
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 19 december 2022  
Ons kenmerk 47/5.2/2022001856 
Behandeld door team Verkeer en Vervoer   
Onderwerp: Verkoop voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS1957)  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de verkoop van het complex van de voormalige 
Rijksluchtvaartschool. Op 1 februari 2022, kenmerk 5/5.2/2022000152, zijn uw  
Staten geïnformeerd over de start van een openbaar traject van verkoop. Er heeft 
zich inmiddels een partij gemeld, die wij in meerdere opzichten geschikt vinden 
als nieuwe eigenaar van de RLS1957. In deze brief informeren wij uw Staten ook 
over de afronding van het herbestemmingstraject. 
 
Aanleiding 
De monumentale waarde is in 2016 voor de provincie aanleiding om het complex 
van de voormalige Rijkluchtvaarschool op de luchthaven Groningen Airport Eelde 
(GAE) aan te kopen. De gymzaal, het vierde pand rond de vijver, was al eerder 
verkocht aan een marktpartij.  
 
De panden van de Rijksluchtvaartschool waren ernstig in verval en door het  
faillissement van de eigenaar TCN retour gegaan naar de KLM Flight Academy 
(inclusief de daarbij horende erfpacht). Zowel GAE als KLM zagen geen kans om 
de panden te renoveren en te onderhouden. De provincie heeft daarop het  
complex voor één euro aangekocht met de volgende missie: 
 
“Op grond hiervan is de provincie Drenthe voornemend de panden in eigendom 
te nemen en te investeren in de panden (restaureren, renoveren) middels het 
concept “RLS1957”. Zo wordt getracht de negatieve spiraal te doorbreken, de  
onrendabele top uit de panden te halen en een stabiele en duurzame exploitatie 
neer te zetten voor de toekomst.” 
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Daarbij werd aangetekend dat de provincie op het moment dat de onrendabele 
top is verdwenen, de exploitatie dekkend is en er sprake zou zijn van een posi-
tieve marktwaarde, zou proberen de RLS1957 door te zetten naar GAE tegen de 
marktwaarde ter versterking van de luchthaven. 
 
In 2016 is Stichting Boei, in opdracht van de provincie, begonnen met de herbe-
stemming van de eerste en tweede etage van het hoofdgebouw. In 2017 is de 
herbestemming van de RLS1957 onderdeel geworden van het provinciale investe-
ringskader Groningen Airport Eelde 2016-2020. Uw Staten hebben in 2018 en 
2021 besloten tot investeringskredieten voor de herbestemming. 
 
Herbestemming 
In totaal is € 2.056.238,-- door de provincie geïnvesteerd in de herbestemming 
van het complex. 
 
Investering gebouwen en installaties 
In 2017 is van het voormalige hoofdgebouw (B) de eerste en tweede etage opge-
leverd. In 2018 volgden de voormalige leslokalen (A) en in 2020 zijn de begane 
grond van gebouw B en het voormalige internaat (C) opgeleverd. De herbestem-
ming is gefinancierd uit het door uw Staten in 2018 beschikbaar gestelde investe-
ringskrediet van € 1.871.058,--. 
 
Investering klimaat en duurzaamheid 
In 2021 hebben uw Staten een aanvullend krediet toegekend voor de verdere 
verduurzaming van het complex. Hiervoor hebben wij een zonnedak op gebouw 
A en C en zes laadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd. Daarnaast is 
de duurzame verlichting in de gebouwen verder geoptimaliseerd. De investering 
is in totaal € 185.179,--. 
 
Exploitatie 
De RLS1957 wordt als bedrijfsverzamelgebouw en evenementlocatie gebruikt.  
In totaal wordt, verdeeld over de drie panden, bijna 2.300 m2 bedrijfsruimte ver-
huurd. Het Atrium en de presentatieruimten in gebouw A en B worden verhuurd 
voor events en bijeenkomsten. 
 
De exploitatie is gedurende de herbestemming gegroeid. In 2017 is de eerste en 
tweede etage van gebouw B in gebruik genomen. In september 2018 is gebouw 
A geopend. In juni 2020 is de begane grond van gebouw B in gebruik genomen 
en tot slot gebouw C in 2021. Op dit moment zijn er 25 verschillende huurders. 
Gebouw A en B zijn 100% verhuurd, gebouw C voor 83%.  
 
De opbrengst uit de exploitatie over de periode 2016 -2022 is € 652.096,--. De  
kosten van de exploitatie in deze periode bedragen € 431.877,-- (exclusief perso-
nele lasten).  
 
Verkoop 
Bij aankoop is afgesproken dat de RLS1957 aan GAE aangeboden zou worden 
voor verkoop tegen marktwaarde. Wij hebben u met onze eerder genoemde 
brief geïnformeerd over het besluit van GAE om hier van af te zien en ons besluit 
om over te gaan tot openbare verkoop. 



 
 

 

De opstallen van de RLS1957 vallen onder het eigendom van de provincie.  
De grond van het complex is in eigendom van de luchthaven. In overleg met GAE 
zijn zowel een concept-erfpachtovereenkomst en een concept-koopovereen-
komst gereed gemaakt. Na deze periode van voorbereiding is begin september 
2022 de verkoop gepubliceerd, met een periode van inschrijving tot en met  
24 oktober 2022. Dit heeft geleid tot één inschrijving, Stichting FB Oranjewoud.  
 
Wij hebben vooraf afgesproken om de inschrijvingen te beoordelen op drie as-
pecten: 

− partij: naast betrouwbaar is ook de affiniteit met de luchthaven en de locatie 
van belang; 

− plan: van de inschrijver wordt een gefundeerd plan voor exploitatie en onder-
houd verwacht; 

− prijs: realistisch bod gezien de marktwaarde. 
 
Op bovengenoemde aspecten is het oordeel ten aanzien van FB Oranjewoud  
positief. FB Oranjewoud heeft naar verwachting voldoende slagkracht voor het 
beheer en onderhoud van het complex en heeft aantoonbare affiniteit met de 
luchthaven, ook als aandeelhouder. FB Oranjewoud is van plan de huidige exploi-
tatie te continueren en in overleg met GAE na te gaan hoe door te ontwikkelen. 
Dat lijkt ons een verstandige keuze. Over de prijs zijn wij tevreden, gezien de  
huidige marktomstandigheden. 
 
Wij hebben besloten de RLS1957 te gunnen voor € 2.020.000,--. Dat betekent dat 
de opbrengst uit verkoop € 36.238,-- lager is dan de gedane investering (exclusief 
verkoopkosten). 
 
Tot slot 
Wij vinden onze missie in de herbestemming van de voormalige Rijkluchtvaart-
school geslaagd. Het is een intensief traject geweest waar veel partijen aan  
hebben bijgedragen. Onze dank gaat uit naar deze partijen en in het bijzonder 
naar stichting Boei, gemeente Tynaarlo, Groningen Airport Eelde, onze ont- 
werpers en aannemers en uiteraard naar de huurders en bezoekers van de 
RLS1957. Tegen deze laatste groep willen wij zeggen: De RLS1957 is in goede 
handen bij de nieuwe eigenaar. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


