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Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw staten de
afspraak gemaakt dat u van alle verbonden partijen in de exploitatiefase het jaar-
verslag ontvangt. ln lijn met deze afspraak ontvangt u, na de eerder dit jaar toege-
zonden 1e Kwartaalrapportage 2019 en het Halfjaarbericht 2019, nu ook de
3e Kwartaalrapportage 2019 van Groningen Airport Eelde.
Wij sturen u deze rapportage toe om u te informeren over de commerciële en
financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

voorzitter

Bijlage 3e Kwartaalrapportage 2019 Groningen Airport Eelde
md/coll.
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Aan   Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV 

CC    Raad van Commissarissen 

Datum  18 november 2019 

Onderwerp    Resultaten Groningen Airport Eelde derde kwartaal 2019 
 

 
Geachte Bestuurders, 
 
Door middel van dit schrijven brengen wij u graag op de hoogte van de commerciële en financiële 
ontwikkelingen van Groningen Airport Eelde NV (GAE) tot en met het derde kwartaal van 2019. 
 
Tot en met het derde kwartaal werden 154.924 passagiers vervoerd, 7% minder dan begroot. Het aantal 
vliegbewegingen bedroeg 24.089, 3% lager dan verwacht. Het financieel resultaat over deze periode bedroeg 
meer dan € 339.000 positief, wat € 182.000 beter was dan begroot. Navolgend worden de commerciële en 
financiële resultaten over de eerste drie kwartalen van 2019 nader toegelicht. 
 
Commercieel 
Waar het eerste halfjaar nog in het teken stond van de nieuwe vluchten naar Kopenhagen door AIS en het 
succes van de uitverkochte vluchten van touroperator Sunair naar de Kanaaleilanden, werd het zeer goed 
lopende zomerseizoen overschaduwd door het faillissement van Thomas Cook. Deze Engelse touroperator 
was in Nederland vooral bekend onder het Neckermann-label. Op zowel de vluchten van Transavia als TuiFly 
vanaf Groningen Airport Eelde werden veel stoelen gegarandeerd verkocht door Thomas Cook. Nu deze 
gegarandeerde stoelen komen te vervallen, heeft Transavia de vlucht naar Faro terug getrokken voor de 
zomer van 2020, mede omdat ze het toestel elders wil inzetten. Andere bestemmingen konden slechts met 
moeite worden behouden. 
 
Er is positief nieuws te melden over het volgend zomerseizoen; de Kanaaleilanden keren in 2020 terug met 
een tweemaal zo lange serie vluchten. Daarnaast zal Corendon een nieuwe bestemming aanbieden: Bodrum. 
Corendon biedt daarbij het parkeren op de luchthaven als ‘gratis’ aan omdat ze zeer goede ervaringen heeft 
met deze propositie op Maastricht Aachen Airport. Omdat wij een ‘inclusief’ afspraak met Corendon hebben, 
is het parkeren gratis voor passagiers maar financieel onderdeel van de afspraken die wij met Corendon 
hebben. Ook is inmiddels een interface gebouwd tussen het belangrijkste boekingssysteem van reisbureaus en 
het gereserveerd parkeren van de luchthaven. In komende jaren verwachten we dan ook dat de 
bezettingsgraad van het parkeren zal toenemen. 
 
Een operationeel hoogtepunt van het afgelopen zomerseizoen was het afhandelen van 3 zogenaamde wide-
body toestellen. Met de komst van de eerste Boeing 747 in 2018 is een trend ingezet waarbij meer focus 
wordt gelegd op incidentele (series) vluchten die niet terecht kunnen op andere luchthavens. Helvetic en 
Aegean vlogen in de zomer enkele korte series en er vonden drie wide-body vluchten plaats met militairen. 
Niet alleen commercieel en financieel gezien zijn dit aantrekkelijke vluchten, maar ze genereren ook veel 
positieve aandacht voor Groningen Airport Eelde en tonen het potentieel dat ontstaat doordat andere 
luchthavens vol zijn. 
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Het aantal passagiers op de lijndiensten naar Londen Southend en Kopenhagen kwam over de eerste drie 
kwartalen 27% lager uit dan begroot. Het aantal passagiers op charterbestemmingen kwam net boven het 
verwachte aantal uit, en het aantal overige en transit passagiers lag 13% lager respectievelijk 11% hoger dan 
verwacht. Door het vervallen van de vluchten naar Lanzarote en Tenerife in het winterseizoen van 2019-2020 
en het faillissement van Thomas Cook wordt verwacht dat het aantal passagiers in 2019 onder de prognose uit 
zal komen. 
 
Het aantal vliegbewegingen kwam over de eerste drie kwartalen 3% lager uit dan de prognose, voornamelijk 
door het uit de dienstregeling nemen van een aantal lijnvluchten rondom vakantieweken en een lager aantal 
overige vluchten (10%) en vluchten van de traumahelikopter (2%). De kleine luchtvaart had vooral in het 
eerste kwartaal last van slecht weer. Het aantal lesvluchten maakte in september een forse inhaalslag en lag 
daarna 4% hoger dan verwacht. Als gevolg van het samenvoegen van de Martinair Flight Academy (vanaf 
Lelystad Airport) met de Koninklijke Luchtvaart School op Groningen Airport Eelde, neemt het aantal 
lesvluchten de komende tijd verder toe. Hierdoor wordt de positie van Groningen Airport Eelde als de 
nationale lesluchthaven voor verkeersvliegers nog steviger. 
 
Financieel 
Onderstaand treft u het financiële resultaat tot en met het derde kwartaal aan, ten opzichte van de begroting 
van 2019. De forecast is gebaseerd op de realisatie over de eerste drie kwartalen plus de begrote cijfers voor 
het laatste kwartaal, rekening houdend met zaken die met enige mate van waarschijnlijkheid van de prognose 
zullen afwijken.  
 

 
 
 
De opbrengsten tot en met september lagen bijna 2% hoger dan het niveau van de begroting. De 
parkeeropbrengsten bleven iets achter bij het ambitieus begrote niveau als gevolg van een lager aantal lijn-
passagiers. De opbrengsten uit de brandstofconcessie waren hoger dan begroot als gevolg van de 
afgehandelde wide-body toestellen en eenmalige charterseries. Het charterproduct deed het erg goed. 
 

Winst- en Verliesrekening (€) Begroot Realisatie Begroot Forecast

tm Q3 2019 tm Q3 2019 2019 2019

Bedrijfsopbrengsten

Havengelden 2.739.333 2.805.977 3.383.000 3.355.672

Opbrengst Gebouwen & Terreinen 445.755 425.576 588.000 567.421

Brandstofverkopen 158.473 217.390 205.000 264.217

Overige Bedrijfsopbrengsten 562.068 530.986 702.000 655.918

TOTAAL OPBRENGSTEN 3.905.628 3.979.929 4.878.000 4.843.229

Bedrijfslasten

Personeelskosten 2.430.260 2.399.477 3.097.000 3.242.352

Afschrijvingskosten 387.046 397.326 517.000 526.342

Overige bedrijfskosten 931.525 843.731 1.499.000 1.389.589

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 3.748.830 3.640.533 5.113.000 5.158.283

BEDRIJFSRESULTAAT 156.798 339.396 -235.000 -315.054

Rente 0 87 0 87

RESULTAAT VOOR BELASTING 156.798 339.482 -235.000 -314.967
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De kosten tot en met september lagen 3% lager dan begroot. De personeelskosten liggen vrijwel op het 
begrote niveau. De overige bedrijfskosten kwamen lager uit dan begroot als gevolg van een sober 
onderhoudsregime en lagere inzet op promotie. De meeste kosten liggen rond het begrote niveau. In totaal 
komt het resultaat over de eerste drie kwartalen € 182.000 hoger uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van 
een goed zomerseizoen. De liquiditeit ontwikkelt zich zoals verwacht. 
 
De aanpassing van het winterschema en het faillissement van Thomas Cook levert voor geheel 2019 naar 
verwachting een lager aantal passagiers op dan begroot. Daarmee lopen ook de opbrengsten terug, vooral 
zichtbaar in de havengelden. Door de inzet van de flexibele schil te verkleinen, vacatures niet in te vullen en 
de inspanning voor promotie laag te houden, worden de kosten daarmee in lijn gebracht. Door een aantal 
eenmalige kosten als gevolg van een directiewissel, zal het totale financiële resultaat naar verwachting lager 
uitkomen dan het begrote niveau. 
 
Aan het eind van het tweede kwartaal was zicht op een potentiële tegenvaller in de investeringsbegroting, 
voornamelijk door de stijgende kosten van technisch personeel. Omdat er een tekort aan technisch personeel 
is, krijgen leveranciers reeds bestelde projecten niet meer geleverd in dit jaar. Enkele projecten zoals het 
toegangsbeheersysteem verschuiven dan ook naar volgend jaar, waardoor de verwachting bestaat dat er een 
onderuitnutting van de investeringsbegroting is in 2019. Er is wel meer correctief onderhoud nodig dan 
verwacht als gevolg van verouderde gebouwen, installaties en materieel. De kosten voor de voorbereiding van 
de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit schuiven door naar de toekomst. De benodigde berekeningen 
zijn nog niet beschikbaar en de inhoud van de aanvraag moet mogelijk opnieuw worden bezien in het licht van 
de Luchtvaartnota 2020-2050 en de bijbehorende “systeemgedachte” voor de nationale luchtvaart. 
 
Overige ontwikkelingen 
Een aantal algemene ontwikkelingen die in de vorige rapportage werden aangehaald, zijn nog steeds relevant. 
Lelystad Airport zit nog in de wachtkamer, de Boeing 737-max toestellen staan nog aan de grond en er is 
onduidelijkheid over de mogelijk groei van Schiphol Airport waardoor luchtvaartmaatschappijen vooral 
bestaande routes blijven consolideren in plaats van uit te breiden. Als gevolg van de worsteling met het 
stikstof-dossier is de Luchtvaartnota 2020-2050 enkele maanden vertraagd. De combinatie van deze 
ontwikkelingen zorgen voor onduidelijkheid over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. 
 
Groningen Airport Eelde bezit als enige luchthaven over de vereiste vergunning voor wat betreft 
stikstofdepositie. Tijdens het proces van de baanverlenging (2013) is een milieu effect rapportage opgesteld 
waar ook stikstofdepositie in nabijgelegen Natura 2000 gebieden is onderzocht. Op basis van die rapportage 
hebben de Provincies Groningen en Drenthe destijds samen de relevante vergunning afgegeven. 
 
Hoewel de Luchtvaartnota 2020-2050 enigszins vertraagd is, beginnen zich enkele contouren af te tekenen. De 
gereguleerde luchthavens hebben samen met de Nederlandse Vereniging van Luchthavens hun visie bij het 
Ministerie kenbaar gemaakt. Efficiency en nationale samenwerking is daarbij het antwoord op schaarste aan 
capaciteit, en de noodzaak om de Nederlandse luchthavens als één nationaal systeem aan te sturen. Onlangs 
hebben Kamerleden Amhaouch en Paternotte hierover nog een motie ingediend die op een overweldigende 
steun kon rekenen, en heeft de Minister uitspraken gedaan die het verplaatsen van vluchten die niets aan de 
hub-functie van Schiphol toevoegen naar de regio stimuleren. Wij zien de uitkomsten van de Luchtvaartnota 
voor Groningen Airport Eelde dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
Het zonnepark van 63.000 panelen dat Groenleven realiseert op de luchthaven is inmiddels technisch gereed 
en ook de met zonnepanelen overdekte passagierscorridor nadert haar oplevering. Wij kijken al met veel 
genoegen uit naar de officiële eind november. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Groningen Airport Eelde 




