
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 22 november 2022  
Ons kenmerk 47/5.3/2022001857  
Behandeld door team Economie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Afdoening toezegging over het opstellen van een overzicht van de 
functies van Groningen Airport Eelde 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Tijdens de informele bijpraatsessie over Groningen Airport Eelde (GAE) van 1 juni 
2022 is toegezegd een overzicht op te stellen van de functies van GAE waarbij 
voor u inzichtelijk gemaakt zou worden wat de verschillende functies van GAE 
zijn, hoe die functies worden gewaardeerd en wat de eventuele alternatieven 
voor deze functies zijn, of wat de gevolgen zijn als GAE er niet zou zijn. Dit over-
zicht is niet allesomvattend, maar beperkt zich tot de functies van GAE. 
 
Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 
 
Toelichting functies GAE 
 
De functies van GAE, zoals op 1 juni 2022 aan u zijn toegelicht, zijn de volgende: 
1. een luchthaven van nationale betekenis; 
2. schaarse infrastructuur en capaciteit die noodzakelijk is om de luchtvaart op 

regionaal en nationaal niveau te kunnen blijven accommoderen; 
3. uitwijkmogelijkheid voor (inter)nationaal vliegverkeer; 
4. faciliteren van de traumahelikopter; 
5. faciliteren van orgaan- en donorvluchten; 
6. nationale lesluchthaven; 
7. bijdrage aan het vestigingsklimaat van Nederland en de regio in het bij- 

zonder; 
8. technische kennis en opleidingsmogelijkheid voor studenten Luchtvaart- 

techniek; 
9. startplaats voor de transitie naar een duurzame luchtvaart. 
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Hieronder lichten wij de vorengenoemde functies toe en geven daarbij een zo 
compleet en objectief mogelijk beeld weer van hoe die functies gewaardeerd 
worden, wat eventueel de alternatieven zijn of wat de gevolgen zijn als GAE er 
niet zou zijn om de desbetreffende functie te vervullen. Dat is geen eenvoudige 
opgave, omdat het vaak niet over ‘harde’ gegevens gaat en zaken verschillend te 
interpreteren zijn. Om dit overzicht zo compleet mogelijk te kunnen maken is 
daarom een aantal stakeholders geraadpleegd, onder wie het Universitair  
Medisch Centrum Groningen, het Groningen Transplantatie Centrum, het Mobiel 
Medisch Team en uiteraard GAE zelf.  
 
1. Een luchthaven van nationale betekenis 
In de Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” staat be- 
schreven dat de regionale luchthavens bijdragen aan de internationale verbon-
denheid van Nederland. GAE valt onder de zogenoemde Schil 2: Overige burger-
luchthavens voor handelsverkeer. Dit betekent dat GAE van nationale betekenis 
is en primair een rol heeft voor het versterken van de regionale economie, maar 
ook vanuit nationaal perspectief ondersteunend kan zijn aan Schiphol en/of het 
verbindingennetwerk van Nederland.1 
Zoals ook aangegeven in de luchtvaartnota maakt GAE deel uit van een nationaal 
systeem en vervult zij daarin haar eigen rol. Het Rijk wil meer regie voeren op  
regionale luchthavens zodat zij meer aanvullend op elkaar benut worden. Wij 
moeten echter constateren dat het Rijk dit tot op heden niet gepaard laat gaan 
met een financiële bijdrage of ondersteuning anderszins.  
In lijn met de luchtvaartnota richt GAE zich op duurzaamheid, één van de daarin 
genoemde vier publieke belangen: veiligheid, hinderbeperking, duurzaamheid 
en verbondenheid. De vraag is of één van de andere regionale luchthavens op 
dezelfde manier invulling kan geven aan het ontwikkelen van kennis en kunde in 
de verduurzaming van de luchtvaart. Een ontwikkeling die noodzakelijk is voor 
de langere termijn toekomst van de luchtvaart. Door nu te investeren in duur-
zame luchtvaart kan dit helpen deze nu vervuilende vorm van vervoer op de lan-
gere termijn te vergroenen. In de brief van de heer Benschop, president en CEO 
van de Royal Schiphol Group van 24 oktober 2022 aan mevrouw De Groot, di- 
recteur van GAE, wordt bevestigd dat GAE voorloper is in de ontwikkeling van de 
duurzame luchtvaart. 
Tevens geeft het Rijk aan dat de ontwikkeling van regionale luchthavens moet 
passen binnen de regio’s waarin de luchthavens liggen. Met de gekozen focus op 
verduurzaming van de luchtvaart past GAE goed bij ons beleid, bijvoorbeeld bij 
de door uw Staten in 2020 vastgestelde Economische Koers “Slim, groen en met 
impact”. Tevens sluit deze focus op verduurzaming van de luchtvaart, en daarbij 
het verkennen van de mogelijkheid groene waterstof in te zetten in de luchtvaart 
aan bij Noord-Nederland als Hydrogen Valley.  
 
 
  
  

 
1 Verantwoord vliegen naar 2050, Luchtvaartnota 2020-2050, Ministerie van  

Infrastructuur en Waterstaat 
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2. Schaarse infrastructuur en capaciteit die noodzakelijk is om de luchtvaart op 
regionaal en nationaal niveau te kunnen blijven accommoderen. 

Ook hier gaat de Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” op 
in en wordt aangegeven dat op basis van de verwachte ontwikkeling van zowel 
vraag als aanbod in Nederland op lange termijn rekening moet worden ge- 
houden met toenemende schaarste. Het gebruik van de schaarse luchthavencapa-
citeit moet optimaal bijdragen aan de welvaart en het welzijn van Nederland. De 
aanleg van landingsbanen op de belangrijkste luchthavens in Europa blijft achter 
bij de verwachte vraag, geeft het Rijk in de luchtvaartnota aan. De verwachting is 
dat deze trend zich in de toekomst doorzet. Het Rijk geeft aan dat de Regionale 
luchthavens zich moeten ontwikkelen voor de regio’s waarin zij liggen. Wij con-
stateren dat dit vooralsnog betekent dat de financiering en de ontwikkeling van 
GAE aan de regio wordt overgelaten. Terwijl volgens ons de regionale lucht- 
havens bijdragen aan de bereikbaarheid van heel Nederland.  
Overigens verwachten wij dat als een luchthaven eenmaal weg is, deze dan niet 
meer terugkomt. Ook het ontwikkelen van een nieuwe luchthaven is een lastige 
aangelegenheid. Lelystad is daar een goed voorbeeld van. Overigens vinden wij 
het wel opvallend dat er tot nu nog geen vluchten van Schiphol zijn verplaatst 
naar GAE. Wellicht dat deze beweging meer tijd kost. 
Schiphol geeft zelf in de eerder genoemde brief aan dat GAE als regionale lucht-
haven een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van een betere samen- 
werking tussen regionale luchthavens en Schiphol met als doel te komen tot een 
optimale benutting van de luchthavencapaciteit in Nederland. Wij denken dat 
het voor GAE goed is om in te zetten op een nadere samenwerking met de  
Schiphol Group, om zo het verdienmodel te verbeteren en bij te dragen aan het 
maatschappelijke belang van GAE als luchthaven voor (Noord) Nederland.2 
 
3. Uitwijkmogelijkheid voor (inter-)nationaal vliegverkeer 
GAE heeft als enige regionale luchthaven in Nederland op dit moment al de 
noodzakelijke milieuvergunning en neemt in die zin daarmee een unieke positie 
in dat zij ook wat de vergunning betreft de ruimte heeft om vluchten te blijven 
accommoderen, ook bovenop de huidige capaciteit.  
Wij constateren dat het Rijk inzet op de ontwikkeling van Lelystad Airport als 
overlooplocatie voor Schiphol. De verwachting is dat Schiphol meerdere locaties 
nodig heeft vanwege de noodzakelijke teruggang van het aantal vluchten op 
Schiphol. De opening van Lelystad is nog steeds onzeker gezien de ontbrekende 
milieuvergunning. GAE is op dit moment de enige luchthaven met een milieuver-
gunning. 
 
4. Faciliteren van de traumahelikopter 
Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het Universitair Medisch Centrum  
Groningen is gevestigd op GAE. Het bedieningsgebied van het MMT bestrijkt heel 
Noord-Nederland (plus wat extra aan de randen) en dat betekent wanneer iedere 
seconde telt, de helikopter het primaire voertuig is.  
Volgens het MMT is deze stationeringslocatie ideaal gelet op bijvoorbeeld de 
vliegafstanden in de regio en de relatie met het UMCG. Bovendien is de overlast 
die de traumahelikopter op de omgeving veroorzaakt, beperkt.  

 
2 Brief Royal Schiphol Group, bijlage 2 
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Op basis van de regelgeving zou de stationering van het MMT weliswaar op een 
aparte locatie plaats kunnen vinden. Maar het MMT geeft echter zelf aan de re-
latie met GAE als zeer belangrijk te ervaren gelet op de samenwerking rond  
zaken als brandstof, veiligheid, aanwezigheid brandweer, etc. Maar ook het  
delen van kennis wordt onderling gezien als zeer waardevol. Het feit dat GAE 
zich richt op verduurzaming van de luchtvaart is daarbij relevant.  
 
5. Faciliteren van orgaan- en donorvluchten 
In 2012 is het UMCG Transplantatiecentrum opgericht. Vanaf 2016 is het UMCG 
Transplantatiecentrum een 'comprehensive center'. In dit centrum komen zorg, 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek samen. Transplantatie is één van de 
speerpunten van het UMCG. Zoals in de bijgevoegde brief van Dr. Marjon  
Siebelink en Dr. C.T. Gan, longarts bij het Groningen Transplantatie Centrum 
(GTC) staat beschreven is het GTC het enige centrum in Nederland waar hart- en 
longtransplantaties voor kinderen worden uitgevoerd. Gedurende een donatie-
procedure is de factor tijd van groot belang. Voor de patiënten uit (Noord)  
Nederland die op de wachtlijst staan in het UMCG voor een orgaantransplantatie 
is GAE voor donatievluchten derhalve essentieel en onmisbaar. Dit geldt ook voor  
patiënten van andere Europese transplantatiecentra die aanspraak maken op een 
donororgaan vanuit de Noordelijke regio bij hoge urgentie. 
 
Zou GAE niet langer beschikbaar zijn voor donorvluchten, dan verliest het UMCG 
haar accreditatie voor orgaantransplantatie. Behoud daarvan dient een (inter-) 
nationaal belang, maar ook zeker een Drents en Noord-Nederlands belang. Alter-
natieven zoals het uitwijken naar een ander vliegveld zou tijdsverlies betekenen 
en significante effecten hebben op de functie van de donororganen. Verlies van 
functie heeft een negatief effect op overleving van patiënten na transplantatie. 
Tevens geldt dat wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden van GAE er niet 
meer vanuit de gehele Eurotransplant regio donororganen kunnen worden geac-
cepteerd in verband met de te lange reisduur. Gevolg hiervan zou zijn oplopende 
wachtlijsttijden en het overlijden van patiënten op de wachtlijst.3  
 
Wanneer het UMCG niet meer geaccrediteerd is voor orgaantransplantatie, van-
wege het ontbreken van een luchthaven die de noodzakelijke faciliteiten kan 
bieden, heeft dit naar verwachting ook effecten voor de bereikbaarheid van 
hoogwaardige zorg in onze regio en bovendien het verdwijnen van de enige  
mogelijkheid in Nederland voor kinderen om een hart- of longtransplantatie te 
ondergaan. Dit is van betekenis voor een hoogwaardig universitair medisch  
centrum met de daaraan gelinkte kennisontwikkeling en hoogwaardig onder-
zoek op het gebied van transplantatie.  
 
Kortom, het UMCG heeft deze positie kunnen krijgen door de aanwezigheid van 
GAE en zonder luchthaven zal deze faciliteit verdwijnen. 
 
  

 
3 Brief UMCG, Groningen Transplantatie Centrum, bijlage 1 
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6. Nationale lesluchthaven 
 
GAE is sinds 1954 de vestigingsplaats van de KLM Flight Academy (de piloten- 
opleiding van de KLM) en de pilotenopleiding van European Flight Training  
Center (EFTC), waardoor opleiding van piloten grotendeels op nationaal grond-
gebied kan (blijven) plaatsvinden. De vliegschool leidt jaarlijks 60 studenten op 
tot toekomstige verkeersvliegers bij KLM; de studenten volgen een vaktechnische 
opleiding van ongeveer twee jaar waarbij het grootste deel van de opleiding 
plaatsvindt op Groningen Airport Eelde. De meer dan 40.000 lesbewegingen per 
jaar, die samenhangen met de rol van nationale opleidingsluchthaven, kunnen 
nergens anders in Nederland terecht.  
Wanneer de lesvluchten niet vanaf GAE kunnen plaatshebben, zou dat be- 
tekenen dat KLM vliegers elders in Europa of de wereld moet opleiden, iets dat 
vanwege de wereldwijde behoefte aan vliegers niet of alleen met grote investe-
ringen uitvoerbaar is. GAE is een zogenaamd gecontroleerd vliegveld. Dat be- 
tekent dat het beschikt over een luchtverkeersleiding. Dat is noodzakelijk voor 
vliegscholen zoals de KLM Flight Academy en de EFTC, waarbij opgemerkt moet 
worden dat op de andere gecontroleerde vliegvelden in Nederland geen lucht-
ruim en/of geluidsruimte is voor deze vliegscholen.  
Dat betekent ook verplaatsing van directe en indirecte werkgelegenheid van 
Noord-Nederland naar over de grens. Bovendien is goed voor te stellen dat het 
voor KLM, die Nederland als thuishaven heeft, niet wenselijk is dit belangrijke  
onderdeel van haar bedrijfsvoering naar het buitenland te verplaatsen met di-
verse kwalitatieve, logistieke en planmatige gevolgen.  
Overigens leiden de lesvluchten op dit moment tot de meeste klachten rond GAE. 
Dit lijkt het gevolg van het feit dat KLM Flight Academy haar activiteiten op de 
luchthaven heeft geconcentreerd, na het wegvallen van mogelijkheden elders. In 
de meest recente kwartalen is een afname van het aantal gerelateerde klachten 
zichtbaar. De Flight Academy probeert, samen met de luchtverkeersleiding,  
klachten zoveel mogelijk te beperken en wil in de nabije toekomst overgaan op 
elektrische vliegtuigen. Vorig jaar is besloten samen te gaan werken met de  
E-Flight Academy, gevestigd op vliegveld Teuge om elkaar te versterken, het 
elektrisch vliegen verder te ontwikkelen en het draagvlak ervoor te vergroten. 
KLM Flight Academy vindt het belangrijk dat haar vliegopleiding zo duurzaam 
mogelijk plaatsvindt, met zo min mogelijk CO2 uitstoot en geluidshinder. In  
oktober 2022 is een nieuw toestel aangeschaft dat past bij deze doelstelling, het 
toestel is zuinig en vliegt op kerosine in plaats van op benzine. Dit maakt het mo-
gelijk om, wanneer dit beschikbaar is, over te stappen op Sustainable Aviation 
Fuel zoals biobrandstof. Voor het vervangen van de éénmotorige toestellen in de 
vloot zijn eerder opties genomen op elektrische lesvliegtuigen, welke momenteel 
ontwikkeld worden en naar verwachting binnen 4 á 5 jaar beschikbaar zullen  
komen. 
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7. Bijdrage aan het vestigingsklimaat van Nederland en de regio in het bijzonder 
Een goede internationale ontsluiting is van belang voor het vestigingsklimaat van 
Noord-Nederland en zorgt daarmee voor economische impulsen in Noord- 
Nederland. Innovatieve projecten zoals Hydrogen Valley, Energy Valley of de ves-
tiging van de datacenters van Google bij de Eemshaven trekken nieuwe, veelal 
internationale, bedrijven aan. In hoeverre de aanwezigheid van een luchthaven 
in de nabije omgeving beslissend is in de keuze van een bedrijf voor een ves-
tigingslocatie is onduidelijk en daar zal waarschijnlijk discussie over blijven  
bestaan. Van sommige bedrijven is wel duidelijk dat de aanwezigheid van GAE 
van doorslaggevend belang is geweest bij de locatiekeuze, zoals Shine Medical, 
de op te zetten medische isotopenfabriek in Veendam en Google in de  
Eemshaven. 
Naast de bijdrage die GAE levert aan het vestigingsklimaat in regionale zin, zijn 
ook bedrijven en instellingen op het luchthaventerrein zelf gevestigd. De directe 
werkgelegenheid op het luchthaventerrein vertaalt zich, inclusief de aanwezige 
overheidsdiensten, in ongeveer 400 fte aan arbeidsplaatsen.  
Daarnaast is de luchthaven ook een belangrijke opleidingsplaats die jaarlijks aan 
studenten van diverse opleidingen stageplekken ter beschikking stelt binnen  
vrijwel alle bedrijfsonderdelen, van meeloop- tot afstudeerstages. Daarboven 
komt nog de indirecte werkgelegenheid die gerelateerd is aan de aanwezigheid 
van de luchthaven en de daar geleverde diensten.  
 
8. Technische kennis en opleidingsmogelijkheid voor studenten 
Sinds 2021 zijn Noorderpoort en Alfa College gevestigd op de NXT Campus van 
GAE en verzorgen zij daar opleidingen, bijvoorbeeld tot beveiliger niveau 2. Het 
vliegveld wordt daarbij gebruikt om, in samenwerking met het bedrijf Securitas, 
de theorie in de praktijk te brengen. Daarnaast werkt GAE samen met de Rijks-
universiteit Groningen die verschillende onderzoeken voor de luchthaven uit-
voert, onder andere op het gebied van waterstof en logistiek.   
 
9. Startplaats voor de transitie naar een duurzame luchtvaart 
GAE heeft de ambitie om in 2030 de duurzaamste luchthaven te zijn op het  
gebied van waterstof. In het zogenoemde NXT Airport programma werkt GAE  
samen met bedrijven en opleidingen aan een duurzame, emissievrije toekomst op 
GAE. Het NXT Airport programma kent vier pijlers; duurzaamheid, energie, inno-
vatie en educatie. In dat kader wordt onder andere gewerkt aan projecten op het 
gebied van elektrisch vliegen, een emissieloze grondoperatie en het GRQ  
Hydrogen Valley Airport dat beoogt een waterstof ecosysteem op GAE te reali-
seren4.  
 
Daarnaast ligt op GAE een zonnepark met een vermogen van 21,9 MW. Dit is het 
grootste zonnepark ter wereld op een gecontroleerde luchthaven. Dit zonnepark 
draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen en is tevens een voorbeeld voor 
toepassing op andere locaties die eveneens te maken hebben met bijzonder 
strenge veiligheidseisen.   
  

 
4 NXT Airport › Groningen Airport Eelde 

https://www.groningenairport.nl/over-groningen-airport-eelde/de-organisatie/duurzaamheid/nxt-airport
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Voor al deze projecten geldt dat er een nauwe samenwerking is met onderwijs- 
en kennisinstellingen uit onze regio. Wanneer de luchthaven niet meer be- 
schikbaar zou zijn voor de ontwikkeling van dergelijke onderzoeken en daaruit 
volgende projecten, heeft dat ook invloed op deze regionale kennispartners en 
de verdere ontwikkeling van ons kennis- en innovatie ecosysteem. Kennispartners 
zullen dan hun proeftuin elders moeten zien te realiseren en daarbij mogelijk 
concurrentie ervaren gezien de beperkte beschikbaarheid van geschikte ruimte.  
 
In deze brief hebben wij geprobeerd op zo objectief mogelijke wijze weer te  
geven wat de verschillende functies van GAE zijn, hoe die functies worden ge-
waardeerd en wat de eventuele alternatieven voor deze functies zijn, of wat de 
gevolgen zijn als GAE er niet zou zijn. Wij hopen dat deze informatie u helpt bij 
uw oriëntatie en ook ondersteunend kan zijn bij de gesprekken over GAE die 
naar verwachting komend jaar volop gevoerd zullen worden in uw Staten.   
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage(n): 
1. Brief UMCG donatievluchten 
2. Brief Royal Schiphol Group, Verkenning samenwerking GAE- Schiphol  
md/coll. 

 
 
 
Afschrift aan: 
- het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo, Postbus 5,  

9480 AP Vries 
- het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen,  

Postbus 610, 9700 AP Groningen 
- de Stichting FB Oranjewoud, Lindelaan 1, 8453 JD Oranjewoud 
- minister M.G.J. Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901,  
- 2500 EX 's-Gravenhage 
- Groningen Airport Eelde NV, Machlaan 14a, 9761 TK Eelde 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astma en COPD 

 

 
 

 
Bronchoscopische interventies 

 
 

 
 
Cystische Fibrose 

 
 
Oncologie 

 
 

 
 
Transplantatie 

 
 

 
 
Revalidatie 

 
 

 
TBC & infectieziekten 

 

 
Thuisbeademing & slaapapneu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

  

 
Hanzeplein 1 Postbus 30.001, 9700 RB  Groningen 

Datum: 18-10-22 
Onderwerp: Groningen Airport Eelde (GAE)  

 

 

Afd. Longziekten & Tuberculose 
  

 
Telefoon:  
Fax:  
E-mail: @long.umcg.nl 
Intern postadres  
Website : Longziekten en Tuberculose 

 
Bijlage(n)    
Kenmerk    

Geachte Mevrouw Vedelaar, 
 
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft regionaal en 
nationaal een belangrijke academische functie als het gaat om complexe 
zorg van patiënten met een orgaan transplantatie. In het UMCG worden 
alle orgaantransplantatie uitgevoerd (Hart, longen, nier, lever, pancreas 
en dunne darm). De verschillende orgaantransplantatie programma’s zijn 
ondergebracht in het Groningen Transplantatie Centrum (GTC). Het is het 
enige centrum in Nederland waar hart en longtransplantaties voor 
kinderen worden uitgevoerd. Laatst genoemde benadrukt de belangrijke 
positie van het UMCG regionaal en nationaal.  
 
Ondanks de verandering van de donorwet blijven de wachtlijsten voor 
orgaantransplantatie lang. Het gevolg is dat patiënten overlijden 
wachtende op een donororgaan. Door samen te werken met 
verschillende landen binnen Eurotransplant kunnen we met elkaar 
ervoor zorgen dat we de meest zieke patiënten die wachten op een 
orgaan kunnen transplanteren. Dit houdt in dat wanneer een 
Nederlandse patiënt boven aan de wachtlijst staat en er in een ander 
Europees land, aangesloten  bij Eurotransplant, een orgaan beschikbaar 
is deze patiënt dit orgaan kan ontvangen.  
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Gedurende een donatieprocedure speelt de factor tijd een belangrijke rol. De 
tijd dat het orgaan buiten het lichaam is dient zo kort mogelijk te zijn om een 
goede functie van het orgaan te behouden. Voor de patiënten uit (Noord) 
Nederland die op de wachtlijst staan in het UMCG voor een 
orgaantransplantatie is Groningen Airport Eelde (GAE) voor donatievluchten 
derhalve essentieel en onmisbaar. Dit geldt ook voor patiënten van andere 
Europese transplantatiecentra die aanspraak maken op een donororgaan 
vanuit de Noordelijke regio bij hoge urgentie.  
Alternatieven zoals het uitwijken naar een ander vliegveld zou tijdsverlies 
betekenen en significante effecten hebben op functie van de donororganen.  
Verlies van functie heeft een negatief effect op overleving van patiënten na 
transplantatie. Tevens geldt dat wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden 
van Groningen Airport Eelde niet meer vanuit de gehele Eurotransplant regio 
donororganen kunnen worden geaccepteerd i.v.m. de te lange reisduur. 
Gevolg hiervan zou zijn oplopende wachtlijst tijden en het overlijden van 
patiënten op de wachtlijst.  
 
Tijdens de COVID-19 pandemie heeft het UMCG en GTC haar uiterste best 
gedaan om de verscheidene orgaantransplantaties door te laten gaan, ondanks 
alle beperkingen die er waren. Deze weergave is derhalve eerder een 
onderschatting van de werkelijkheid. Gezien de verandering van de donorwet 
en de daarmee  verwachte toename van het aantal donororganen zal het 
aantal vliegbewegingen in de toekomst toenemen. Om een indruk te geven 
van het belang van Groningen Airport Eelde een weergave van de 
donatievluchten van en naar Groningen Airport Eelde van januari 2020 t/m 
augustus 2022. In deze periode hebben er 420 vliegbewegingen 
plaatsgevonden van en naar Groningen Airport Eelde. Dit aantal omvat 
vliegbewegingen voor organen, met of zonder donatieteams. Potentieel zijn 
deze vliegbewegingen voor meerder organen per donor. 
 
Het UMCG en GTC streven naar de beste (transplantatie)zorg in Nederland. In 
deze keten van excellente zorg speelt Groningen Airport Eelde een essentiële 
rol voor patiënten die in aanmerking voor een orgaantransplantatie. 
 
Namens  en het Groningen Transplantatie Centrum 
 

, longarts 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

  
  

Royal Schiphol Group 
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Geachte mevrouw De Groot, beste Meiltje, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek willen wij middels deze brief bevestigen dat Schiphol 

Nederland B.V. (“Schiphol”) de gesprekken over een toekomstige samenwerking met 

Groningen Airport Eelde (“GAE”) wenst voort te zetten, gezien het belang van GAE voor 

het nationale luchthavensysteem en de rol die de luchthaven vervult in de ontwikkeling 

van duurzame luchtvaart. Hiermee geven wij invulling aan de wens van het kabinet voor 

een betere samenwerking tussen Nederlandse luchthavens en aan de vraag aan Schiphol 

om te verkennen hoe wij kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van GAE in het 

kader van het regionaal belang. 

 

Wij hechten aan een transparante en openbare dialoog met GAE, haar aandeelhouders 

en andere belanghebbenden. Om die reden kunt u deze brief uiteraard delen met de 

aandeelhouders. 

 

Draagvlak voor toekomstvisie 

 

GAE heeft haar visie op de toekomst van de luchthaven tot 2030 beschreven in de 

strategiebrief 2022-2030. Hierin staan de ontwikkeling van duurzame luchtvaart en het 

versterken van de maatschappelijke relevantie van GAE voorop.  

 

Regionaal draagvlak voor deze toekomstvisie is voor Schiphol essentieel. Wij willen 

bijdragen aan ontwikkeling van de luchthaven die allereerst wordt gesteund door de 

regionale belanghebbenden, in het bijzonder de provincies Groningen en Drenthe.  

 

Op basis van de toekomstvisie van GAE staan wij positief tegenover het verzoek aan 

Schiphol om in gesprek met GAE, en mogelijk in een later stadium met haar 

aandeelhouders, te onderzoeken of een samenwerking tussen beide partijen kan 

bijdragen aan de realisatie hiervan. 
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Politieke en maatschappelijke context  

 

De verkennende gesprekken tussen Schiphol en GAE moeten worden gezien in de 

context van het kabinetsstandpunt met betrekking tot de ontwikkeling van de 

Nederlandse luchtvaart, de positie van Schiphol en de regionale luchthavens, zoals onder 

andere verwoord in de Luchtvaartnota 2020-2050. Hierin wordt steun uitgesproken voor 

een betere samenwerking tussen de regionale luchthavens en Schiphol met als doel te 

komen tot een optimale benutting van de luchthavencapaciteit in Nederland (de 

zogenaamde “systeembenadering”). 

Op nationaal niveau draagt de capaciteit van GAE bij aan de schaarse infrastructuur die 

nodig is om te voldoen aan de marktvraag voor vliegverkeer, vandaag en in de toekomst. 

 

In de toekomst zullen duurzame vormen van vliegen steeds belangrijker worden, en de 

vraag ernaar toenemen. De regionale luchthavens spelen een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van de duurzame luchtvaart.  

GAE is een voorloper in deze ontwikkeling en biedt als ‘proeftuin’ de ruimte voor 

ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vliegen. Bovendien is GAE een belangrijke 

speler in de ontwikkeling van ‘Hydrogen Valley’ in Noord-Nederland, van waaruit 

initiatieven op het gebied van duurzame waterstof  worden gerealiseerd. 

 

Schiphol erkent daarnaast het maatschappelijk belang van GAE als luchthaven die de 

KLM luchtvaarschool huisvest, medische vluchten van regionaal en nationaal belang 

mogelijk maakt en bijdraagt aan het vestigingsklimaat van Noord-Nederland.  

 

Vervolgstappen 

 

In de hierboven beschreven context vervolgen wij vanuit Schiphol graag de gesprekken 

met GAE over een mogelijke samenwerking, waarbij de wijze en vorm van de mogelijke 

samenwerking nader moeten worden bepaald.  

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben zijn wij uiteraard graag bereid 

nadere toelichting te geven. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens Schiphol Nederland B.V. 

 

 

Dick Benschop 

President & CEO 




