
 

Aan: 
de heer S. Pormes 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 5 juli 2022  
Ons kenmerk 27/5.3/20220001011 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen over Groningen Airport Eelde 
 
 
Geachte heer Pormes, 
 
In uw e-mails van 2 juni 2022 vraagt u om bijlage 9 van Statenvoorstel 2017-793 
toe te sturen. Het betreft intentieverklaringen behorende bij Statenstuk 2017-793 
Toekomst Groningen Airport Eelde-Uitwerking beleidskeuze 'Investeren'. Op  
31 mei 2017 is door Provinciale Staten (PS) onder andere besloten om de door  
ons op bijlage 9 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor een periode 
van vijf jaar.  
 
De desbetreffende bijlage met intentieverklaringen lag destijds voor de leden 
van PS vanaf 3 mei 2017 tot en met 12 juli 2017 vertrouwelijk ter inzage bij de 
griffie. Nu is de periode van vijf jaar verstreken en daarmee is de door PS op- 
gelegde geheimhouding vervallen. De desbetreffende bijlage met intentie- 
verklaringen is bij deze brief gevoegd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Bijlage 9 van Statenstuk 2017-793 Diversen – vertrouwelijke intentie- 
verklaringen 



STRIKT VERTROUWELIJK
Groningen Airport Eelde NV
T.a.v. dhr. H.D. Post

Loosdrecht, 24 april 2017

Ondenryerp: Letter of lntent samenwerking Breadstone - Groningen Airport Eelde

Geachte heer Post,

Breadstone deelt met u de visie dat GAE van zeer wezenlijke betekenis is voor het
vestigingsklimaat en daarmee voor de economische ontwikkeling van Noord Nederland. Het
noorden krijgt steeds meer internationale bedrijven die een vliegveld in de nabijheid wensen.
Het pakketvervoer via de lucht (vracht- en dronevervoer) ontwikkelt zich stormachtig.
Breadstone is ook van mening dat er naast de forse investering van de 5 aandeelhouders in
de luchthaven een serieus aanbod van het bedrijfsleven dient te liggen en dat dit aanbod niet
vrijblijvend kan zijn.

Breadstone wil daarom graag bijdragen aan de ontwikkeling van de luchthaven en doet
daarvoor het navolgende aanbod.

Breadstone heeft de nadrukkelijke intentie te investeren in vastgoed en vastgoedontwikkeling
op de terreinen rond Groningen Airport Eelde

Deze toezegging geldt wat ons betreft voor een periode van maximaal2 jaar vanaf heden.

Graag gaan wij verder met u in gesprek om tot realisatie van deze Letter of lntent te komen.

Met vriendelijke groeten,

R.

Directeur



STRIKT VERTROUWELIJK
Groningen Airport Ealde NV
T.a.v. dhr. H.D. Post

Groningen, 24 april 2017

Onderwero: Letter of lntent samenwerking Bos & Bos Catering - Groningen Airport Eelde

Geachte heer Post,

Bos & Bos Catering deelt met u de visie dat GAE van zeer wezenlijke betekenis is voor het
vestigingsklimaat en daarmee voor de economische ontwikkeling van Noord Nederland. Het
noorden krijgt steeds meer intemationale bedrijven die een vliegveld in de nabijheid wensen.
Het pakketvervoer via de lucht (vracht- en dronevervoer) ontwikkelt zich stormachtig. Bos &
Bos Gatering is ook van mening dat er naast de forse investering van de 5 aandeelhouders
in de luchthaven een serieus aanbod van het bedrijfsleven dient te liggen en dat dit aanbod
niet vrijblijvend kan zijn.

Bos & Bos Catering wil daarom graag biidragen aan de ontwikkeling van de luchthaven en
doet daarvoor het navolgende aanbod.

Bos & Bos Catering wil samen met andere regionale topbedrijven grote vrijheid om in de
aankomst- en vertrekhalvan Groningen Airport Eelde te investeren. Bos & Bos Catering gaat

derhalve investeren om het wachten te veraangenamen. De regionale ondernemers dragen
€ 1 per verfekkende passagier af in 2018, € 3 in 20f 9 en € 5 vanaf 2020.

Deze toezegging geldt wat ons betreft voor een periode van maximaal2 iaar vanaf heden.

Graag gaan wij verder met u in gesprek om tot realisatie van deze Letter of lntent te komen.

Met vriendelijke groeten,
Bos & Bos Catering

R. Bos
Directeur
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STRIKT VERTROUWELIJK

Groningen Airport Eelde NV

T.a.v. dhr. H.D. Post

Scheemda, 24 april2017

Onderwerp: Letter of lntent samenwerking Virol Recycling Groep - Groningen Airport Eelde

Geachte heer Post,

Virol Recycling Groep deelt met u de visie dat GAE van zeer wezenlijke betekenis is voor het

vestigingsklimaat en daarmee voor de economische ontwikkeling van Noord Nederland. Het

noorden krijgt steeds meer internationale bedrijven die een vliegveld in de nabijheid wensen' Het

pakketvervoer via de lucht (vracht- en dronevervoer) ontwikkelt zich stormachtig. Virol Recycling

Groep is ook van mening dat er naast de forse investering van de 5 aandeelhouders in de

luchthaven een serieus aanbod van het bedrijfsleven dient te liggen en dat dit aanbod niet

vrijblijvend kan zijn.

Virol Recycling Groep wil daarom graag bijdragen aan de ontwikkeling van de luchthaven en

doet daarvoor het navolgende aanbod.

Een duurzaam vliegveld faciliteert bedrijven om luchtvaartmaterieel te recyclen. Er is enorme

potentie en interesse om afgeschreven vliegtuigen te strippen en onderdelen te hergebruiken'

De komende 20 jaren zuflen wereldwijd 12.000 vliegtuigen worden afgeschreven. Virol

Recycling Groep spreekt de intentie uit een aircraft recycling bedrijf te willen vestigen op

Groningen Airport Eelde uiteraard tegen haar confirmerende voorwaarden'
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Deze toezegging geldt wat ons betreft voor een periode van maxima al 1 iaar vanaf heden en

uiteraard kan deze verlengd worden aan de hand van verdere ontwikkelingen'

Graag blijven wij met u in gesprek om tot realisatie van deze Letter of lntent te komen'

Met vriendelijke g roeten,

VirolRecycling GroeP

J.L. Oldenburger

Directeur



Van:

Cc:
Onderwerp:
Datum:

Sam Pormes

Intentieverklaring investering GAE
donderdag 2 juni 2022 10:29:28

Aan
College van GS

Graag doe ik u het volgende verzoek doen toekomen.
Zoals u bekend is de  geheimhouding op het stuk ‘“ intentieverklaringen private investeringsbijdrage
GAE”, inmiddels vervallen.Graag wil iku verzoeken deze stukken aan de commissieleden van FCBE te doen
toekomen.

Ten overvloede, stuur ik u de onderhavige statenstuk.

Met vriendelijke groet

Sam Pormes

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2017/31-
mei/13:00/2017-793-Toekomst-GAE-statenstuk-COMPL-1.pdf

Outlook voor iOS downloaden

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2017/31-mei/13:00/2017-793-Toekomst-GAE-statenstuk-COMPL-1.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2017/31-mei/13:00/2017-793-Toekomst-GAE-statenstuk-COMPL-1.pdf
https://aka.ms/o0ukef

