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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie de voortgangsrapportage 201612017 van het investerings-
kader Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde (GAE) aan. Dit ter uitvoering van
het besluit dat uw Staten op 6 juli 2016 hebben genomen.

ln de rapportage zijn de resultaten beschreven van het eerste jaar van de realisatie
van het programma Gebiedsontwikkeling GAE. De belangrijkste resultaten zijn:
¡ realisatie van vergunningen en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+¡

subsidie ten behoeve van de realisatie van het zonnepark GAE en de installatie
van zonnepanelen op de daken van de locatie Flora Holland;

¡ herbestemming van de voormalige Rijksluchtvaartschool: exploitatie van gebouw
B en voorbereiding van de herbestemming van gebouw A en C;

o voorbereiding van de herinrichting van de aansluiting van het bedrijventerrein
Bloemenveili ngiDe Punt;

o realisatie van een Europees project ten behoeve van de verduurzaming van de
stadslogistiek Groningen vanuit de locatie Flora Holland;

¡ realisatie van vijf innovatieve projecten gerelateerd aan energie, biobased en
drones;

. oprichting van het innovatiecluster DroneHub GAE.
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Het eerste jaar wordt gekenmerkt door planvorming en -uitwerking van de ver-
schillende deelprojecten. Conform de uitgangspunten van de ontwikkelvisie, vindt
deze voorbereiding plaats in samenwerking met externe belanghebbenden en
partners. De planuitwerking levert scherpte op de haalbaarheid en financiële behoefte
van beoogde investeringen. Als gevolg hiervan zijn een aantalwijzigingen doorge-
voerd in de realisatie van het programma. Deze worden in de rapportage toegelicht.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, ,secretaris a.i ( voo

Bijlage: Rapportage investeringskader Gebiedsontwikkeli ng GAE, eval uatie
2016-2017
km/coll.
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1. Inleiding 
 
Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde 
Gedeputeerde Staten Drenthe en B&W Tynaarlo hebben in 2014 de ‘Ontwikkelvisie 

luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde’ en de bijbehorende ‘Ruimtelijke visie’ vastgesteld. De 

Ontwikkelvisie GAE vormt de basis voor een proces om te komen tot een ruimtelijk-economische 

ontwikkeling van de luchthavenomgeving. Het doel van de gebiedsontwikkeling is de bestaande 

functies in het gebied te combineren met nieuwe ideeën en netwerken om zo te komen tot nieuwe 

verdienmodellen voor het gebied. Verdienmodellen die ook los van de luchthavenfunctie waarde 

genereren voor de regio. 

 
Collegeprogramma Dynamisch en Ondernemend 2015-2019 
In het collegeprogramma Dynamisch en Ondernemend 2015-2019 is een aantal speerpunten genoemd 

die de toekomstbestendigheid van Drenthe vergroten. De ontwikkeling van de luchthaven en -

omgeving is één van die speerpunten. Voor het provinciale aandeel in de financiering van de 

speerpunten is een ‘Investeringsagenda’ opgesteld.  

 

Investeringskader Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde 
Op 6 juli 2016 hebben Provinciale Staten van Drenthe besloten in te stemmen met het 

Investeringskader 2016-2020 ten behoeve van de uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Groningen 

Airport Eelde. De investeringen zijn gericht op het versterken van de luchthavenomgeving als 

vestigingslocatie door: 

 Het toevoegen van economische activiteit. 

 Het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid. 

 Het verbeteren van de duurzaamheid. 

 Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 

 Het genereren van reuring voor het gebied (exposure). 

 

Met de investeringen is in 2020 het volgende bereikt: 

 Het gebied is zelfvoorzienend of producent van duurzame energie. 

 Het gebied heeft een strategische positie in het netwerk voor regionale logistiek en energie. 

 De exploitatie van de luchthaven en Flora Holland is verbeterd door de toename van opbrengsten 

uit pacht en verhuur en de vermindering van kosten in energie. 

 Het gebied is een broedkamer voor innovaties. 

 De ruimtelijke kwaliteit van het gebied is verbeterd. 

 

Het investeringskader richt zich op vier deelprogramma’s: 

 Energielandgoed GAE. 

 Logistieke hub Flora Holland. 

 Kwaliteit vestigingslocatie. 

 Doorontwikkeling visie. 
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De Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde beschrijft de rol van de provincie in 

de gebiedsontwikkeling: “Niet langer gaat het om zelf ‘groots’ te investeren om op die manier je eigen 

programma te realiseren. De rol van de nieuwe overheid is die van via de juiste netwerken en kanalen 

samenbrengen van alle partijen. De overheid faciliteert en probeert de verschillende initiatieven op 

zinvolle wijze aan elkaar te verbinden. We voeren acquisitie, begeleiden inpassing van initiatieven en 

maken afspraken over gelijktijdige maatschappelijke ontwikkelopgaven ten aanzien van onder meer 

bedrijfsomgeving, infrastructuur, energievoorziening en ruimtelijke kwaliteit. Incidenteel financieren 

we een onrendabele top.” 

 

Gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door een adaptief karakter. De Ontwikkelvisie GAE is een 

procesbenadering waarin gericht relevante initiatieven worden opgezocht met als doel kansrijke 

initiatieven te ontwikkelen. In het investeringskader zijn de investeringslijnen en ambities uitgewerkt 

en zijn criteria aangegeven waarop investeringen inhoudelijk worden beoordeeld (zie hieronder). 

 
Beoordelingscriteria Investeringsprogramma Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving GAE 

Criterium Omschrijving Indicator 

Relatie regionaal beleid 
/ provinciaal belang. 

Het project moet een positieve bijdrage 
leveren aan de langere termijn ambities voor 
Noord Nederland, Groningen Assen en of 
Drenthe. 

Het regionaal beleid / provinciaal 
belang is omschreven in de 
Omgevingsvisie Drenthe en de 
majeure beleidsplannen van de 
provincie. 

No regret. Het project moet een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van het gebied onafhankelijk 
van de functie van internationale 
burgerluchthaven. 

In de ontwikkelvisie zijn de thema’s 
beschreven die de kwaliteit van het 
gebied als vestigingsplaats kunnen 
versterken. 

Extern draagvlak. Het project moet kunnen rekenen op een 
positieve bijdrage of grondhouding van 
derden. 

Betrokkenheid in uren of euro’s.  
Adhesie-, steunbetuiging. 

Uitvoerbaarheid. Het project moet realiseerbaar zijn binnen de 
collegeperiode of binnen deze periode 
tenminste een bindend karakter hebben. 

Projectfinanciering. 
Projectrisico’s. 
Projectplanning. 

 
Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken wordt aan de hand van de vier deelprogramma’s van het 

investeringskader een verantwoording gegeven voor de activiteiten en resultaten sinds de start van 

het programma in juli 2016. Ieder hoofdstuk besluit met een beschrijving van de kansen die de 

procesbenadering van de Ontwikkelvisie GAE heeft opgeleverd en een voorstel voor doorwerking 

naar de financiële planning van het programma. 
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2. Energielandgoed GAE 
 
Wat is afgesproken in het investeringskader (PS, 6 juli 2016) 

Deelproject Investering 
(euro) 

Reservering 
(euro) 

Doelbereik 
 

Realisatie 

3.1 Zonnepark. 40.000.000  1.500.000  Participatie.  
Inpassing. 
Innovatie. 

2017-2020 

3.2 Biomassateelt (es, 
houtwallen). 

300.000 150.000  Alternatieve 
energiebronnen. 
Landschap. 

2017-2019 

3.3 Kleinschalige tuin- en 
energiebouw. 

PM 100.000 Green deal. 2018-2020 

3.4 Recreatieve route. 300.000 150.000 Economische functie 
Landschap. 

2018-2020 

3.5 Experimenten energie, 
ecologie, economie. 

PM 750.000 Innovatie. 
 

2017-2020 

Totaal  2.650.000   

 

Wat is er gebeurd sinds juli 2016 

Zonnepark (3.1) 

Gemeente Tynaarlo heeft de initiatiefnemer in 2016 een omgevingsvergunning verleend. De 

ingediende zienswijzen zijn in hoger beroep ongegrond gebleken. In oktober 2016 is, op de verleende 

vergunning, door de initiatiefnemer zonder succes SDE+ aangevraagd. In de voorjaarsronde 2017 is 

opnieuw SDE+ aangevraagd en toegekend. De realisatie van de eerste fase van het Zonnepark GAE, 

met een omvang van 20 hectare, en een investering van 16 mln. Euro door de initiatiefnemer, is 

voorzien in 2018/2019. Groningen Airport Eelde heeft met de initiatiefnemer een overeenkomst 

gesloten voor het gebruik van de gronden en de levering van energie. 

Biomassa en kleinschalige energieteelt (3.2 & 3.3) 

Prolander heeft in 2016 (op basis van het ontwerp Energielandgoed GAE) haar inventarisatie van 

kansen met betrekking tot energie en landschap afgerond. Dat heeft geresulteerd in de volgende 

ontwikkellijnen: 

Nr. Ontwikkellijn onderzoek Prolander Actie programma 

1 Biomassa uit omringende landschappen voor energie en 
waardevolle inhoudsstoffen.  

Uitwerken in vervolgstap 
(Prolander). 

2 Energielandgoed als ontwikkelplaats voor specifieke biobased 
economische activiteiten. 

Uitwerken in vervolgstap 
(Prolander). 

3 Energielandgoed GAE als ontwikkelplaats voor omzetting van 
zonne-energie naar waterstof en/of opslag in accu’s. 

Uitwerken in kader van 
zonneakker / logistieke hub 
(Provincie). 

4 Betrekken van de omgeving bij de energieambities in het gebied. 
Bewustwording, benutting van lokale ideeën. 

Uitwerken in kader van 
duurzaamheidsbeleid (gemeente 
Tynaarlo). 
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Provincie en Prolander hebben in 2017 de eerste drie ontwikkellijnen opgepakt in het kader van 

business development: 

Nr. Ontwikkellijn onderzoek Prolander Resultaat 

1 Biomassa uit omringende landschappen voor energie en 
waardevolle inhoudsstoffen.  

Drie concrete voorstellen voor 
bedrijfseconomische activiteiten met 
betrekking tot biobased economy: 
betrekken bij Green Deal (4.3). 

2 Energielandgoed als ontwikkelplaats voor specifieke 
biobased economische activiteiten. 

Projectvoorstel Hanzehogeschool / RUG 
(Fieldlab/Tiny Houses): uiteindelijk 
afgewezen vanwege grote afstand tot 
concrete marktbetrokkenheid. 

3 Energielandgoed GAE als ontwikkelplaats voor omzetting 
van zonne-energie naar waterstof en/of opslag in accu’s. 

Projectvoorstel Hanzehogeschool voor 
energieopslag (Ecovat) en participatie (Off 
the Grid): aangehouden tot afronding 
planvorming energieopslag en –
distributie. 

 

Recreatieve route (3.4) 

Adviesbureau Ruimte en Vrijetijd heeft in 2016 een verkenning naar de mogelijkheden van de 

recreatieve functie van het Energielandgoed afgerond. Op dit moment is het voor de meeste 

conclusies nog niet opportuun om deze op te pakken, omdat het netwerk voor realisatie nog 

ontbreekt. 

Nr. Advies / conclusie Actie programma 

1 Versterk de beleefbaarheid van het gebied: de huidige 
beleefbaarheid van het gebied voor toeristen en 
recreanten is zeer beperkt (ook in vergelijking tot bijv. 
Twente, Maastricht-Aachen en Weeze). De 
cultuur(historische) voorzieningen rondom GAE zijn het 
best ontsloten. 

Oppakken als kansen zich voordoen / 
activiteiten gebiedsontwikkeling meer 
concreet zijn. 

2 Organiseer (cultuurhistorische) evenementen. Organisatie van evenementen vanuit 
cultuurprogramma en RLS programma. 

3 Ontwikkel een bezoekerscentrum / 
belevenissencentrum, bijvoorbeeld in de voormalige 
Rijksluchtvaartschool. 

Uitwerken in kader van herontwikkeling 
RLS / terminal luchthaven. 

4 Stel samen met stakeholders een uitvoeringsagenda 
vrijetijdseconomie op. 

Oppakken in later stadium (in afstemming 
met programma vrijetijdseconomie). 

 

Experimenten (3.5) 

De reservering is gekoppeld aan de realisatie van het zonnepark. De kwalitatieve ontwerpprincipes 

van het Energielandgoed zijn voor zover mogelijk (veiligheid luchtvaart, omgevingsinvloed) verwerkt 

in de omgevingsvergunning voor de eerste fase. Innovatieve ideeën voor infrastructuur, opslag en 

distributie zijn verkend, maar nog niet uitgevraagd als gevolg van het realisatietempo van het 

zonnepark. 

Welke kansen zijn herkend 

 Zonnepark (3.1): realisatie zonnepark als onderdeel van Green Deal ten behoeve van groene 

energievoorziening gebied (logistieke functie, rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), bedrijven, 

omwonenden). 
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 Biomassa en energieteelt (3.2/3.3): cofinanciering projecten derden. 

 Recreatieve route (3.4): realisatie ontbrekende schakels, inclusief voorziening vliegtuigspotters. 

Doorwerking in het investeringskader 

Deelproject 
Reservering 
2016-2019  

Actualisatie  
2018-2019 

Toelichting 

3.1 Zonnepark. €1.500.000  €1.000.000 Afwaarderen i.v.m. tempo realisatie. 

3.2 Biomassateelt (es, 
houtwallen). 

€150.000  

€150.000 

Samenvoegen: drie voorstellen m.b.t. 
energieteelt zijn toepassingen van 
biomassa. 3.3 Kleinschalige tuin- 

en energiebouw. 
€100.000 

3.4 Recreatieve route. €150.000 €150.000 Optie open houden voor benutten 
kansen. 

3.5 Experimenten 
energie, ecologie, 
economie. 

€750.000 €450.000 Green deal. Toevoegen aan deelproject 
4.3. 

Totaal €2.650.000 €1.750.000  
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 3. Logistieke hub Flora Holland 
 

Wat is afgesproken in het investeringskader (PS, 6 juli 2016) 

Deelproject Investering 
(euro) 

Reservering 
(euro) 

Doelbereik 
 

Realisatie 

4.1 Infrastructuur en 
logistieke voorzieningen. 

4.500.000  1.500.000  Veilige bereikbaarheid.  
Logistiek. 

2016-2018 

4.2 Waterstof. 1.500.000 250.000  Alternatieve energiebronnen. 
 

2017-2019 

4.3 Verduurzaming. PM 100.000 Green deal. 2017-2020 

4.4 Experimenten logistiek 
en waterstof. 

PM 400.000 Innovatie. 2016-2020 

Totaal  2.250.000   

 

Wat is er gebeurd sinds juli 2016 

Infrastructuur en logistieke voorzieningen (4.1) 

In het kader van het programma Beter Benutten II (Ministerie I&M en Regio Groningen Assen is 

samen met gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar het waarnemingsprogramma 

Truckspotting uitgevoerd en de basis gelegd voor een nieuw beleid ten aanzien van venstertijden in 

de binnenstad van Groningen (van kracht met ingang van 2017). 

Voor de locatie FloraHolland is in 2016 een marktverkenning Logistiek Ontkoppelpunt (LOP) 

uitgevoerd en aangesloten bij de landelijke aanpak LOP. De eisen en wensen vanuit de markt 

vormden input voor het (her)inrichtingsplan van de locatie FloraHolland en het mobiliseren van 

marktpartijen. In 2017 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de kritische succesfactoren van een 

logistieke hub en naar de potentie van de markt voor facilitaire goederenstromen. De resultaten 

worden verwerkt in de verdere planvorming. Er is een pitch ontwikkeld waarmee het netwerk actief 

wordt benaderd.  

Bureau Veenenbos en Bosch heeft de kwalitatieve inrichtingseisen voor de Burgemeester Legroweg 

in beeld gebracht. De provincie heeft een ontwerp gemaakt om de ingang van het bedrijventerrein 

geschikt te maken voor Lange Zware Voertuigen (LZV). Gemeente Tynaarlo neemt als wegbeheerder 

de uitvoering op zich die in de eerste helft van 2018 is voorzien. De reconstructie van de op- en 

afritten van de A28 wordt afgestemd op de realisatie van het transferium De Punt. 

Waterstof (4.2) 

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over mogelijkheden voor een vulpunt voor waterstof. Voor 

openbaar vervoer lijkt het geen toegevoegde waarde te hebben. Voor de logistieke functie wel. De 

realisatie is afhankelijk van de koppeling aan de energieopwekking van bijvoorbeeld het zonnedak 

van Flora Holland. 

Verduurzaming (4.3) 

Flora Holland heeft met succes SDE+ aangevraagd voor zonnepanelen op het dak van de locatie. Met 

Noorderzijlvest zijn verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden met betrekking tot de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).  
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Experimenten (4.4) 

Het door de Provincie geïnitieerde Interreg project SurfLogh (Smart URban Freight LOGistic Hubs) is 

toegekend en gaat in 2018 van start. Over het Interreg project Hytrec worden nog nadere afspraken 

gemaakt. 

Welke kansen zijn herkend 

 Infrastructuur en logistieke voorzieningen (4.1): provincie Drenthe heeft de haalbaarheid 

onderzocht voor een autonome vervoerswijze voor passagiers, die de luchthaven (terminal en 

parkeren) verbindt met de Flora Holland locatie en op termijn het transferium. De komende tijd 

wordt een businesscase uitgewerkt. 

 Verduurzaming (4.3): De ambities voor logistiek, rioolwaterzuiveringsinstallatie, verduurzaming 

gebouwen en biomassa bieden kansen voor een Green Deal. Een nadere inventarisatie van 

(innovatieve) maatregelen vormt de basis. De Green Deal kan naar verwachting in 2018 worden 

gesloten. 

 Experimenten (4.4): RUG en Stenden willen met participatie van de provincie een Fieldlab 

Logistiek opzetten, waarbij door ‘learning by doing’ de logistieke hubfunctie bij FloraHolland 

wordt benut om de binnenstad van Groningen met duurzame voertuigen (zero emissie) te 

bevoorraden. De betrokkenheid van de kennisinstellingen versterkt het innovatieve karakter. 

Doorwerking in het investeringskader 

Deelproject 
Reservering 
2016-2019  

Actualisatie 
2018-2019 

Toelichting 

4.1 Infrastructuur en 
logistieke voorzieningen. 

€1.500.000  €1.450.000  

4.2 Waterstof. €250.000  €250.000   

4.3 Verduurzaming. €100.000 €500.000 Green Deal 

4.4 Experimenten logistiek 
en waterstof. 

€400.000 €375.000 Realisatie Fieldlab 

Totaal €2.250.000 €2.575.000  
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4. Kwaliteit vestigingslocatie 
 

Wat is afgesproken in het investeringskader (PS, 6 juli 2016) 

Deelproject Investering 
(euro) 

Reservering 
(euro) 

Doelbereik 
 

Realisatie 

5.1 Voormalige 
Rijksluchtvaartschool. 

2.100.000  1.500.000 Herbestemming. 
Economische functie. 

2016-2020 

5.2 Verduurzaming 
bedrijventerreinen. 

PM 250.000  Green Deal. 2017-2019 

5.3 Ontsluiting en 
verkeersveiligheid. 

750.000 500.000 Veilige bereikbaarheid.  
Ruimtelijke kwaliteit. 

2016-2018 

5.4 Experimenten duurzaamheid, 
vastgoed, bereikbaarheid. 

PM 500.000 Innovatie. 
 

2017-2020 

Totaal  2.750.000   

 

Wat is er gebeurd sinds juli 2016 

Voormalige Rijksluchtvaartschool (5.1) 

De voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) is in 2015 door provincie Drenthe aangekocht met als doel 

het als bedrijfsverzamelgebouw opnieuw in de markt te zetten. De Nationale Maatschappij tot 

Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi) begeleidt de herbestemming van 

het complex. In 2016 is de tweede etage van Gebouw B gerenoveerd en gefinancierd vanuit het 

provinciale herbestemmingsfonds. De etage is verhuurd en geldt als vlaggenschip voor het 

aantrekken van nieuwe gebruikers.  

De herontwikkeling van Gebouw B onder de noemer RLS1957 is een succes. Er is vraag naar ruimte 

voor evenementen en er is animo om een groot deel van gebouw A of C te vullen. In eerste instantie 

heeft de inzet vanuit het cultuurprogramma (o.a. KunstBiënnale) een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de exposure en bekendheid. De herkomst van de (potentiële huurders) is grotendeels het gevolg 

activiteiten in het kader van de gebiedsontwikkeling GAE. De focus ligt nu op de positionering van het 

complex als bedrijfsverzamelgebouw. 

Het complex is door de tand des tijds behoorlijk aangetast. In de tijd van de bouw (jaren ’50) is veel 

gebruik gemaakt van asbest als bouwmateriaal. Het gevolg is dat er in de herbestemming zich met 

regelmaat onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld lekkend dak, betonrot, asbesthoudende 

stopverf), en als gevolg daarvan vertragingen, voor doen. Inmiddels is het asbest in gebouw A 

gesaneerd. 

Verduurzaming bedrijventerreinen (5.2) 

De uitwerking van dit deelproject wordt gecombineerd met Logistieke hub; 4.3 verduurzaming. 

Ontsluiting en verkeersveiligheid (5.3) 

In 2016 is de planvorming voor de herinrichting van de ontsluiting van het voorterrein GAE gestart. 

De ambitie om de zichtlijnen te versterken zijn aanleiding om de hoofdingang te verleggen, opdat 

een directe zichtverbinding ontstaat van het tegenover de luchthaven gelegen landgoed Vosbergen 

naar de terminal. De aansluiting op de Burgemeester J.G. Legroweg moet conform de richtlijnen voor 

een verkeersveilige weginrichting uitgevoerd worden als rotonde. Het verleggen van de entree maakt 

het ook mogelijk om de (toekomstige) vervoersstromen beter af te wikkelen op het voorterrein van 
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de luchthaven. Op basis van het groeiscenario van GAE is in opdracht van de provincie door SWECO 

een prognose van de toekomstige parkeeropgave berekend. Uitgaande van het door de 

aandeelhouders vastgestelde groeiscenario én het effectief gebruik van de ruimte van het 

voorterrein is er een verwachte opgave voor 700 parkeerplaatsen extra. In 2017 is de planvorming 

afgerond en overgedragen aan GAE. Het bestemmingsplan wordt in 2018 geactualiseerd. 

Welke kansen zijn herkend 

 RLS1957 (5.1): Voor Gebouw A is een functie als start-up/scale-up bedrijfsverzamelgebouw 

voorzien. Gebouw C is in beeld als verzamelgebouw voor technologiebedrijven. Voor de begane 

grond van Gebouw B is een bedrijfsontmoetingsplaats een kansrijk concept. Het draaien van de 

entree van het complex van de B. Legroweg naar de Machlaan en de parkeeropgave als gevolg 

van het toenemende aantal gebruikers maakt deel uit van de plannen voor de ontsluiting van het 

voorterrein (5.3). 

 

 Ontsluiting en veiligheid (5.3): Het verleggen van de entree van de luchthaven en de realisatie 

van de rotonde op de B. Legroweg maakt het noodzakelijk om ook een deel van de 

parkeervakken en de infrastructuur op het voorterrein (P1 en P2) opnieuw in te richten. 

Doorwerking in het investeringskader 

Deelproject 
Reservering 
2016-2019  

Actualisatie 
2018-2019 

Toelichting 

5.1 Voormalige Rijksluchtvaartschool. €1.500.000  €1.300.000 Realisatie gebouw A, B en gedeelte C. 
5.2 Verduurzaming bedrijventerreinen. €250.000  €0 Green Deal. Toevoegen deelproject 4.3. 

5.3 Ontsluiting en verkeersveiligheid. €500.000 €700.000 Reservering rotonde, ontsluiting RLS.  

5.4 Experimenten duurzaamheid, 
vastgoed, bereikbaarheid. 

€500.000 €500.000  

Totaal €2.750.000 €2.500.000  

Gebouw C

Gebouw D

Gebouw B

Gebouw A

Vijver

Machlaan
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5. Doorontwikkeling visie 
 

Wat is afgesproken in het investeringskader (PS, 6 juli 2016) 

Deelproject Investering 
(euro) 

Reservering 
(euro) 

Doelbereik 
 

Realisatie 

6.1 Living Lab Groningen 
Airport Eelde. 

1 mln.  400.000 Innovatie. 2016-2018 

6.2 Acquisitie. PM 150.000  Economische functie. 2016-2020 

Totaal  550.000   

 

Wat is er gebeurd sinds juli 2016 

Living Lab GAE (6.1) 

In 2016 zijn door studenten en lectoren van de Hanzehogeschool Groningen concrete ruimtelijk-

economische vraagstukken uitgewerkt, die vervolgens zijn betrokken in de planvormingsprocessen. 

In 2017 is de huisvesting in de RLS gerealiseerd en werd de betrokkenheid verbreed naar andere 

onderzoeks- en onderwijsinstellingen en ondernemers. 

In 2016 is door Regio Groningen Assen het project RLS1957 toegekend in het kader van de regeling 

Regionale Projecten en Innovatie. In 2017 is het project uitgewerkt naar een programma met 

concrete projecten en evenementen van regionale allure (rondom de thema’s logistiek, energie en 

drones). 

Acquisitie (6.2) 

Acquisitie vindt primair plaats via de netwerken en kanalen van de partners in de 

gebiedsontwikkeling. In 2017 heeft marketingadviesbureau Scripta ondersteund in de ontwikkeling 

van een strategie voor de gebiedsmarketing. Op basis van het advies wordt een acquisitieplan 

opgesteld. 

Welke kansen zijn herkend 

Drone Hub GAE: In 2016 is het initiatief Drone Hub GAE gelanceerd en is het groeimodel van het 

kenniscentrum voor droneontwikkeling en -toepassing uitgewerkt. In 2017 is de testlocatie in het 

gecontroleerde luchtruim van GAE gerealiseerd (indoor en outdoor), is de stichting opgericht en is 

gewerkt aan een programma voor business development op het gebied van onder ander agri, 

delivery, remote sensing, maintenance en security. 

Doorwerking in het investeringskader 

  

Deelproject 
Reservering 
2016-2019  

Actualisatie 
2018-2019 

Toelichting 

6.1  Living Lab Groningen 
Airport Eelde. 

€400.000  €200.000 Realisatie projecten RGA. 

6.2 Acquisitie. €150.000  €100.000 Uitvoeren communicatieplan. 

Totaal €550.000 €300.000  



13 
 

6. Resumé 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten beschreven van het eerste jaar van de realisatie 

van het programma Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde. De belangrijkste resultaten zijn: 

 Realisatie van vergunningen en SDE+ subsidie ten behoeve van de realisatie van het zonnepark 

GAE en de installatie van zonnepanelen op de daken van de locatie Flora Holland. 

 Herbestemming van de voormalige Rijksluchtvaartschool: exploitatie van gebouw B en 

voorbereiding van de herbestemming van gebouw A en C. 

 Voorbereiding van de herinrichting van de aansluiting van het bedrijventerrein 

Bloemenveiling/De Punt. 

 Realisatie van een Europees project ten behoeve van de verduurzaming van de stadslogistiek 

Groningen vanuit de locatie Flora Holland.  

 Realisatie van vijf innovatieve projecten gerelateerd aan energie, biobased en drones.  

 Oprichting van het innovatiecluster DroneHub GAE. 

Het eerste jaar wordt gekenmerkt door planvorming en –uitwerking van de verschillende 

deelprojecten. Conform de uitgangspunten van de ontwikkelvisie, vindt deze voorbereiding plaats in 

samenwerking met externe belanghebbenden en partners. De planuitwerking levert scherpte op de 

haalbaarheid en financiële behoefte van beoogde investeringen. Als gevolg hiervan zijn een aantal 

budgettaire wijzigingen doorgevoerd: 

1. Verlagen van de reservering voor het deelprogramma Energielandgoed: 

 Voor de realisatie van volgende fasen van het zonnepark zijn alternatieve financieringsopties in 

beeld, waardoor de raming naar beneden is bijgesteld (- 500.000 euro). 

 De deelprojecten Biomassa en Energieteelt leveren minder haalbare initiatieven op dan vooraf 

verwacht. De posten zijn samengevoegd (-100.000 euro). 

 De raming voor experimenten is naar beneden bijgesteld (- 300.000 euro), vanwege de overlap 

met de duurzaamheidsexperimenten onder Logistieke hub en Kwaliteit vestigingslocatie. 

 

2. Verhogen van de reservering voor het deelprogramma Logistieke hub: 

 De raming voor verduurzaming is naar boven bijgesteld (+ 400.000 euro) met het oog op de 

realisatie van een innovatieve Green Deal voor het gehele gebied. 

 

3. Verhogen van de reservering voor het deelprogramma Kwaliteit vestigingslocatie: 

 De raming voor de herontwikkeling van de RLS is naar boven bijgesteld (+ 175.000 euro) in 

verband met onvoorziene omstandigheden, zoals asbestsanering en ontsluiting. 

 De realisatie van het deelproject voor Duurzaamheid is, als gevolg van de overlap, samengevoegd 

met het deelproject onder Logistieke hub. De raming is naar beneden bijgesteld (-250.000 euro). 

 De planuitwerking van de realisatie van de rotonde en nieuwe entree aan de B. Legroweg is 

aanleiding voor een hogere raming (+ 200.000). 

Het gehele gebiedsprogramma blijft sluitend op de beschikbare investeringsruimte, zoals besloten 

door Provinciale Staten op 6 juli 2016.  

In het investeringskader Gebiedsontwikkeling GAE (PS 2016) is aangegeven uit te gaan van 

investering van derden bij de realisatie van de deelprojecten. In de jaargang 2016/2017 is een 

multiplier van 2 gerealiseerd. Dat wil zeggen dat: tegenover elke euro geïnvesteerd door provincie 

Drenthe staat een euro geïnvesteerd door derden. 
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Deelprogramma 

Reservering  Resultaat  2016-2017 Actualisatie 

2016-2020 Investering 
Drenthe 

Investering 
derden 

Prognose 
2018-2020 

Energielandgoed GAE. € 2.650.000 € 19.000 € 19.200 € 1.750.000 

Logistieke hub Flora Holland. € 2.250.000 € 85.000 € 592.000 € 2.500.000 

Kwaliteit vestigingslocatie. € 2.750.000 € 650.000 € 165.000 € 2.500.000 

Doorontwikkeling visie. € 550.000 € 320.000 € 450.000 € 300.000 

     

Totaal € 8.200.000 € 1.074.000 € 1.226.200 € 7.050.000 

Nog niet gealloceerd.    € 76.000 

 

 


