgevoerd door SEO), als goedkoopste luchthaven uit 
de bus komt, ondanks een financieel tekort op de luchtvaart-activiteiten en een grote wachtlijst van 
lijndienstproducties.  
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Bijlage 5 – Rapportage Rebel Group 
 
Bijgevoegd als een separaat document. 
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Samenvatting 
Groningen Airport Eelde NV (hierna: GAE NV) is de exploitant van de gelijknamige luchthaven (hierna: 
GAE). Begin jaren 2000 heeft het Rijk haar aandelen in GAE over gedaan aan regionale partijen en de 
verantwoordelijkheid voor de exploitatie gedecentraliseerd. De huidige aandeelhouders zijn financieel 
verantwoordelijk en zij zetten ook de strategische koers van GAE uit.  

De op dit moment onrendabele exploitatie van GAE NV is reden om na te denken over 
toekomstscenario’s. Eén van de mogelijke scenario’s is sluiting van de luchthaven en stopzetten van 
alle luchtvaartactiviteiten. Deze studie is bedoeld om inzicht te krijgen in (1) de eenmalige financiële 
kosten (“cash out”) van sluiting en verwijderen van aanwezige faciliteiten zodat het terrein herbestemd 
kan worden, en (2) de economische schade op lange termijn voor de regio Noord-Nederland na 
sluiting van GAE. Ook is een belangrijk doel om aan te tonen bij wie deze financiële kosten en 
economische schade vallen. 

In onderstaande tabel staan de uitkomsten samengevat, per stakeholder. De totale financiële kosten 
bedragen ca. 38 miljoen euro (plus PM).1 Deze kosten komen bij GAE NV met het risico dat, indien hier 
niet voldoende middelen beschikbaar zijn, de aandeelhouders de extra kosten moeten dragen. De 
totale economische schade is ca. 132 miljoen euro (plus PM).  

Belangrijke notie is dat de financiële kosten en de economische schade niet volledig bij elkaar 
opgeteld kunnen worden. Er zit namelijk overlap in een deel van de financiële en economische 
effecten. Ter illustratie: de economische schade door werkgelegenheidsverlies valt bij werknemers zelf. 
De financiële kosten van het sociaal plan komen bij GAE NV terecht, maar de voordelen hiervan ook bij 
werknemers – in de vorm van een vertrekregeling. Dit compenseert een deel van de economische 
schade. 

Stakeholder Categorie Effect Bedrag Totaal 

GAE NV Financieel Transitievergoeding gedwongen 

ontslag 

Afkoop DBFM-contract 

Claims airside / landside bedrijven  

(dekking uit verkoop grond) 

Kosten sloop banenstelsel 

Kosten demonteren overige installaties 

en gebouwen 

0,8 mln. 

 

0 mln. 

12 mln 

 

24,9 mln. 

PM 

37,7 mln. + PM 

Aandeelhouders GAE NV Financieel Restant claims airside / landside 

bedrijven (voor zover niet te dekken uit 

middelen GAE NV) 

PM  

Subtotaal financieel     37,7 mln. + PM 

 
1 Pro Memorie (PM) opgenomen posten zijn op voorhand niet in te schatten, terwijl redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 
deze kosten c.q. opbrengsten er wel degelijk zullen zijn. 



 
 

 

Toekomst Groningen Airport Eelde  |  Status: Definitief  5/18 

Stakeholder Categorie Effect Bedrag Totaal 

KLM Economisch Wegvallen pilotenopleiding PM PM 

Regio Noord-NL Economisch Minder aantrekkelijk vestigingsklimaat 

Verdwijnen van innovatiekansen 

PM 

PM 

PM 

 

Werknemers Economisch Wegval werkgelegenheid 120,6 mln. 120,6 mln. 

Passagiers Economisch Reistijdverlies 16,2 mln. 16,2 mln. 

Patiënten Economisch Afkoppeling UMCG van donornetwerk PM PM 

Omwonenden Economisch Afname geluidshinder 

Afname emissies 

- 3,3 mln. 

- 1,5 mln. 

- 4,8 mln. 

 

Subtotaal economisch    132 mln. + PM 
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1. Aanleiding voor dit onderzoek 
Groningen Airport Eelde NV (hierna: GAE NV) is de exploitant van de gelijknamige luchthaven (hierna: 
GAE). Begin jaren 2000 heeft het Rijk haar aandelen in GAE over gedaan aan regionale partijen en de 
verantwoordelijkheid voor de exploitatie gedecentraliseerd. Hierbij is een subsidie verstrekt voor de 
investering in de baanverlenging, maar inmiddels behoort de financiële betrokkenheid van het Rijk bij 
de luchthaven tot het verleden. Dat geldt overigens niet voor enkele juridische verantwoordelijkheden: 
het Rijk is verantwoordelijk voor het luchthavenbesluit. Dat betekent dat eventuele sluiting van GAE en 
herbestemming van de betreffende grond alleen met goedkeuring van het Rijk mogelijk is. 

Financieel zijn momenteel de huidige aandeelhouders verantwoordelijk en zij zetten ook de 
strategische koers van GAE uit. Dit zijn de provincies Drenthe en Groningen (beide 30%), de gemeente 
Assen (10%), de gemeente Tynaarlo (4%) en Stichting FB Oranjewoud (26%). Laatstgenoemde partij 
heeft begin 2020 de aandelen van de gemeente Groningen overgenomen. 

De financiële toekomst van GAE NV is onzeker. De exploitatie van de luchthaven – die ook de kosten 
van infrastructuur en veiligheid omvat – is onrendabel; er wordt verlies geleden. De huidige strategie 
heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht en de wereld is ondertussen veranderd. Daarom werkt 
GAE NV, in opdracht van de aandeelhouders, toekomstscenario’s uit. Eén van deze scenario’s is het 
sluiten van de luchthaven. GAE NV heeft de financiële en economische effecten hiervan 
geïnventariseerd. De aandeelhouders hebben gevraagd om een onafhankelijke validatie van deze 
effecten. GAE NV heeft Rebel gevraagd om deze validatie uit te voeren en daarbij zoveel mogelijk 
effecten te kwantificeren. 

Hiervoor hebben we in de afgelopen weken beschikbare stukken bestudeerd en hebben we een aantal 
gesprekken gevoerd met stakeholders bij wie effecten van sluiting zouden kunnen optreden. 

 

2. Inventarisatie en structurering van effecten 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de effecten van de sluiting van GAE. Daarbij hoort een 
kanttekening: we hebben “sluiting” letterlijk geïnterpreteerd, namelijk als het staken van alle 
luchtvaartactiviteiten. Belangrijk om te vermelden is dat het besluit om dit te doen, niet bij GAE NV of 
haar aandeelhouders ligt. Het staken van activiteiten of het stopzetten van financiële steun zou snel 
leiden tot het faillissement van GAE NV. Het Rijk gaat echter over de aanwijzing van GAE als 
luchthaven. Het Rijk zou er dus ook voor kunnen kiezen om de luchtvaartactiviteiten te laten 
continueren door een andere exploitant. Bij de inventarisatie van effecten gaan we uit van een situatie 
waarbij het Rijk door middel van wijziging van het luchthavenbesluit goedkeuring zou geven aan het 
staken van de luchtvaartactiviteiten op GAE. Voor de duidelijkheid: indien de luchtvaartactiviteiten 
worden overgenomen door een andere exploitant, treedt een groot deel van de in deze notitie 
genoemde effecten niet op.  

In onderstaande twee tabellen zijn de effecten van sluiting van GAE opgesomd. In de eerste tabel 
staan de financiële effecten (“cash-out”), in de tweede tabel de economische effecten. Er wordt 
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aangegeven of effecten kwantificeerbaar zijn en, zo ja, of dit binnen de scope van deze studie mogelijk 
was. Daarnaast wordt aangegeven bij welke partij de effecten vallen. Ten slotte is er een inschatting 
gegeven van de “hardheid” van de effecten. Daarmee bedoelen we de door ons ingeschatte zekerheid 
dat het effect optreedt. 

Categorie Effect Kwantificeerbaar? Allocatie Hardheid (schaal: 

+, ++, +++) 

Financieel Kosten sloop 

banenstelsel 

Ja GAE NV +++ 

Financieel Kosten demonteren 

overige installaties 

Ja (buiten deze studie) GAE NV +++ 

Financieel Terugkoop terrein Ja Gemeente Tynarloo (?) +++ 

Financieel Sociaal plan 

gedwongen 

ontslagen 

Ja GAE NV +++ 

Financieel Afkoop DBFM 

contract 

Ja GAE NV +++ 

Financieel Omzetverlies / claims 

bedrijven airside 

Nee GAE NV ++ 

Financieel Omzetverlies / claims 

bedrijven landside 

Nee GAE NV + 

Financieel Verplaatsing 

traumaheli en KLM 

Flight Academy 

Ja (buiten deze studie) GAE NV ++ 

 

Categorie Effect Kwantificeerbaar? Allocatie Hardheid (schaal: 

+, ++, +++) 

Economisch Wegval 

werkgelegenheid 

Ja Werknemers +++ 

Economisch Afkoppeling UMCG 

van donornetwerk 

Nee Patiënten ++ 

Economisch Wegvallen 

pilotenopleiding 

Nee KLM ++ 

Economisch Minder aantrekkelijk 

vestigingsklimaat  

Nee Regio Noord-NL + 

Economisch Reistijdverlies Ja Passagiers +++ 
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Categorie Effect Kwantificeerbaar? Allocatie Hardheid (schaal: 

+, ++, +++) 

Economisch Afname 

geluidshinder 

Ja Omwonenden +++ 

Economisch Afname emissies Ja Omwonenden, flora 

en fauna 

+++ 

Economisch Verdwijnen van 

innovatiekansen 

Nee Regio Noord-NL + 

 

3. Nadere duiding gekwantificeerde effecten 
In dit en het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de effecten die hiervoor in de twee tabellen zijn 
opgesomd. Eerst beschrijven we de effecten die gekwantificeerd zijn, in hoofdstuk 4 de niet-
gekwantificeerde effecten. Effecten (financieel en economische) die logischerwijs bij elkaar passen 
behandelen we in één sub-paragraaf. 

3.1 Werkgelegenheid 

Door een sluiting van GAE komt werkgelegenheid te vervallen. Hierbij kunnen we een onderscheid 
maken in vier categorieën: 

• Werkgelegenheid bij GAE NV zelf. 

• Werkgelegenheid bij bedrijven of diensten die op de luchthaven actief zijn en toegankelijk 
voor reizigers (na security check) en luchtvaartpersoneel (airside). 

• Werkgelegenheid bij bedrijven die op de luchthaven actief zijn en toegankelijk voor het 
publiek (landside). 

• Werkgelegenheid bij bedrijven die in de omgeving van de luchthaven actief zijn. 

Voor de eerste drie categorieën werkgelegenheid gelden telkens andere overwegingen bij de 
kwantificering van effecten. Methodologisch volgen we echter telkens dezelfde route. Uitgangspunt is 
dat bij een landelijke maatschappelijke kosten-/batenanalyse werkgelegenheidseffecten meestal niet 
worden meegenomen, omdat er sprake is van verdringingseffecten. Ofwel: als een baan ontstaat op 
locatie A, dan ontstaat deze baan niet op locatie B. Landelijk gezien is het effect nul. Bij een onderzoek 
naar de regionale effecten is dit anders. Maar ook hier geldt: kwantificeren van het effect is meer dan 
het vermenigvuldigen van het aantal banen met het salaris. We volgen een methodologie die bijv. 
wordt toegepast bij de berekening van het effect van de aanleg van bedrijventerreinen:2  

• De eerste vraag is welke banen additioneel zijn, of, andersom: welke banen zouden verdwijnen 
bij de sluiting van GAE? We gebruiken een toerekeningspercentage om te bepalen welk deel 

 
2 Zie bijv.: CE Delft, Herstructurering van het bedrijventerrein Boven-Hardinxveld. 
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van het aanbod aan banen verdwijnt na sluiting van GAE en welk deel blijft. Bij GAE NV en 
airside bedrijven gaan we uit van 100% banenverlies door sluiting, omdat beide volledig 
afhankelijk zijn van de luchtvaartfunctie. Bij de landside bedrijven veronderstellen we 25% 
banenverlies als gevolg van sluiting; bij deze bedrijven verschilt de afhankelijkheid van de 
luchthaven per branche (cateraar, transportbedrijf, reisbureau etc.). Voor de traumahelikopter 
gaan we uit van geen banenvlies, omdat deze functie zal moeten blijven voortbestaan en er 
een andere uitvalsbasis gevonden moet worden elders in de regio. 

• De waarde van een baan voor de werkgever is ongeveer gelijk aan het uitbetaalde brutosalaris. 
Dit is immers het bedrag dat de werkgever over heeft voor de activiteit van de werknemer. 
Afgerond bedraagt het gemiddelde brutosalaris 48.000 euro voor de werknemers van GAE NV. 
We passen hetzelfde bedrag toe voor ingehuurde werknemers, in totaal voor 76 fte. 

• Echter, de werknemer levert hiervoor vrije tijd in. Ook deze vrije tijd heeft een waarde. Omdat 
deze waarde niet objectief te bepalen is, wordt de “rule of half” toegepast: 50% van het 
nettosalaris. Het brutosalaris wordt hiervoor gecorrigeerd. We veronderstellen dat het 
nettosalaris twee derde is van het brutosalaris. Daarom corrigeren we het waardeverlies met 
16.000 euro per fte. 

• De toegevoegde waarde van een baan (of de waarde die verdwijnt bij een verloren baan) 
ontstaat niet voor slechts één jaar, maar blijft ook niet eeuwig bestaan. Op enig moment 
bereikt de arbeidsmarkt een nieuw evenwicht. Wij veronderstellen hiervoor een termijn van 10 
jaar en nemen de netto contante waarde (NCW) mee van de toegevoegde waarde over deze 
periode. Bij een disconteringsvoet van 3,5% is de vuistregel dat deze NCW 9 keer de jaarlijkse 
waarde is. 

Voor de werkgelegenheid bij bedrijven die in de omgeving van de luchthaven actief zijn kan het effect 
berekend worden door middel van een zogenaamde “multiplier”.3 In een eerdere studie van de 
Rijksuniversiteit Groningen wordt deze multiplier voor Noord-Nederland aangegeven met 1,53, 
oftewel: voor elke baan op en rond de luchthaven zijn er 0,53 banen elders in Noord-Nederland. Deze 
benadering nemen we over in die zin dat we de impact van de hierboven genoemde werkgelegenheid 
met 53% ophogen om het regionale effect te benaderen. 

Onderstaande tabel bevat de werkgelegenheid in de categorieën, zoals bij ons bekend. De gemiddelde 
brutosalarissen zijn een eigen inschatting. 

 

 
3 De multiplier is een gebruikelijke methode waarbij op basis van een input-/outputmatrix wordt berekend hoe de productie (en 
derhalve: de werkgelegenheid) in de ene sector doorwerkt naar alle andere economische sectoren. We hebben de analyse met 
behulp van een input-/outputmatrix in het kader van dit onderzoek niet zelf uitgevoerd, maar maken gebruik van een eerdere 
studie van de RUG. Ook in de MKBA van Ecorys uit 2016 is deze methodologie toegepast, hierbij wordt een multiplier van 1,75 
gehanteerd (zie p. 28/29 van de studie: het directe werkgelegenheidseffect is +109, het indirecte effect is +82; 82/109=0,75). We 
kiezen hier dus voor een conservatievere benadering. 
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Categorie FTE Toerekenbaar Gemiddeld 

brutosalaris p.a. 

Toegevoegde 

waarde 

GAE NV (direct plus 

inhuur) 

76 100% 48.000 euro 21,9 miljoen euro 

Werkgelegenheid 

airside 

175 (excl. trauma-

helikopter) 

100% 48.000 euro 50,4 miljoen euro 

Werkgelegenheid 

airside: 

traumahelikopter 

40 0% (sluiting GAE zou tot 

directe herallocatie in de 

regio leiden) 

n.v.t. n.v.t. 

Werkgelegenheid 

landside 

90 25% 48.000 euro 6,5 miljoen euro 

Werkgelegenheid 

bedrijven in de 

omgeving van de 

luchthaven 

Onbekend Onbekend n.v.t. 53% van 78,8 

miljoen euro = 41,8 

miljoen euro 

   Totaal 120,6 miljoen 

euro 

Op basis van deze berekening vertegenwoordigt de werkgelegenheid van, op en rondom GAE, 
alsmede in de regio Noord-Nederland een economische waarde van 120,6 miljoen euro. 

Daarnaast zijn er financiële effecten. Dit gaat met name om de kosten van een sociaal plan voor de 
werknemers van GAE NV. Voor de raming hiervan kunnen we de transitievergoeding berekenen. Deze 
bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Uitgaand van gemiddeld 12 dienstjaren en een gemiddeld 
maandsalaris van 4.000 euro is dit 16.000 euro per werknemer. Bij 50 werknemers (inhuur is hier niet 
meegenomen) is dit 800.000 euro.  

3.2 Kosten aanpassing gebied 

Na sluiting van GAE en akkoord van het Rijk zou het terrein een nieuwe functie moeten krijgen. 
Woningbouw op het terrein van GAE zou na sluiting één optie kunnen zijn; evenals de andere delen 
van Nederland staan de noordelijke provincies voor een grote woningbouwopgave. Daarbij ontstaan 
kosten (bouwrijp maken, aanleg van infrastructuur, etc.) én opbrengsten. Deze komen samen in de 
grondexploitatie, die een positief of negatief saldo kan hebben. Hierin verschilt een ontwikkeling van 
GAE in principe niet van ontwikkeling van een ander terrein. Als niet GAE wordt ontwikkeld, dan een 
ander terrein wel, met hetzelfde verwachte saldo. Het toerekenbare effect van sluiting van GAE wat 
betreft herbestemming is daarom nihil. 

Hierop zijn er twee uitzonderingen. Ten eerste moet een “level playing field” ontstaan tussen het 
terrein van GAE en een ander terrein. Daarvoor is de sloop van de verharde ondergrond (startbaan, 
platforms, etc.) nodig. Deze kosten zijn geraamd op 24,9 miljoen euro. Dit is exclusief te maken kosten 
voor het verwijderen van luchthavenspecifieke gebouwen en installaties. Daarnaast zijn er nog diverse 
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“algemene” gebouwen. De kosten voor de sloop of (indien mogelijk) herontwikkeling hiervan zijn niet 
geraamd, we nemen ze derhalve mee als PM-post. 

De tweede uitzondering betreft het eigendom van de grond. We begrijpen dat de grond waarop de 
luchthaven is gevestigd – zo’n 240 ha – eigendom is van GAE NV. Om woningbouw te kunnen plegen, 
moet de grond door regionale partijen – waarschijnlijk de gemeente Tynarloo, aangezien woningbouw 
een gemeentelijke taak is – terug worden gekocht. Als we uitgaan van een gemiddelde prijs van 50.000 
euro per ha (in de range van wat gebruikelijk is voor de aankoop van landbouwgrond), komen we op 
een mogelijke koopprijs van 12 miljoen euro na sloop van de verharde ondergrond.  

Meer specifiek gaan we hierbij uit van de volgende stappen: 

• Er zullen bedrijven zijn die op en rondom de luchthaven zijn gevestigd en die na sluiting een 
claim zullen neerleggen bij GAE NV. GAE NV beschikt niet over voldoende liquide middelen 
om deze claim (indien gegrond) te betalen. 

• GAE NV c.q. haar curator zal derhalve de grond moeten verkopen. Om grondspeculatie te 
voorkomen en om publieke sturing op grondgebruik mogelijk te maken, ligt de verkoop aan 
een publieke partij voor de hand, met name de gemeente Tynaarlo (nr. 1 in onderstaande 
afbeelding). 

• De opbrengsten worden gebruikt om gegronde claims te betalen (nr. 2 in onderstaande 
afbeelding). 

• Indien de opbrengsten onvoldoende zijn, is het aannemelijk dat de bedrijven een claim 
neerleggen bij de aandeelhouders, die immers door hun keuze hebben bijgedragen aan het 
sluiten van de luchthaven (nr. 3 uit onderstaande afbeelding). 

• De gemeente kan de grond vervolgens uitgeven aan een projectontwikkelaar (nr. 4 uit 
onderstaande afbeelding). 

 

De totale kosten voor aanpassing van het gebied zijn op basis van deze argumentatie: 36,9 miljoen 
euro plus PM voor het slopen of (indien mogelijk) herontwikkelen van luchthavenspecifieke en 
algemene gebouwen en installaties. Een en ander is tevens exclusief de financiële risico’s die ontstaan 
uit een claim van bedrijven bij de aandeelhouders van GAE NV. 

Bedrijven met een 
claim GAE NV Gemeente Projectontwikkelaar

1 42

Aandeelhouders

3
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3.3 Afkoop DBFM-contract 

De verlenging van de startbaan is door GAE NV gecontracteerd met behulp van een geïntegreerd 
DBFM-contract, waarbij de aannemer niet alleen de aanleg voor zijn rekening neemt, maar ook het 
onderhoud. Sluiting van de luchthaven zou betekenen dat dit contract afgekocht dient te worden. 
Echter, we begrijpen dat het contract een looptijd van 10 jaar kent vanaf het jaar 2013. Het loopt dus 
in 2023 af. Gezien de nodige tijd om tot een besluit over de sluiting van GAE te komen en dit besluit te 
effectueren, verwachten we dat een afkoop niet meer nodig zal zijn. 

3.4 Reistijdverlies 

Bij sluiting van GAE moeten passagiers via andere luchthavens reizen. In veel gevallen zal dit een 
langere reistijd van de desbetreffende woonplaats naar de luchthaven (of andersom) betekenen. 
Schiphol is voor veel mensen die via GAE reizen het meest logische alternatief. Dit leidt tot negatieve 
reistijdbaten. In het verleden zijn zowel door de Rijksuniversiteit Groningen als door Ecorys 
berekeningen opgesteld van de waarde van het reistijdverlies. De raming van de RUG zijn hierbij lager: 
0,8-2,8 miljoen euro per jaar t.o.v. een raming van NCW 86 miljoen euro van Ecorys. 

Het voorzichtigheidsprincipe volgend kiezen we ervoor om het gemiddelde van de raming van de RUG 
aan te houden. Zo komen we op 1,8 miljoen euro per jaar, oftewel een NCW van 16,2 miljoen euro. 

 

4. Niet gekwantificeerde effecten 

4.1 Claims van derde partijen 

Een aantal partijen is voor hun bedrijfsvoering in bepaalde mate afhankelijk van de aanwezigheid van 
een luchthaven (met luchtverkeersleiding). Zonder een juridisch oordeel te geven over de kansrijkheid, 
kunnen we ervan uitgaan dat het sluiten van GAE tot claims van die partijen zal leiden. Te meer omdat 
de aandeelhouders in 2017 hebben besloten tot een investerings- en groeiscenario voor de 
daaropvolgende 10 jaar en ondernemers de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd. Deze claims kunnen 
drie vormen hebben: 

• Er zijn partijen die een vergoeding van verplaatsingskosten zouden kunnen claimen. Dit zijn 
partijen die hun activiteiten onverminderd op een andere locatie moeten en kunnen 
continueren. Het gaat dan met name om de KLM Flight Academy, de traumahelikopter, Cirrus 
en andere airside bedrijven. De kosten hiervoor zijn in het kader van deze studie niet te 
kwantificeren.4 Alleen een individuele analyse op bedrijfsniveau kan uitsluitsel geven over de 
hoogte van mogelijke claims, omdat er grote verschillen zijn in de mogelijkheden voor 
verplaatsing en de kosten hiervan. 

 
4 In de MKBA uit 2016, worden de onderzoekskosten voor een verplaatsing van de KLM Flight Academy geraamd op 200.000 
euro. Dit zijn echter alleen de kosten voor een onderzoek naar verplaatsing, niet voor de verplaatsing zelf. 
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• Er zijn partijen die een vergoeding zouden kunnen claimen op basis van wegvallende omzet. 
Ook hier zou de voorkeur uitgaan naar een individuele analyse op bedrijfsniveau.  

Overigens zijn dit vanuit economisch perspectief twee posten die niet bij elkaar opgeteld kunnen 
worden. Óf een bedrijf kan worden verplaatst en er ontstaat een mogelijk claim voor de kosten 
hiervan, óf het bedrijf kan niet worden verplaatst en er ontstaat mogelijk een claim voor gederfde 
omzet. 

• Er kunnen claims ontstaan als gevolg van waardedaling van vastgoed. Dit geldt in beperkte 
mate voor landside vastgoed, en in grotere mate voor airside vastgoed. In algemene zin 
kunnen we stellen: hoe luchtvaartspecifieker het gebouw, des te groter de daling in waarde na 
sluiting van de luchthaven. De daling van de waarde van een hangar zal groter zijn dan de 
daling van de waarde van een gebouw met een potentiële woon- of kantoorbestemming. Ook 
hier geldt dat de hoogte van de waardedaling alleen op individueel niveau geraamd kan 
worden. 

Zoals eerder beschreven gaan we ervan uit dat GAE NV deze claims van bedrijven deels kan dekken uit 
de verkoop van de grond, wat naar schatting ca. 12 miljoen euro oplevert. We vinden het aannemelijk 
dat het totale bedrag aan claims hoger zal zijn dan deze 12 miljoen euro. Het restant van de claims 
nemen we als PM-post mee die (indien gegrond) betaald dient te worden door de aandeelhouders. 

4.2 Gevolgen voor brede maatschappelijke functies 

Een luchthaven zoals GAE heeft niet alleen commerciële, maar ook bredere maatschappelijke functies. 
Deze komen bij sluiting van GAE te vervallen, tenzij ze kunnen worden opgevangen door een andere 
luchthaven. In het geval van GAE zien we de onderstaande functies. 

Ten eerste kan de sluiting van GAE gevolgen hebben voor pilotenopleidingen in Nederland. Het is 
namelijk niet duidelijk of een andere luchthaven met luchtverkeersleiding in Nederland over de nodige 
ruimte beschikt om de vliegbewegingen van de KLM Flight Academy te accommoderen. Bij Schiphol 
zou dat in ieder geval niet zo zijn en bij Rotterdam The Hague en Eindhoven waarschijnlijk evenmin. Of 
Maastricht over voldoende ruimte beschikt is onduidelijk, en de timing van opening van Lelystad is 
onzeker. Naast de vliegbewegingen zou de gehele operatie verhuizen, wat een grote investering zou 
vergen (stalling voor 15-20 vliegtuigen, werkhangar met ca. 900 m2, leslokalen, studentenhuisvesting 
incl. vrijetijdsfaciliteiten, etc.). Onduidelijk is of dat in Maastricht zou kunnen. Indien het niet lukt om de 
pilotenopleiding elders in Nederland te alloceren, zou ze naar het buitenland verplaatst moeten 
worden. Dit heeft negatieve effecten, niet alleen omdat dan een schakel in de luchtverkeersketen 
wegvalt, maar ook omdat de pilotenopleiding voor Nederlandse kandidaten dan mogelijk minder 
aantrekkelijk wordt. Op middellange termijn kan dit ervoor zorgen dat de instroom van Nederlandse 
piloten lager is dan gewenst. 

Ten tweede wordt GAE gebruikt voor donorvluchten voor orgaantransplantaties in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het transplantatiecentrum in het UMCG is het enige centrum in 
Nederland dat alle soorten transplantaties uitvoert. Voor ongeveer de helft van de transplantaties 
maakt men daarbij gebruik van organen die via GAE worden getransporteerd. Het transport van de 
organen is tijdkritisch, omdat organen maar een beperkte tijd buiten het lichaam “houdbaar” zijn. Van 
GAE worden de organen met een speciale ambulance onder A1-condities naar het UMCG vervoerd, 
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wat ongeveer 10 minuten duurt. Het is onduidelijk welke luchthaven na sluiting van GAE beschikbaar 
zou zijn voor donorvluchten. In ieder geval zou de transporttijd langer zijn. Dat kan er direct toe leiden 
dat bepaalde transplantaties niet meer mogelijk zijn, of dat bepaalde landen of plaatsen wegvallen als 
bron van organen. Dit heeft mogelijk nog een vervolgeffect. Indien door het wegvallen van 
donorvluchten het aantal van een bepaalde soort transplantaties onder een kritieke grens valt, kan het 
zijn dat de vergunning van het UMCG voor dit soort transplantaties komt te vervallen. In ieder geval 
kunnen we constateren dat het wegvallen van donorvluchten een negatief effect zou hebben op het 
zorglandschap in Noord-Nederland. 

Ten derde is GAE de thuisbasis voor het Mobiel Medisch Team (MMT), één van de vier locaties in 
Nederland. Het MMT is in 2016 verhuisd naar GAE; daarvóór was de traumahelikopter gehuisvest op 
het dak van het UMCG. GAE als locatie is zowel vanuit logistiek oogpunt als qua overlast voor 
omwonenden beter geschikt. Van de drie andere MMT-locaties is alleen Amsterdam niet gevestigd op 
een luchthaven. De sluiting van GAE zou niet betekenen dat het MMT komt te vervallen, maar er dient 
wel een andere locatie te worden gevonden en ingericht. Zoals boven aangegeven is het denkbaar dat 
de kosten hiervoor worden verhaald op GAE NV. 

Ten vierde biedt GAE terugvalcapaciteit binnen het Nederlandse netwerk van vliegvelden. Uiteraard is 
dit in normale tijden niet nodig. Maar wanneer als gevolg van een incident of weersomstandigheden 
op één van de andere vliegvelden er vliegtuigen moeten uitwijken, wordt deze extra capaciteit benut. 
GAE draagt daarmee bij aan de robuustheid van het netwerk.  

4.3 Gemiste kansen op het gebied van innovatie 

Naast de effecten op huidige economische activiteiten vertegenwoordigt ook het toekomstige 
ontwikkelpotentieel een economische waarde. Deze waarde is niet te kwantificeren, omdat geen 
uitspraak mogelijk is over de kansrijkheid van deze ontwikkelingen. In het kader van dit onderzoek zijn 
we met name drie mogelijke ontwikkelingen tegengekomen: 

• Het feit dat de capaciteit van de luchthaven niet volledig wordt benut, biedt juist kansen om 
“experimenteerruimte” te creëren. De luchthaven zou gebruikt kunnen worden om nieuwe 
technologieën te testen, bijvoorbeeld waar het gaat oom nieuwe aandrijvingstechnieken 
(drones, elektrisch vliegen, etc.), of waar het gaat om nieuwe technologische of commerciële 
modellen rondom drones. GAE is momenteel de enige gereguleerde luchthaven met een 
specifieke ontheffing om met drones te mogen experimenteren. 

• Op dit moment wordt GAE qua passagiersverkeer vooral gebruikt voor uitgaande 
vakantievluchten. Daarbij blijft nu Noord-Nederland als vakantiebestemming zelf onderbelicht, 
er zijn geen inkomende vakantievluchten. Ook een aansluiting van GAE op grotere vliegvelden 
conform het “hub-and-spoke” model kan een positieve impact hebben: netwerkconnectiviteit 
maakt een regio bijv. interessanter als locatie voor congressen. 

• GAE kan uitwijkcapaciteit bieden voor militaire toestellen. Deze vliegen vanaf Leeuwarden. Bij 
(trainings-)vluchten moeten ze voldoende brandstof aan boord hebben om ook een andere 
luchthaven te kunnen bereiken voor het geval dat landing op Leeuwarden niet mogelijk is. 
Indien GAE hiervoor wordt aangewezen (i.p.v. bijv. Eindhoven of Budel) zou dit een positief 
effect hebben op de inzetbaarheid van de vliegtuigen: óf ze hebben voor dezelfde vlucht 
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minder brandstof nodig, óf ze zijn met dezelfde hoeveelheid brandstof flexibeler in het 
ontwerp van de route. GAE is de meest logische keuze gezien het oefengebied boven de 
Noordzee. 

4.4 Effecten op vestigingsklimaat 

Het beschikken over een luchthaven die ook wordt gebruikt voor passagiersvervoer, versterkt mogelijk 
de aantrekkelijkheid van het regionale vestigingsklimaat. In de gesprekken met grote multinationals 
die zich mogelijk willen vestigen in de regio blijkt dit vaak een randvoorwaarde te zijn; internationale 
bedrijven stellen een longlist met locaties op en deze moeten – naast andere voorzieningen – minstens 
beschikken over een internationale luchthaven. Daarmee is nog niet gezegd dat de aanwezigheid van 
de luchthaven doorslaggevend is voor de vestigingsplaatskeuze of dat de bedrijven de luchthaven 
uiteindelijk ook daadwerkelijk (veel) gebruiken. Maar om überhaupt in aanmerking te komen als 
vestigingsplaats is de beschikking over een luchthaven als GAE voor sommige bedrijven dus wel van 
belang. Daarom gaan we ervan uit dat GAE een positief effect heeft op het regionale vestigingsklimaat. 

4.5 Externaliteiten 

Inherent aan een luchthaven is het optreden van bepaalde negatieve externaliteiten: 

• Vliegbewegingen veroorzaken geluidshinder voor mensen die in de buurt wonen en werken. 
Bij sluiting van GAE verdwijnt deze geluidshinder. In een eerdere studie (Ecorys, 2014) is dit 
positieve effect van sluiting gewaardeerd met een NCW van 3,3 miljoen euro. Het verdwijnen 
van geluidshinder betekent daarnaast mogelijk ook minder verstoring van flora en fauna.  

• Door vliegbewegingen en door overig transport rondom de luchthaven (van toeleveranciers 
en reizigers) treden CO2-, fijnstof- en stikstofemissies op. De CO2-emissies van luchtvaart 
slaan neer op nationaal/mondiaal niveau en vallen dus buiten de scope van deze studie 
(gericht op de effecten op Noord-Nederland). De positieve gevolgen van sluiting op de fijnstof 
en stikstofemissies zijn in een eerdere studie (Ecorys, 2014) gewaardeerd op een NCW van 1,5 
miljoen euro. 

• Beargumenteerd kan worden dat het verdwijnen van GAE leidt tot grotere reisafstanden voor 
passagiers, die naar verder gelegen vliegvelden moeten rijden (zie boven: reistijdverlies). Dit 
leidt tevens tot een grotere kans op ongelukken en dus een lagere verkeersveiligheid. Omdat 
het reisgedrag van passagiers na sluiting van GAE onduidelijk is – een deel zal met de trein 
naar Schiphol reizen in plaats van met de auto naar GAE – en omdat het verminderen van het 
aantal vliegbewegingen mogelijk ook een positief verkeersveiligheidseffect heeft (minder kans 
op ongelukken met vliegtuigen), twijfelen we aan de mogelijkheid om dit effect op een juiste 
manier te kwantificeren.   
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Bijlage: gesprekspartners 
In het kader van deze studie hebben we gesprekken gevoerd met de volgende partijen: 

• GAE NV 

• Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) 

• Mobiel Medisch Team Groningen 

• Transplantatiecentrum UMC Groningen 

• KLM Flight Academy 

• Provincie Groningen 

• Provincie Drenthe 
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Over Rebel 

No change without a Rebel 

Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, 
gebiedsontwikkeling, zorg en de sociale sector. Wij maken impact, niet alleen als adviseur maar ook als 
investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee. Toegewijd aan het creëren van 
verandering, initiëren en realiseren we ook onze eigen projecten. We leveren kwaliteit op het gebied 
van o.a. strategisch advies & ontwikkeling, beleidsanalyses & evaluatie, partnership consulting & 
contracten, financieel advies & modellering en investeren & fondsbeheer. 

Samen buiten de lijntjes kleuren 

Het Rebel-avontuur begon in 2002 met tien stoelen. Aan een grote ronde tafel besloten de eerste 
Rebels – na een carrière bij adviesbureaus – een eigen onderneming te starten. Eentje zonder kaders, 
hiërarchie en bazen. Een plek waarbinnen iedereen zijn beste zelf kan zijn. Alles wat we in ons hebben, 
leggen we op tafel. Intrinsieke motivatie, de drang om verandering te brengen, inhoud en één focus: 
impactvolle projecten realiseren, wereldwijd. Inmiddels werken we met meer dan 180 Rebels vanuit 
onze kantoren in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Düsseldorf, Londen, Washington D.C., Nairobi, 
Johannesburg, Mumbai, Manila en Jakarta. 

Hoe we op die dag met elkaar begonnen, is hoe we vandaag werken voor en met onze 
samenwerkingspartners: op basis van vertrouwen. In alles wat we doen – en dat is veel – is ons streven 
om een positieve impact op de wereld te hebben. Op het raakvlak van publiek en privaat, omdat ons 
Rebel-rode hart daar ligt waar maatschappelijke waarden en privaat ondernemerschap samenkomen. 
Een ambitieuze doelstelling misschien, maar wel één die uitdaagt. We nodigen iedereen uit aan te 
schuiven en onderdeel te worden van de verandering. Samen buiten de lijntjes kleuren. Als overheid, 
bedrijf en individu. 
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