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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 de verbonden partijen in de exploitatiefase de Jaar-

stukken ontvangt. ln lijn met deze afspraak heeft u eerder dit jaar de Begroting
2020 van Groningen Airport Eelde NV ontvangen en ontvangt u nu de 3e

Kwartaalrapportage 2020 Groningen Airport Eelde en de Begroting2O2l. Tevens
willen wij u informeren over actuele ontwikkelingen. Wij als college willen graag
open en transparant uw Staten informeren over de ontwikkelingen op en rond
de luchthaven en sturen u daarom deze stukken toe.

ln de schriftelijk Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van

10 december 2O2O hebben wij als aandeelhouders de exploitatie begroting 202'l
vastgesteld. De in de begroting202l opgenomen investeringsbegroting is daar-
mee nog niet vastgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van

de gesprekken met minister wordt nader besloten over de nut en noodzaak en

de geplande investeringen en de fasering daarvan en welke mogelijkheden er
zijn voor overbruggingsfinancieringen. Dit geldt ook voor de brandweerkazerne,
waarvan de voorbereidende werkzaamheden conform de afspraken met de RvC

zijn doorgegaan. Uiteraard moet dit alles binnen de eerder door de aandeelhou-
ders beschikbaar gestelde € 46 miljoen gerealiseerd worden.

Tevens is besloten om mevrouw M.H. de Groot per 1 januari2O2l te benoemen
als directeur van Groningen Airport Eelde NV. Zij volgt de heer B. Schmeink op
die als interim-directeur was aangesteld.
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3e Kwartaalrapportage 2020 Groningen Airport Eelde

Wij sturen u deze rapportage toe om u te informeren over de commerciële en fi-
nanciële stand van zaken van GAE NV. Verwacht wordt dat het financieel resul-

taat voor 2020 uit zal komen op een verlies van € 2.050.000,--, dat ligt in lijn met
de verwachting die gemaakt werd in de halfjaarrapportage. Het is een hoger ne-
gatief saldo, dan het begrote resultaat van € 1.357.000,-- negatief. Het nadeel
wordt veroorzaakt door het grotendeels wegvallen van het passagiersvervoer. De

opbrengsten bestaan nu nog vooral uit beperkte havengelden en brandstoffen-
opbrengsten en opbrengsten vanuit het vastgoed. Het gebrek aan omzet heeft
direct geleid tot kostenbesparende maatregelen. De openingstijden van de lucht-
haven zijn aangepast, roosters zijn aangepast en vakantiedagen zijn opgenomen.
Daarnaast is de flexibele schil bijna volledig afgebouwd.

Het voor vandaag geplande overleg met de minister van Nieuwenhuizen, de heer
Benschop van de Schiphol Group en de vertegenwoordigers vanuit de regio en de

luchthavens van Maastricht Airport Aken en Groningen Airport Eelde kon in ver-
band met de coronaontwikkelingen en de daarvoor ingelaste extra ministerraad
niet doorgaan. Er wordt een nieuw overlegmoment in januari gezocht.

Verder is het goed om te weten dat gedeputeerde Bijl in de commissieverga-
dering van 9 december 2020 heeft aangegeven dat eind januari 2021 weer een

bijpraatsessie voor de voorzitters van onze Statenfracties wordt gepland. Dit om
hen bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot GAE. Hiervoor zal

binnenkort de datum bekend worden gemaakt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage(n):
1. Begroting 202'l GAE

2. Brief GAE - Rapportage 3e kwartaal2020
md/coll.
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1. Inleiding en gevraagd besluit 
 
In de terugblik op 2019 uit de begroting van vorig jaar werd gesproken over ‘een jaar van 
onzekerheden’. De onduidelijkheid over de inhoud van de Luchtvaartnota 2020-2050, de mogelijke 
opening van Lelystad Airport en het faillissement van Thomas Cook bepaalden het voorgaande jaar. 
Het jaar 2020 heeft de concept Luchtvaartnota gebracht, maar ook de Corona-crisis. De 
onduidelijkheid over de opening van Lelystad Airport is gebleven. De gevolgen van de Corona-crisis 
voor de luchtvaart zijn enorm en overschaduwen alle overige onzekerheden. Wij kunnen dan ook niet 
anders dan constateren dat de onzekerheid voor de gehele sector alleen maar is toegenomen, en 2020 
voor de luchtvaart een rampjaar was. 
 
Toekomstvisie 
De Directie en Raad van Commissarissen hebben het document “Visie, strategie en toekomst 
Groningen Airport Eelde” opgesteld waarin de toekomstvisie van de luchthaven uiteen is gezet. De 
komst van de concept Luchtvaartnota 2020-2050 en de gevolgen van de Corona-crisis hebben 
daarnaast gezorgd voor belangrijke veranderingen in de externe omgeving voor de luchtvaart, en 
daarmee in de omgeving waarin de luchthaven opereert.  
 
Samengevat stellen wij dat Groningen Airport Eelde van onmisbare maatschappelijke en economische 
waarde is, voor zowel de regio als ook op nationaal niveau. In termen van werkgelegenheid, 
vestigingsklimaat en maatschappelijke functie is de luchthaven belangrijk voor de regio. Vanuit 
nationaal perspectief is Groningen Airport Eelde schaarse en waardevolle infrastructuur en capaciteit 
die nu op en termijn noodzakelijk is om de luchtvaart op regionaal en nationaal niveau te kunnen 
blijven accommoderen. 
 
Ten aanzien van de toekomst van de exploitatie van de luchthavens zijn verschillende scenario’s 
uitgewerkt. Het daadwerkelijke toekomstbeeld wordt echter grotendeels bepaald door de inhoud van 
de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050, de vergunde gebruiksmogelijkheden uit het aan te vragen 
luchthavenbesluit en het herstel van de sector en de economie in de komende jaren. De uitkomst van 
deze afhankelijkheden is nog onzeker, waardoor toekomstscenario’s geen keuzes zijn maar mogelijke 
uitkomsten en kansen. 
 
In elk scenario is sprake van een ten minste kostendekkende exploitatie, mits de kosten van beheer 
en instandhouding van de infrastructuur en veiligheid zijn geborgd. De benodigde bijdrage voor 
beheer, instandhouding en veiligheid komt voor de komende 10 jaren uit op ongeveer € 6 tot 8 mln 
per jaar. Wereldwijd is 94% van alle regionale luchthavens afhankelijk van steun. Zowel in haar 
position paper, zienswijze op de concept Luchtvaarnota 2020-2050 en haar visiedocument pleit 
Groningen Airport Eelde er dan ook voor de infrastructurele kosten te dekken vanuit het Rijk.  
 
De toekomstige exploitatie die de Directie voorstaat is een luchthaven met een gemengd 
activiteitenprofiel, waarin het brede gebruik van de luchthaven centraal staat. Dus maatschappelijk 
relevant verkeer zoals faciliteiten voor de traumahelikopter en medische (orgaan-) vluchten voor het 
UMCG, militair medegebruik en uitwijkluchthaven binnen het stelsel van nationale luchthavens, de rol 
van nationale lesluchthaven, passagiersverkeer op een bescheiden maar realistische schaal en de 
luchthaven als vestigingsplaats voor luchtvaart-gebonden bedrijven. Daarmee worden de business-to-
government, business-to-business en business-to-consumer markt bediend, zowel regionaal als 
nationaal. 
 
Voor een gedetailleerd inzicht in de geschetste toekomst, wordt verwezen naar het document “Visie, 
strategie en toekomst Groningen Airport Eelde”. 
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Gevolgen Corona-crisis 
In augustus jongstleden is een rapport “Effecten van COVID-19 op de Nederlandse luchtvaart” 
verschenen dat SEO Economisch Onderzoek heeft opgesteld. Daarin stelt zij samenvattend: 
 
De Corona-crisis heeft een ongekende impact op de luchtvaart. Naarmate COVID-19 zich over de 
wereld verspreidde stelden steeds meer landen reisrestricties in. Daardoor kwam het personenvervoer 
door de lucht vrijwel volledig tot stilstand: in april verwerkten de Nederlandse luchthavens 98 procent 
minder passagiers dan een jaar eerder. 
 
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SEO Economisch Onderzoek de 
effecten voor de luchtvaart doorgerekend van vier mogelijke toekomstscenario’s. In het meest 
optimistische scenario is het virus snel onder controle en herstelt de luchtvaartsector zich in de eerste 
helft van 2021 naar het niveau van 2019. In het meest pessimistische scenario komt het virus niet onder 
controle en blijven reisrestricties langdurig van kracht. Het vertrouwen onder reizigers neemt af en 
bedrijven stappen steeds meer over op digitale vormen van communicatie. In dat scenario wordt social 
distancing de norm in het vliegtuig, waardoor bezettingsgraden dalen en ticketprijzen toenemen. In 
combinatie met een wereldwijde recessie leidt dat tot een significante daling van de vraag naar 
luchtvaart. Veel maatschappijen gaan failliet en Schiphol verliest zijn hubfunctie. 
 
In het optimistische herstelscenario herstelt de Nederlandse luchtvaartsector zich in 2021; in het meest 
pessimistische scenario blijven passagiersvolumes langdurig 70 tot 80 procent onder het niveau van 
voor de crisis. In 2020 bedraagt het welvaartsverlies € 0,9 tot 1,3 miljard, afhankelijk van het scenario. 
De bruto werkgelegenheid en de toegevoegde waarde dalen in 2020 met respectievelijk 40 tot 60 
duizend FTE en € 4 tot 6 miljard. In het meest optimistische scenario blijven de effecten grotendeels 
beperkt tot 2020; in het meest pessimistische scenario zijn de effecten structureler van aard. 
 
De Corona-crisis heeft ook Groningen Airport Eelde hard geraakt. Na een goede eerste twee maanden 
kwam het passagiersverkeer vrijwel geheel stil te liggen. In het derde kwartaal, waarin de normaal zo 
drukke zomerperiode gelegen is, werden slechts 94 passagiersvluchten uitgevoerd terwijl er 771 
waren gepland. De lijnvluchten naar Kopenhagen en Londen Southend zijn geheel komen te vervallen. 
Na vele jaren samenwerking met Stobart en Flybe op de route naar Londen Southend, was het 
plotseling staken van alle activiteiten van Flybe een grote teleurstelling. Deze maatschappij had het 
door de Brexit erg moeilijk en een tweede ronde steun door de Britse overheid blijf uit, waardoor de 
maatschappij failliet ging. Er wordt nog steeds gesproken over een doorstart van de route door Stobart 
zelf, maar door het uitbreken van de Corona-crisis bestaat op korte termijn geen realistisch perspectief 
op een snelle doorstart. 
 
Samengevat kan worden gesteld dat de sterk veranderde omgeving als gevolg van de Corona-crisis, 
haar stempel op het jaar 2020 heeft gedrukt en dat ook op 2021 en verder zal blijven doen. Deze 
begroting voor 2021 moet dan ook gelezen worden met de Corona-crisis in het achterhoofd en het 
besef dat gedane voorspellingen over het volgend jaar snel door de tijd ingehaald kunnen worden. 
 
Externe omgeving 
De concept Luchtvaartnota 2020-2050 heeft het levenslicht gezien en is met gemengde reacties 
ontvangen. Verwezen wordt naar de zienswijze die Groningen Airport Eelde heeft ingediend. 
Groningen Airport Eelde voert gesprekken met zowel het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 
als met de Nederlandse Vereniging van Luchthavens over dit onderwerp. De belangrijkste thema’s 
waar zij zich voor in zet zijn de gedachte van één luchthavensysteem waarin de functies van de 
nationale luchthavens complementair aan elkaar zijn, de taak van het Rijk om meer regie te nemen, 
en het ontvangen van een Rijksbijdrage voor beheer en instandhouding van infrastructuur en 
veiligheid. 
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Financiële prognose 
De financiële prognose voor 2021 kenmerkt zich door: 

• Een exploitatieresultaat dat naar verwachting € 1.713.000 negatief bedraagt in 2021. Als gevolg 
van de Corona-crisis en het wegvallen van een deel van het vluchtaanbod, worden minder 
passagiers vervoerd dan normaal. Ten opzichte van 2020 is sprake van een licht herstel van de 
opbrengsten indien gedurende het zomerseizoen weer gevlogen mag worden. Ondanks 
kostenbesparingen, is het herstel nog niet voldoende voor een kostendekkende exploitatie. 

• Een investeringsbehoefte van € 2.257.000. Dit bedrag is inclusief geschatte investeringen voor 
een bedrag van € 404.000 aan niet reguliere en nog onzekere projecten voor de aanvraag van een 
nieuw luchthavenbesluit, milieuvergunning en vastgoedontwikkeling c.q. ontsluiting. 

• Gevraagde goedkeuring voor het realiseren van een brandweerkazerne in een bestaande 
hangaar voor een bedrag van € 3.050.000. Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 724.260 aan 
reeds gepleegde investeringen voor het ontwerp, leges voor vergunningen, en de aanschaf en het 
asbestvrij maken van de betreffende hangaar. 

 
Subsidie en financieringsopgaaf 
Als gevolg van de financiële verliezen in 2020, 2021 en de te plegen investeringen, bestaat voor de 
komende twee jaren een aanvullende financieringsopgave. De jaarlijkse NEDAB-subsidie komt in 2021 
naar verwachting niet aan het regulier verwachte bedrag van € 3.000.000 per jaar, maar op 
€ 2.837.000 uit. Gevraagd wordt dit bedrag als voorschot uit te keren begin 2020 ter versterking van 
de liquiditeit. Ook in de jaren 2020 en 2022 is sprake van een “onderbesteding” als gevolg van het feit 
dat door uitvallende vluchten niet voldoende kosten worden gemaakt voor een declaratie van de 
omvat van het geschatte bedrag. 
 
Naast het reeds beschikte bedrag van € 1.200.000 wordt verzocht ook de resterende € 1.350.000 en 
aanvullend € 500.000 te beschikken voor de verbouwing en uitbreiding van een bestaande hangaar 
tot brandweerkazerne.  Daarnaast wordt een kredietfaciliteit van maximaal € 7.050.000 voor de jaren 
2021 en 2022 gevraagd. De totale financieringsopgave kan worden ingevuld vanuit de middelen uit de 
investeringsplannen van 2016, waarbinnen herbestemming van de middelen nodig is. Navolgend 
wordt dat in deze begroting toegelicht in het hoofdstuk over liquiditeit en solvabiliteit. 
 
Op basis van de opgestelde liquiditeitsplanning voor 2021 en 2020 is daarvan ongeveer € 5.500.000 
nodig, voor het eerst in juni 2020, onder de gestelde aannames. 
 
Voorgesteld besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde NV heeft kennis 
genomen van de door de Directie opgestelde en door Raad van Commissarissen goedgekeurde 
Exploitatie- en Investeringsbegroting 2021 van Groningen Airport Eelde NV die ter instemming is 
voorgelegd, en gaat akkoord met: 

• het vaststellen van de exploitatiebegroting 2021 voor Groningen Airport Eelde NV met een 
negatief resultaat van € 1.713.000; 

• het doen aanvragen van de jaarlijkse NEDAB-subsidie voor een bedrag van maximaal € 3.000.000, 
waarbij wordt verzocht de verwachte benutting voor 2021 als voorschot in februari 2021 uit te 
keren; 

 
waarbij over de investeringsbegroting inclusief de realisatie van een brandweerkazerne, in januari 
van 2021 zal worden besloten tijdens een te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  
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Her-allocatie middelen investeringsscenario 2016 
Tevens verzoeken wij voor de financiële dekking van de begroting van 2021, en zo nodig die van 2022, 
aan de aandeelhouders om de beschikbare middelen uit het investeringsscenario van 2016 als volgt 
te her-alloceren: 

 

• Een aanvullende subsidie van € 500.000 voor de dekking van de totale realisatiekosten van de 

brandweerkazerne, ten laste van het gealloceerde bedrag voor de toekomstige renovatie of 

uitbreiding van de passagiersterminal. 

 

• Een kredietfaciliteit ter beschikking te stellen van maximaal € 7.050.000 voor de jaren 2021 en 

2022, bestaande uit: 

 

• de resterende en niet te besteden subsidie voor de passagiersterminal (€ 2.950.000); 

• de resterende en niet te besteden subsidie voor het route-ontwikkelingsfonds (€ 3.000.000); 

• de onderbesteding van de NEDAB-subsidie voor de jaren 2017-2021 (€ 1.100.000). 
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2. Exploitatie- en investeringsbegroting 
 

 
  

EXPLOITATIEBEGROTING (in €) Begroot Forecast Begroot

2020 2020 2021

Bedrijfsopbrengsten

Havengelden 2.764.000 879.041 2.063.000

Opbrengst Gebouwen & Terreinen 594.000 521.544 549.000

Brandstofverkopen 254.000 76.247 59.000

Overige Bedrijfsopbrengsten 524.000 141.018 277.000

TOTAAL OPBRENGSTEN 4.136.000 1.617.849 2.948.000

Bedrijfslasten

Personeelskosten 3.222.000 1.533.439 2.418.000

Afschrijvingskosten 525.000 550.563 450.000

Overige bedrijfskosten 1.746.000 1.580.128 1.738.000

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 5.493.000 3.664.130 4.606.000

BEDRIJFSRESULTAAT -1.357.000 -2.046.281 -1.658.000

Rente 0 -3.173 -55.000

RESULTAAT VOOR BELASTING -1.357.000 -2.049.454 -1.713.000

INVESTERINGSBEGROTING (in €) Begroot Forecast Begroot

2020 2020 2021

Onderhoud en vervangingsinvesteringen

Gebouwen & Terreinen 90.000 17.220 575.300 

Installaties 263.000 203.243 204.000 

Tractie 105.200 5.100 7.300 

Afhandeling 245.000 51.201 125.000 

ICT 35.000 21.293 65.000 

Brandweer & Safety 19.700 0 849.000 

Communicatie 6.000 0 10.000 

Inventarissen 11.100 4.242 17.400 

Subtotaal 775.000 302.299 1.853.000 

Projecten en niet-reguliere investeringen

Luchthavenbesuit PM 200.000 

Bestemmingsplan en ontsluiting vastgoed 200.000 

Milieuvergunning 15.000 19.289 4.000 
TOTAAL INVESTERINGEN 790.000 321.588 2.257.000 

Lopende projecten

Brandweerkazerne 724.260 2.325.740 

  Subsidie - reeds beschikt -1.200.000 -1.350.000 

  Subsidie - aanvullende aanvraag -500.000 
TOTAAL LOPENDE PROJECTEN 0 -475.740 475.740 
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3.  Korte terugblik op 2020 
 

3.1 Passagiers en vliegbewegingen 
Voor het jaar 2020 was een aantal passagiers begroot van 157.107. Naar verwachting (forecast) blijft 
het werkelijk aantal vervoerde passagiers steken op 19.230 als gevolg van het wegvallen van 83% van 
het aantal passagiersvluchten vanwege de Corona-crisis en het staken van de activiteiten van Flybe. 
Het jaar 2020 is dan ook een historisch dieptepunt voor wat het passagiersvervoer betreft. 
 

 
 
Het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) in 2020 brak daarentegen records in sommige 
maanden. Er waren dagen bij dat Groningen Airport Eelde de Nederlandse luchthaven met de meeste 
vliegbewegingen was. Waar 33.888 bewegingen waren begroot, komt het werkelijke aantal 
bewegingen naar verwachting uit op 37.164, een toename van 16% ten opzichte van 2019 en 6% ten 
opzichte van het begrote aantal bewegingen. De toename in het aantal bewegingen is vrijwel geheel 
toe te schrijven aan het aantal lesbewegingen, en neemt naar verwachting in 2021 nog verder toe. 
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Het aantal lesbewegingen maakt twee derde uit van het totaal aantal bewegingen. Door de integratie 
van de Martinair Flight Academy (afkomstig van Lelystad Airport) met de KLM Flight Academy op 
Groningen Airport Eelde, is Groningen Airport Eelde de belangrijkste opleidingsluchthaven van 
Nederland. Daarnaast zijn nog andere vliegscholen op de luchthaven gevestigd en maken vliegscholen 
afkomstig van andere luchthavens graag gebruik van Groningen Airport Eelde als lesluchthaven, zowel 
nationaal als internationaal. 
 
Het overige verkeer (general aviation, klein verkeer) maakte meer dan 9.000 bewegingen maar bleef 
ook als gevolg van Corona-maatregelen achter bij de verwachting. Dit verkeer is bovendien sterk 
weersafhankelijk. De traumahelikopter maakte met 2.500 bewegingen ongeveer evenveel 
bewegingen als verwacht en in lijn met eerdere jaren. 

 
3.3 Financieel resultaat 
Voor 2020 was een negatief resultaat begroot van € 1.357.000. Naar verwachting bedraagt het 
resultaat over 2020 € 2.049.454 negatief. Het verschil van € 692.454 wordt verklaard door het 
wegvallen van een groot deel van de inkomsten als gevolg van vluchten die door de Corona-crisis zijn 
uitgevallen. Deze cijfers betreffen een forecast en zijn gestoeld op de financiële cijfers zoals die tot en 
met september 2020 beschikbaar waren; het resultaat in de jaarrekening over 2020 kan hier 
uiteindelijk nog van afwijken. 
 
In de exploitatiebegroting voor 2021 die in hoofdstuk 2 is weergegeven, is tevens de forecast voor 
2020 opgenomen. Onderstaand volgt een analyse van de belangrijkste verschillen tussen de begroting 
en de forecast voor 2020. 
 
Het passagiersverkeer is de belangrijkste financiële kurk waar de luchthaven normaliter op drijft. 
Naast de directe inkomsten zijn ook de horeca-concessie, brandstofverkopen en het parkeren van dit 
verkeer afhankelijk. Als gevolg van het wegvallen van het overgrote deel van de passagiersvluchten in 
2020, namen de inkomsten sterk af. Waar in totaal € 4.136.000 was begroot, komen de opbrengsten 
naar verwachting uit op € 1.617.849; 61% minder dan begroot. 
 
De belangrijkste component van de havengelden; de passagiersvergoedingen, kwamen 87% lager uit 
dan begroot en voor de afhandelingsvergoeding geldt hetzelfde. Door het aantrekkende lesverkeer 
bleven de landingsgelden “slechts” 41% achter bleven bij de verwachting. De vergoedingen voor het 
overig verkeer kwamen 18% boven de verwachting uit, voornamelijk doordat een nieuwe 
inkomstenbron is ontstaan vanwege het (langdurig) parkeren van vliegtuigen. 
 
De opbrengsten uit gebouwen en terreinen (€ 521.544) kwamen 12% lager uit dan begroot, 
voornamelijk als gevolg van huur en concessies die omzet-gedreven zijn en daarmee vooral afhankelijk 
zijn van het lagere aantal vervoerde passagiers. Het vastgoed van de luchthaven was ook in 2020 
volledig bezet in de zin dat alle mogelijke gebouwen voor verhuur en terreinen beschikbaar voor 
erfpacht waren benut. Omdat er regelmatig vraag is naar hangarruimte, wordt de mogelijkheid 
onderzocht om achter de niet meer in gebruik zijnde 01-19 baan 6 tot 9 hectare ontwikkelruimte te 
creëren en daarvoor het bestemmingsplan te wijzigen. 
 
De overige opbrengsten, voor het belangrijkste deel parkeren van auto’s en de opbrengsten uit de 
brandstofconcessie, kwamen in totaal 72% lager uit dan begroot als gevolg van het wegvallen van 
passagiersvluchten. In totaal waren de opbrengsten over 2020 daarmee € 2,5 mln lager dan begroot. 
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Als gevolg van de dalende opbrengsten is direct na het uitbreken van de Corona-crisis hard op de rem 
getrapt voor wat de kosten betreft. Aan de kostenzijde zijn de personeelskosten verreweg de 
belangrijkste kostenpost en deze maken regulier bijna twee-derde deel uit van het totale 
kostenprofiel. De personeelskosten over 2020 kwamen, zonder rekening te houden met de NEDAB-
subsidie, 38% lager uit dan begroot. Meerdere managers zijn uitgestroomd, en waar de functie is 
blijven bestaan intern vervangen. Vacatures zijn niet ingevuld. Enkele functies, waaronder die van 
Directeur, zijn in 2020 grotendeels ad interim extern ingevuld. De belangrijkste kostenbesparing was 
echter het geheel afbouwen van de flexibele schil en de besparing op security kosten, beide door een 
wegvallende personele inzet voor passagiersvluchten. Daarnaast is steun ontvangen (NOW-1 en 
NOW-2) van de Rijksoverheid, die onder de personeelskosten is verantwoord. Het beroep op NEDAB-
subsidie is in 2020 verlaagd in lijn met het aangepaste kostenprofiel. 
 
De afschrijvingskosten, kosten van huisvesting, onderhoud en algemene kosten lagen grotendeels in 
lijn met de begroting en kunnen uiteraard minder snel worden afgeschaald, op de kosten voor 
promotie en ontwikkeling na. Vanwege het gebrek aan passagiersvluchten, zijn alleen de vaste kosten 
voor bijvoorbeeld de website gemaakt, maar is promotie op een laag niveau gezet om kosten te 
besparen. In totaal kwamen de beheerkosten 10% lager uit dan begroot. 
 
Aan de kostenzijde dient tevens vermeldt te worden dat over de eerste drie kwartalen slechts zeer 
geringe afboekingen op debiteuren (€ 4.200) hoefden te worden gedaan, waar in de loop van het jaar 
met een groter bedrag rekening werd gehouden. Door de inzet van een incassobureau en het 
herhaaldelijk aanschrijven en benaderen van partijen is vrijwel alles binnen gekomen uit binnen- en 
buitenland. De enige gedane afboeking is als gevolg van een faillissement zonder baten. Er zijn op dit 
moment geen debiteuren waar een zorg over bestaat, waardoor geen dotatie aan de voorziening voor 
debiteurenrisico’s is gedaan in 2020. 
 
De totale bedrijfslasten komen naar verwachting in 2020 € 1.828.870 (33%) lager uit dan begroot, 
voornamelijk door de personele inzet in lijn te brengen met de omvang van de passagiersstroom en 
NOW-steun. Tegelijkertijd wordt in 2020 een beroep op de NEDAB-subsidie gedaan die naar 
verwachting € 470.000 lager is dan de toegekende subsidie van Є 3,0 mln. 
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4.  Toelichting op exploitatiebegroting 2021 
 

4.1 Algemeen 
De commerciële uitgangspunten van de begroting voor 2021 zijn gericht op het profiteren van een 
herstel van de markt voor vliegreizen en het verbreden van het commercieel en maatschappelijk 
profiel van de luchthaven zoals beschreven in de toekomstvisie van de luchthaven. De financiële 
uitgangspunten zijn gericht op het vasthouden van de operationele kostenbesparingen uit 2020 en 
het verrichten van investeringen die noodzakelijk en in lijn met het verwachte toekomstige profiel of 
noodzakelijk zijn voor het voldoen aan wet- en regelgeving. 
 
Op het gebied van safety en security worden geen concessies aan veiligheid en het voldoen aan 
wetgeving gedaan. Net als vorig jaar worden commerciële kansen, ook op het gebied van 
vastgoedontwikkeling, actief gezocht en benut in lijn met het gemengde activiteitenprofiel. 

 
4.2 Passagiers en vliegbewegingen 
 
De Corona-crisis heeft een grote schokgolf in de markt voor vliegreizen teweeg gebracht. Zoals in het 
vorige hoofdstuk toegelicht, zijn verschillende scenario’s mogelijk voor het herstel van de markt. 
Luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus en touroperators hebben het commercieel en financieel erg 
moeilijk. Het valt niet te voorspellen hoe lang deze crisis duurt en welke partijen zullen overleven. Met 
het wegvallen van Thomas Cook in 2019 en de voorgenomen fusie tussen Corendon en Sunweb, heeft 
een kaalslag plaatsgevonden in het landschap van touroperators, met het risico op marktconcentratie. 
 
Het aantal bestemmingen waar vanaf Groningen Airport Eelde heen wordt gevlogen, kenmerkt zich in 
2021 door charterbestemmingen die voornamelijk door touroperators zelf worden gevlogen. De 
Corona-crisis heeft chartermaatschappij Transavia het roer doen omgooien en zij gaat zich in het 
komende jaar vooral richten op een nieuwe eigen touroperator en de operatie verplaatsen naar 
voornamelijk Amsterdam Airport Schiphol. Deze concentratie zorgt er voor dat ze helaas, na 24 jaar 
de belangrijkste partner te zijn geweest, in 2021 niet vanaf Groningen Airport Eelde vliegt. 
 
Andere bestaande partners, zoals TUI en Corendon, springen echter in het gat dat Transavia achter 
laat. Typische charterbestemmingen zoals Gran Canaria, Mallorca, Kreta en Turkije staan dan ook weer 
op het programma. Naast het Turkse Antalya staat ook de in 2020 nieuw aangekondigde bestemming 
Bodrum op het programma van Corendon. TUI breidt bovendien uit met Zakynthos als nieuwe 
bestemming, wat door de markt erg positief ontvangen is. Ook de succesvolle nieuwe bestemming uit 
2019, die toen uitverkocht was en ook in 2020 goed geboekt werd, de Kanaaleilanden Jersey en 
Guernsey, keert in 2021 terug. 
 
Daarnaast konden nieuwe wintersportvluchten worden aangekondigd. BBI Travel, een reisbureau en 
touroperator gevestigd op Groningen Airport Eelde en gespecialiseerd in Scandinavië, kondigde voor 
de winter van 2020-2021 reeds reizen aan naar Zweden en zal bij gebleken succes ook uitbreiden naar 
IJsland en Noorwegen. Op dit moment is het nog onzeker of reizen naar de aangeboden 
bestemmingen ook echt doorgang kunnen vinden als gevolg van het Corona-besmettingsgevaar en 
het standpunt dat de regering inneemt over deze bestemmingen in dat kader. 
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Met de reizen naar Scandinavië en de Kanaaleilanden legt Groningen Airport Eelde een fundament in 
een segment waar ze in de toekomst verder in wil groeien omdat daar kansen liggen: kleinschalige en 
gespecialiseerde bestemmingen voor het hogere prijssegment. De komst van een derde reisbureau 
naar Groningen Airport Eelde in het najaar van 2020, al jarenlang specialist in themareizen zoals rond-, 
camper-, golf- en whiskyreizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en IJsland, zet in dat kader de 
deur naar nieuwe mogelijkheden verder open. 
 
Naast een teruggang in het reisgedrag zorgt de Corona-crisis ook voor een veranderende 
consumentenbehoefte. Hoewel Amsterdam Airport Schiphol de grootste markt is en blijft, kiezen 
touroperators bewust ook voor regionale luchthavens in 2021. Niet alleen de beschikbaarheid van 
slots maar vooral de snelle afhandeling en voorkeur van passagiers is daaraan debet. Wij ontvangen 
signalen dat als gevolg van de Corona-crisis en het nemen van allerhande maatregelen, passagiers 
graag reizen van een regionale luchthaven met korte afhandelingstijden. En waar de afgelopen jaren 
nog een trend gaande was naar self-package holidays, een zelf samengestelde vakantie bestaande uit 
een (vaak goedkope) losse vlucht en zelf geboekte accommodatie, verwachten reisbureaus dat 
consumenten weer toegevoegde waarde zien in de zekerheid van de pakketreis. Het gevoel dat “alles 
geregeld is” en speciale annulerings-voorwaarden gebaseerd op uitbraken van het Corona-virus met 
repatriërings-garantie, moeten de consument weer aantrekken en het marktherstel bespoedigen.  
 
Voor 2021 worden geen lijndiensten begroot: hoewel er gesprekken lopen over het continueren van 
de route naar Londen Southend, is deze bestemming niet concreet genoeg om te begroten. De 
Corona-maatregelen, quarantaineplicht en de aanstaande Brexit maken dat lijnbestemmingen naar 
Groot Brittannië zwaar onder druk staan. Hub-luchthavens hebben het erg moeilijk omdat 
zakenreizigers en intercontinentale bestemmingen het massaal af hebben laten weten. Hub- en 
lijnbestemmingen worden nog steeds geambieerd in het toekomstige bestemmingenaanbod en we 
blijven met partijen in gesprek, maar deze bestemmingen zijn in 2021 niet waarschijnlijk. 
 
Voor 2021 worden 81.190 passagiers begroot. Door het uitvallen van de lijnvluchten en sommige 
charterbestemmingen, is dit als gevolg van de Corona-crisis een veel lager aantal dan regulier. Het 
herstel van de luchtvaart zal naar verwachting enkele jaren duren. Er worden alleen passagiers en 
inkomsten begroot op vluchten die op dit moment ook daadwerkelijk te boeken zijn en er wordt met 
een realistische bezettingsgraad rekening gehouden. Er zijn nog nieuwe bestemmingen mogelijk, maar 
het is ook realistisch dat er vluchten uit worden gehaald als gebieden te maken krijgen met Corona-
uitbraken en dientengevolge maatregelen worden genomen. Het zal vooral het tempo zijn waarmee 
de Corona-pandemie in 2021 wordt bedwongen, dat bepaalt hoeveel passagiers in 2021 daadwerkelijk 
worden vervoerd.  
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De samenstelling van het aantal passagiers verandert in 2021 ten opzichte van eerdere jaren. Slechts 
8,5 % van de passagiers is afkomstig van general aviation, de rest betreft charterpassagiers. Er worden 
ongeveer 8.200 transit passagiers verwacht. De typische zomerbestemmingen zorgen voor een sterk 
seizoenpatroon in het aantal passagiers. Dit effect is als gevolg van het verlies van de lijnvluchten 
sterker dan eerdere jaren. Gran Canaria is de enige jaarrond bestemming in 2021. 
 

 
 
Waar het aantal passagiers in 2021 lager ligt ten opzichte van eerdere “normale” jaren, maakt het 
aantal vliegbewegingen wederom een groeispurt door. Verwacht wordt dat het aantal bewegingen in 
2021 groeit tot 67.798, waarvan 55.000 (81%) lesbewegingen. De komst van de Martinair Flight 
Academy van Lelystad Airport naar Groningen Airport Eelde als gevolg van het samenvoegen van deze 
vliegschool met de KLM Flight Academy, is daar vooral debet aan. De positie van Groningen Airport 
Eelde als de nationale opleidingsluchthaven voor verkeersvliegers is daarmee nog verder versterkt. 
Daarnaast maken ook andere vliegscholen, al dan niet op Groningen Airport Eelde of zelfs in het 
buitenland gevestigd, graag gebruik van de luchthaven. 

 

 
 
 
In 2021 bestaat het aantal vliegbewegingen naar verwachting voor 1% (708) uit passagiersverkeer, 
voor 81% (55.000) uit lesverkeer, voor 14% (9.550) uit overig (general aviation) verkeer en voor 4% 
(2.540) uit bewegingen van de traumahelikopter die door het UMCG op Groningen Airport Eelde is 
gestationeerd. 
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De KLM Flight Academy leidt ongeveer 60 nieuwe studenten per jaar op met een tweejarige opleiding. 
De 120 studenten die zijn gehuisvest op de campus doen de verschillende onderdelen van de 
basisopleiding op Groningen Airport Eelde en alleen de laatste twee maanden op Amsterdam Airport 
Schiphol (de type rating voor een bepaald commercieel vliegtuig). Voorheen werd ook een gedeelte 
van de opleiding in het buitenland gedaan; dit deel van de opleiding is inmiddels ook naar Groningen 
Airport Eelde verhuisd, net als het onderhoud van de toestellen. Ondanks de Corona-crisis verwacht 
de KLM Flight Academy 60 nieuwe studenten per jaar aan te blijven nemen. Voor de doorstroom 
binnen KLM blijft instroom van jong talent nodig, ook gezien de te verwachten uitstroom, en KLM 
vindt het erg belangrijk om haar eigen piloten te blijven opleiden met de KLM manier van werken en 
het veiligheidsbewustzijn te trainen volgens de eigen KLM standaarden. 
 
Het aantal vliegbewegingen draagt door de naar verhouding grotere aantallen steeds meer bij aan de 
opbrengsten (landingsgeld per vlucht, afhankelijk van het gewicht van het toestel). Ook voor de 
vergunning (luchthavenbesluit, MER, geluidsruimte) en het aantal klachten is de samenstelling van de 
vliegbewegingen van belang, al wordt daar voornamelijk rekening gehouden met het geluidsprofiel 
van elk toesteltype. 
 
Bij de overige vliegbewegingen kan worden gedacht aan op de luchthaven gevestigde bedrijven, de 
vluchten van de vliegclub en bezoekende privévliegers. In samenwerking met het restaurant en andere 
bedrijven worden ook in 2021 weer acties gehouden om Groningen Airport Eelde onder de aandacht 
te brengen bij verschillende soorten vliegers. Dit verkeer is sterk afhankelijk van het weer; daardoor 
kent het aantal vliegbewegingen ook een seizoenpatroon. Het patroon is door de lesvluchten, die in 
principe in alle maanden plaatsvinden afhankelijk van het lesprogramma en het weer, minder 
uitgesproken dan in eerdere jaren. In de onderstaande grafiek is duidelijk het effect van de Corona-
crisis in april 2020 merkbaar, toen ook geen lesvluchten plaats mochten vinden. In latere maanden is 
een inhaalslag zichtbaar. 
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4.3 Financieel Resultaat 
 
Het financieel resultaat wordt traditioneel gezien voornamelijk gedreven door het aantal passagiers. 
Als gevolg van de Corona-crisis is het aantal passagiers lager dan in eerdere jaren. Door de focus op 
een meer brede ontwikkeling van de luchthaven, vindt ook differentiatie plaats in de samenstelling 
van de opbrengsten. Deze worden minder afhankelijk van het aantal passagiers. Voor een gezonde 
financiële huishouding zijn ten minste 150.000 en bij voorkeur 200.000 tot 300.000 passagiers per jaar 
nodig. 2021 is dan ook een jaar dat niet met een positief resultaat kan worden afgesloten. Door 
kostenbeheersing en gedeeltelijk herstel van het passagiersverkeer zal het jaar 2021 naar verwachting 
minder verlieslatend zijn dan 2020. Indien het aantal uit te voeren passagiersvluchten wederom lager 
zal zijn dan begroot als gevolg van te nemen Corona-maatregelen en/of uitvallende passagiersvraag, 
zal het financieel resultaat dienovereenkomstig verslechteren. 
 
Havengelden 
De havengelden zijn met 70% van de inkomsten de belangrijkste inkomstenbron en worden gedreven 
door de ontwikkeling van het aantal passagiers van het handelsverkeer en door het aantal 
vliegbewegingen van de lesvluchten. De overige havengelden volgen een minder voorspelbaar 
karakter en horen vaak bij incidentele vluchten of activiteiten zoals het parkeren van vliegtuigen. 
 
De begrote opbrengsten voor 2021 nemen met € 1.183.959 toe ten opzichte van de forecast voor 
2020. De belangrijkste oorzaak is gelegen in een toename van het aantal passagiers door gedeeltelijk 
herstel van de chartermarkt, inclusief bijbehorende afhandeling, en een toename van het aantal 
lesvluchten. 
 
Vanaf 2018 wordt niet langer een volledige security-vergoeding in rekening gebracht aangezien een 
subsidie voor NEDAB wordt ontvangen, en dubbele doorberekening van deze lasten niet is toegestaan. 
De havengeldregeling is hier in 2018 op aangepast. Er zijn ook in 2021 nog geringe security-
opbrengsten die in mindering worden gebracht op de kosten die worden gesubsidieerd. De verlaging 
van de security vergoeding per april 2018 kwam grotendeels ten goede aan het kunnen bieden van 
betere prijzen aan de markt, zoals in haar analyse door Stratagem destijds aanbevolen. 
 
Opbrengst gebouwen en terreinen 
De opbrengsten van gebouwen en terreinen zijn voorspelbaar als gevolg van bestaande en 
langlopende overeenkomsten (erfpacht en huur). Alle bestaande potentieel voor erfpacht en verhuur 
is benut: er is geen leegstand op de luchthaven. In 2020 hebben slechts kleine wijzigingen 
plaatsgevonden, ook voor 2021 worden geen grote veranderingen voorzien. Voor de lange termijn 
bestaat de ambitie de ruimte voor vastgoedontwikkeling met enkele hectares uit te breiden, op basis 
van de vraag die er regelmatig is naar hangarruimte en/of bouwkavels. Daartoe wordt een aanpassing 
van het bestemmingsplan onderzocht. 
 
De begrote opbrengsten nemen in 2021 toe als gevolg van indexatie van de huurtarieven. De 
inkomsten uit reclame zijn lager dan voorgaande jaren als gevolg van het feit dat geen nieuwe 
concessiehouder gevonden kon worden. De opbrengsten vanuit de horeca-concessie zijn 
voornamelijk afhankelijk van het aantal passagiers. 
 
Brandstofverkopen 
De brandstofverkopen bestaan uit zowel de concessievergoeding als de omzetprovisie. Het overgrote 
deel van de opbrengsten bestaat uit de omzetprovisie voor Jet A1 (voor turbinemotoren van 
passagiersvliegtuigen). De volumes aan AVGAS en MOGAS (voor propellervliegtuigen met 
zuigermotoren) zijn een stuk lager. De tankdienst, onderdeel van de luchthavenbrandweer, verzorgt 
het aftanken van vliegtuigen, voor klein verkeer is ook een zelfbedieningspomp aanwezig. 



  

15 
 

Ondanks het lagere aantal vluchten van het handelsverkeer wordt verwacht dat de brandstofverkopen 
op niveau blijven als gevolg van de toename van het lesverkeer. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit het betaald parkeren van personenwagens. 
Parkeren is een belangrijke inkomstenbron voor de luchthaven. De opbrengst van het parkeren 
(€ 218.500) is begroot op basis van het verwachte aantal passagiers. Met zakelijke gebruikers 
(huurders en pachters) zijn aangepaste afspraken gemaakt over betaald parkeren. Normaliter komt 
meer dan de helft van alle parkeeromzet van het budget-parkeerterrein (P3). Een derde van alle 
parkeerders parkeert korter dan een uur, vaak voor “halen en brengen”. Passagiers gaan zeer 
kostenbewust om met parkeren en te grote prijsstijgingen zullen het halen en brengen en het 
parkeren bij de concurrent stimuleren en daarmee ten koste van de omzet gaan. 
 
De samenwerking met partijen die de reserveringsmogelijkheid voor het parkeren bij het boeken van 
een reis aanbieden, wordt in 2021 uitgebreid. Het inclusief parkeren dat met Corendon is 
overeengekomen en in 2020 een proefjaar was, zorgt er bovendien voor dat een groter deel van de 
passagiers met de auto zal komen. We verwachten dan ook dat de bezettingsgraad van de 
parkeerterreinen in de toekomst verder toe zal nemen ten koste van het halen en brengen en het 
parkeren bij een concurrent. Marketingcampagnes ondersteunen deze ambitie in 2021. 
 
Naast het parkeren zijn er ook overige opbrengsten. De opbrengsten van opleidingen en cursussen 
betreffen met name de trainingen die de brandweer op commerciële basis verzorgt, zoals 
Bedrijfshulpverlening (BHV). Als gevolg van de Corona-crisis is deze markt aan het krimpen. In 2021 
wordt het detacheren van brandweermedewerkers bij een Veiligheidsregio en/of andere partijen 
verkend, hierdoor nemen de doorbelaste opbrengsten toe.  
 
Personeelskosten 
De personeelskosten bestaan uit de kosten voor medewerkers in dienst bij de luchthaven, 
inleenkrachten en de overige personeelskosten, en vormen verreweg de belangrijkste kostenpost van 
de luchthaven. 
 
De personeelskosten vormen verreweg de belangrijkste kostenpost van de luchthaven. In 2020 zijn 
verregaande besparingen doorgevoerd door het management team te verkleinen, vacatures niet in te 
vullen en de flexibele schil vrijwel geheel te reduceren. Daarnaast zijn veel minder kosten gemaakt 
dan begroot door de lagere inzet van security medewerkers, als gevolg van een laag vluchtaanbod. In 
2020 waren de directeur en een andere manager deels extern ingehuurd, voor 2021 is begroot onder 
de veronderstelling dat deze functies beide worden ingevuld door een medewerker in vaste dienst. 
De salariskosten in 2020 zijn relatief laag als gevolg van NOW-steun. 
 
Door een aanpassing van roosters is in 2020 op de onregelmatigheidstoeslag bespaard. Medewerkers 
in vaste dienst werden waar nodig zoveel mogelijk op alternatieve werkzaamheden ingezet, vooral 
voor onderhoud en schilderwerk. Het herinrichten van parkeerterrein P3 en het opknappen van de 
binnenkant van de passagiersterminal zijn in het voorjaar van 2020 dan ook grotendeels in eigen 
beheer gedaan. Ook in 2021 wordt naar efficiënte inzet en zo mogelijk alternatieve werkzaamheden 
gezocht waar het medewerkers in vaste dienst betreft die tijdelijk, als gevolg van een laag 
vluchtaanbod, niet direct nodig zijn voor de vluchtafhandeling en bijvoorbeeld kunnen worden 
gedetacheerd.  
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Een belangrijk deel van de personele inzet wordt normaliter ingevuld met inleenkrachten. Voor een 
deel is dit verplicht (security) en voor een ander deel betreft dit invulling van het feit dat de luchthaven 
een seizoensgebonden bedrijf is met een piek in de zomermaanden. Dit laatste betreft dan met name 
handling (platform) en passage die inhuren via een uitzendbureau. De flexibele schil is in 2021 op een 
zeer laag niveau begroot, op basis van noodzaak en bestaat in de praktijk alleen uit de in-plane 
cleaning service die van een uitzendbureau wordt betrokken en die als dienst aan luchtvaart-
maatschappijen wordt doorbelast. Daarnaast is op piekmomenten een parkeerwacht voor het 
operationele proces en begeleiden van de “inclusief parkeren passagiers” voorzien. Een aantal 
afdelingen maakt ook in 2021 weer dankbaar gebruik van de inzet van stagiairs. 
 
De kosten van opleiding, training en certificering van medewerkers (prof checks, keuringen, oefenen) 
nemen jaarlijks toe in lijn met strengere wet- en regelgeving (EASA). Voor 2021 zijn vitaliteit, 
successieplanning en duurzame inzetbaarheid belangrijke thema’s. De cao die op dit moment 
onderwerp van gesprek met de vakbonden is om een verjonging te ondergaan, bevat daartoe 
wederzijdse verplichtingen. Vanwege het grotendeels operationele karakter van de organisatie zullen 
opleidings- en mobiliteitskosten de komende jaren een vaste component in de begroting zijn. 
 
De begrote personeelskosten voor 2021 bedragen € 2.481.000 na aftrek van NEDAB-subsidie. 
Ongeveer 8% van de kosten voor de inzet van personeel betreft de flexibele schil, waarvan het 
overgrote deel uit de verplichte security bestaat die extern wordt ingehuurd. Normaliter bedragen 
deze kosten ongeveer 20% van de totale personeelskosten, door het grotendeels afbouwen van de 
flexibele schil dalen deze kosten. Security kan alleen extern worden ingehuurd vanwege de benodigde 
vergunning voor deze werkzaamheden, waardoor deze kosten resteren in 2021. 
 
De salariskosten in 2020 bevatten de ontvangen steun van de NOW-1 en NOW-2 regeling, opgenomen 
onder de “overige salariskosten”. Hoewel sprake is van een mogelijke NOW-3 regeling, zijn de details 
daarover nog niet bekend bij het opstellen van deze begroting. Vanuit prudentie is derhalve in 2021 
geen financiële steun begroot vanuit een nieuwe of verlengde NOW regeling. Indien deze mogelijkheid 
zich voordoet en Groningen Airport Eelde voldoet aan de criteria, zal zij een aanvraag voor steun 
indienen als gevolg van het feit dat de omzet tegen opzichte van reguliere jaren sterk teruggelopen is 
door de Corona-crisis. 
 
Naast de medewerkers met een dienstverband kent de luchthaven ook ingeleende medewerkers. 
Voor de security is dit zelfs verplicht vanuit wet- en regelgeving: de medewerkers in deze functie 
mogen niet in eigen dienst zijn en hebben een speciale vergunning nodig. De operationele 
werkzaamheden (platform, check-in en deels dispatch) zijn sterk gebonden aan de seizoenen (piek in 
de zomer voor charterverkeer) of vluchten (in-plane cleaning) waardoor het efficiënter is deze 
medewerkers voor een deel niet in dienst te hebben maar in te huren. 
 
Als gevolg van het lagere aantal vluchten dan normaal, wordt minder extern ingeleend en is de 
flexibele schil in 2020 afgebouwd en komt grotendeels ook niet weer terug in 2021. De kosten van de 
“overige inleen” nemen af als gevolg van de kosten van een interim directeur die in 2021 voorzien 
wordt vervangen te zijn door iemand in dienst van de luchthaven. Hetzelfde geldt voor de HRM 
manager en de kosten die onder de overige inleen zijn gemaakt in 2020 voor de security officer. Deze 
laatste EASA-functie wordt per eind 2020 binnen de eigen organisatie geabsorbeerd. 
 
De overige personeelskosten hebben betrekking op catering voor oefeningen en (deels interne; train-
de-trainer) opleidingen, bedrijfsfitness (verplicht voor de brandweer), bedrijfshulpverlening, 
functiebeschrijving en functiewaardering (door AWVN) en advies en ondersteuning voor bijvoorbeeld 
programma’s op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 
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Een andere belangrijke component van de overige personeelskosten is het (verplicht) oefenen van de 
brandweer. Bij het oefenen wordt steeds meer gewerkt met speciale software (XVR) waarbij de 
luchthaven in samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe en Koninklijke Marechaussee is 
gemodelleerd in een virtuele omgeving en waarbij een veelheid aan realistische scenario’s kan worden 
geoefend in samenwerking met partijen. 
 
De begrote opleidingen hebben in 2021 een voornamelijk noodzakelijk en veelal verplicht karakter: 
brandbestrijding, NEN 1010 en 3140, code 95, brandweerchauffeur, training veiligheid handling en 
passage, ACI/ICAO, dangerous goods, EASA certificering, veiligheidsopleidingen voor de 
groenvoorziening en VCA, de-icing, et cetera. Daarnaast wordt geïnvesteerd in opleidingen in het 
kader van duurzame inzetbaarheid en de bredere inzet van medewerkers. Het zijn vooral deze laatste 
kosten die jaarlijks toenemen. Voor een deel van het invullen van de opleidings- en trainingsbehoefte 
wordt de samenwerking met regionale partijen gezocht, waaronder de Veiligheidsregio Drenthe. De 
opleidingskosten in 2020 waren veel lager dan normaal, omdat veel opleidingen geen doorgang 
konden vinden als gevolg van de beperkingen voor groepsgrootte door besmettingsgevaar. 
 
De subsidie voor NEDAB-kosten wordt toegerekend aan de kostensoort waarop deze van toepassing 
is. De subsidie is volgens de richtlijnen voor de jaarrekening een exploitatiesubsidie en dient derhalve 
niet als opbrengst, maar als negatieve kosten in de administratie en de jaarrekening te worden 
verantwoord. Daarom is de totale NEDAB-subsidie in de begroting op vier plaatsen toegerekend aan 
de betreffende kostensoorten. Het overgrote deel van de NEDAB-kosten, en dus ook de subsidie, heeft 
betrekking op personeelskosten. In het hoofdstuk “NEDAB” wordt de samenstelling van deze kosten 
en de toerekening van de subsidie (pro-rato naar de kosten) nader toegelicht. Door kostenreductie in 
2021 op de personeelskosten hoeft geen aansprak gemaakt te worden op de volledige voorziene 
NEDAB-subsidie van € 3,0 mln, waardoor de subsidievraag naar beneden zal worden bijgesteld en 
aldus gemodelleerd is. Het lagere vluchtaanbod en als gevolg daarvan lagere inzet van brandweer en 
vooral security is debet aan deze onderuitnutting. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten worden gedreven door investeringen vanuit het verleden. Het activeren van af 
te schrijven bedrijfsmiddelen die voor langere tijd zijn aangeschaft, gebeurt volgens de richtlijnen voor 
de jaarrekening. Eventuele subsidies die in het verleden ontvangen zijn voor de betreffende activa, 
worden volgens dezelfde regels gedurende de afschrijvingstermijn van het bijbehorend activum als 
opbrengst genoten. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de subsidies voor de baanverlenging uit 
2013, die op een geblokkeerde rekening staan en vrijvallen in lijn met afschrijvingstermijn en de kosten 
uit de DBFM-overeenkomst, die het onderhoud van het baanstelsel en bijbehorende installaties 
verzorgt tot 2023. 
 
De bruto afschrijvingskosten nemen in 2021 ten opzichte van 2020 toe als gevolg van investeringen. 
De investeringen worden nader toegelicht in het hoofdstuk over de investeringsbegroting. De vrijval 
van subsidies en het NEDAB-deel dat behoort tot de afschrijvingen nemen in 2021 echter ook toe als 
gevolg van de security-investeringen die in 2019 zijn gedaan (scanners voor passagiers en bagage als 
gevolg van veranderende wet- en regelgeving). De toegerekende NEDAB-subsidie heeft betrekking op 
het deel van de afschrijvingskosten dat betrekking heeft op of is toegerekend aan brandweer- en 
security materieel. Het subsidiebedrag is pro-rato toegekend aan de afschrijvingen. Hierdoor, en door 
andere te plegen investeringen die onder de NEDAB-definitie vallen, neemt in verhouding het NEDAB-
deel van de afschrijvingen en daarmee ook de subsidie, toe. De netto afschrijvingen worden als gevolg 
daarvan lager. 
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Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten bestaan uit onderhoud van terreinen en gebouwen, algemene kosten zoals 
exploitatie van materieel, communicatie, administratie- en bureaukosten, reis- en verblijfkosten, 
advies- en controlekosten en de kosten voor marketing. 
 
De meeste kosten die te maken hebben met onderhoud, blijven in 2021 op ongeveer hetzelfde niveau 
als 2020, op basis van noodzaak. De marketinginspanning wordt aangepast naar het verwachte 
passagiersniveau. De kosten van onderhoud van gebouwen nemen jaarlijks toe als gevolg van de 
veroudering van de gebouwen en vooral installaties. De belangrijkste kostenposten zijn het 
onderhoud van de passagiersterminal en verkeerstoren. De kosten van schoonmaak nemen toe als 
gevolg van strengere hygiëneregels en extra schoonmaakrondes voor het voorkomen van de 
verspreiding van het Corona-virus volgens de RIVM richtlijnen. 
 
De onderhoudskosten van start- en rijbanen vormen het grootste deel van de terreinkosten en 
betreffen de bijdrage in de exploitatiekosten volgens de DBFM overeenkomst. Voor de kosten van de 
baanverlichting geldt hetzelfde. Sinds 2020 komt een steeds groter deel van deze kosten voor rekening 
van de luchthaven als gevolg van het aflopen van de subsidie. Nadat het onderhoudscontract in 2023 
is afgelopen, is de gehele subsidie verbruikt en komen investeringen en onderhoud volledig voor 
rekening van de luchthaven. Voor het onderhoud van het banenstelsel en de installaties na 2023 wordt 
wel al gedacht aan het wederom uitbesteden van het onderhoud, in verband met de benodigde 
specialistische kennis om te voldoen aan de wettelijke specificaties. 
 
De kosten van energie, onroerendzaakbelasting en verzekeringen nemen jaarlijks licht toe. De 
energiekosten bestaan uit de kosten voor de leverantie van gas, water en elektriciteit. Deels worden 
deze doorbelast aan huurders en pachters. De netto kosten na doorbelasting zijn in de begroting 
opgenomen. De luchthaven huurt specialisten in die adviseren over de af te sluiten energiecontracten. 
De kosten stijgen in 2021 als gevolg van het aflopen van tarieven die in het verleden zijn vastgezet. 
Groningen Airport Eelde is dankzij de in 2019 gebouwde passagierscorridor met zonnepanelen in staat 
het overgrote deel van het eigen verbruik van de luchthaven aan elektriciteit zelf op te wekken, al is 
er voor bedrijven geen vereveningsregeling, waardoor er toch kosten resteren (voornamelijk energie-
belasting). 
 
Resultaat 
Het begrote operationele resultaat voor 2021 bedraagt € 1.658.000 negatief. Door het wegvallen van 
vluchten als gevolg van de Corona-crisis en een summier verwacht herstel in 2021, wordt nog niet op 
een toename van de passagiersinkomsten gerekend tot het reguliere niveau, terwijl de vaste kosten 
doorlopen. Door de verhouding tussen de vaste kosten van de luchthaven en een te laag 
inkomstenniveau als gevolg van een te laag gebruik van de infrastructuur door passagiersverkeer, 
wordt een operationeel verlies geleden. 

 
Financieringskosten, inclusief rentebaten, worden buiten het operationeel resultaat gehouden. De 
luchthaven is tot en met 2020 volledig met eigen vermogen gefinancierd. Als gevolg van enkele 
verliesjaren en noodzakelijke investeringen, zal zij voor een gezonde liquiditeitspositie in 2021 externe 
financiering aan moeten trekken. In 2020 zijn er reeds rentekosten als gevolg van de negatieve rente 
die banken rekenen. In 2021 lopen de financieringskosten op tot een verwachte € 55.000. Daarbij 
wordt uitgegaan van leningen van aandeelhouders tegen marktconforme condities. Een nadere 
toelichting is opgenomen in het hoofdstuk over liquiditeit. 
 
Het totale resultaat van Groningen Airport Eelde voor 2021 wordt, al het voorgaande in aanmerking 
nemende, begroot op € 1.713.000 negatief 
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4.4 Verantwoording NEDAB-subsidie 
Naast de bijdrage voor routeontwikkeling wordt voorzien in 2021 een subsidie voor NEDAB te 
ontvangen, zoals door aandeelhouders in hun investeringsplannen opgenomen. NEDAB-activiteiten 
(Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang) dienen het algemeen belang zoals (openbare) 
veiligheid. De typische veiligheidstaken die tot de verantwoordelijkheden van de luchthaven behoren 
zoals brandweer en security, worden dan ook beschouwd als diensten van algemeen belang. De 
luchthaven is verplicht deze werkzaamheden te verrichten, en kan ze slechts voor een heel klein deel 
in rekening brengen bij gebruikers van de luchthaven, waardoor ze geen economische activiteit 
vormen. Omdat openbare veiligheid als een typische overheidstaak wordt beschouwd, mogen 
overheden binnen de EU-regels de kosten voor brandweer en veiligheid subsidiëren zonder dat sprake 
is van steun. 
 
In de onderstaande tabel zijn de werkelijke (2020) en begrote (2021) kosten voor brandweer en 
veiligheid weergegeven (zowel directe als indirecte kosten, in €): 
 

 Forecast 2020 Begroot 2021 

 Direct Indirect Direct Indirect 

Salarissen & sociale lasten 1.640.055 234.825 1.572.326 307.562 

Overige personeelskosten 43.337 33.090 98.231 41.251 

Inleen security 130.714 0 350.000 0 

Afschrijvingen 144.712 137.660 148.500 125.898 

Huisvestings- en terreinkosten 3.151 115.775 6.000 111.965 

Algemene kosten 58.103 130.381 53.195 123.150 

   

  

Opbrengsten (af) -30.944 0 -101.078 0 

   

  

Netto kosten NEDAB 1.989.127 651.730 2.127.174 709.826 

 

    

Totaal (direct en indirect) 2.640.856 
 

2.837.000 

 
De NEDAB-kosten zijn berekend als de integrale kosten van brandweer en security. Dat betekent dat 
zowel de directe kosten als indirecte kosten onderdeel zijn van de kostenberekening op basis van 
activity based costing. Het overgrote deel van de kosten zijn directe kosten (75% in 2021). Eventuele 
opbrengsten uit neventaken van de brandweer (zoals bedrijfshulpverleningsopleidingen) worden 
gecorrigeerd in de berekening, net als opbrengsten uit de security charge. 
 
De NEDAB-kosten voor 2020 worden geschat op € 2,6 mln. Er is een subsidie beschikt voor een bedrag 
van € 3,0 mln, die derhalve niet geheel opgevraagd zal worden. Over de exacte hoogte van de NEDAB 
kosten wordt, als onderdeel van de subsidievoorwaarden, in de jaarrekening verantwoording afgelegd 
aan de subsidieverstrekkers. De externe accountant controleert daar op. De NEDAB-subsidie dient 
volgens de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving aangeduid te worden als een 
exploitatiesubsidie, waardoor de subsidie als ‘negatieve kosten’ wordt geboekt op de betreffende 
kostenrekening. Het deel van de NEDAB-kosten dat niet wordt gesubsidieerd, is onderdeel van de 
kosten van de onderneming en komt daarmee ten laste van het operationeel resultaat. 
 
Voor 2021 wordt voorzien een subsidieaanvraag voor € 3,00 mln in te dienen in lijn met de 
investeringsplannen van de aandeelhouders, waarbij de benutting naar verwachting € 0,16 mln lager 
zal zijn op basis van de werkelijke NEDAB-kosten. Ter versterking van de liquiditeit zal verzocht worden 
de gehele NEDAB subsidie aan het begin van het jaar (februari) als voorschot ter beschikking te stellen 
voor het bedrag van de verwachte benutting, zoals verwerkt in de liquiditeitsprognose.  
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5.  Toelichting op investeringsbegroting 2021 
 
5.1 Terugblik 2020 
In 2020 werd voorzien € 790.000 te investeren exclusief de investering in de brandweerkazerne. Op 
verzoek van de Algemene Vergadering zijn investeringen tot het noodzakelijke minimum 
teruggebracht. Daarnaast zijn lopende projecten afgerond, bijvoorbeeld het veiliger inrichten van de 
parkeervoorziening P3 door deze af te splitsen van andere gebruikers (waaronder het UMCG). 
Hetzelfde geldt voor de brandmeldinstallatie in de verkeerstoren en het toegangsbeheersysteem. De 
forecast voor de investeringen voor 2020 komt uit op € 321.588. Onderstaand worden de 
investeringen gedaan in 2020 nader toegelicht. 
 
Aan gebouwen en terreinen is € 17.220 uitgegeven voor correctief onderhoud en een verplichtte 
valbeveiliging. Ook zijn voorbereidingskosten (onderzoek en constructief ontwerp) gemaakt voor een 
vloeistofdichte was- en tankplaats naar aanleiding van bevindingen over de bestaande plaats. Om aan 
milieuwetgeving te voldoen, dient in 2021 een nieuwe was- en tankplaats aangelegd te worden met 
een vloeistofdichte vloer en olie/benzine-afscheider (OBAS). 
 
Aan installaties is €  203.243 uitgegeven, voornamelijk aan correctief onderhoud en doorloop uit 2019 
van de projecten herinrichting P3 (€ 114.000, daarnaast ook deels in eigen beheer), het 
toegangsbeheersysteem (€ 65.000) en de brandmeldinstallatie van de verkeerstoren (€ 15.000). Door 
de herinrichting van P3 is een duidelijke en veilige situatie voor automobilisten en voetgangers 
ontstaan, scheiding tussen gebruikers en passagiers en rekening gehouden met de toekomstige 
brandweerkazerne (scheiden van verkeersstromen), en bovenal een veilige situatie gecreëerd voor de 
veilige doorgang van ambulances van het UMCG en de bereikbaarheid van de uitgangsstelling (UGS) 
voor hulpverleningsvoertuigen die bij een calamiteit naar vaste plaatsen op de luchthaven komen. De 
investering in een nieuw toegangsbeheersysteem is vanuit een wettelijke eis gedaan. 
 
Aan tractie is € 5.100 uitgegeven voor een sneeuwbezem. De investeringen in ICT bedragen € 21.293. 
Voor € 10.000 betreft dit het verder door-ontwikkelen en up-to-date houden van het operationele en 
HRM systeem. De overige € 11.293 is uitgegeven aan noodzakelijke vervanging van hardware (laptops, 
firewall en apparatuur voor online vergaderen). In materieel voor brandweer, havendienst en 
communicatie is in 2020 niet geïnvesteerd. Aan inventaris is € 4.242 uitgegeven voor bureaustoelen, 
gereedschap en meetapparatuur. 
 
Aan afhandelingsmaterieel is in 2020 € 51.201 uitgegeven voor correctief onderhoud om twee de-icers 
operationeel te houden. Deze apparaten zijn noodzakelijk voor een veilige winter-operatie maar 
inmiddels sterk verouderd en nodig aan vervanging toe. De onderhoudskosten lopen al jaren op en 
onderdelen zijn moeilijk verkrijgbaar. De investeringsbegroting voor de komende jaren bevat dan ook 
een tweejarig investeringsprogramma voor vernieuwing van dit noodzakelijke materieel. 
 
Tot slot is  € 19.289 uitgegeven aan voorbereiding van de milieuvergunning voor de luchthaven: advies, 
metingen en voorbereiding. Dit proces wordt naar verwachting begin 2021 afgerond. 
 
Als gevolg van de teruglopende passagiersaantallen zijn in 2020 voor medewerkers in vaste dienst 
vervangende werkzaamheden gezocht. Het herinrichten van P3, schilderwerk, het opknappen van de 
terminal en het voorterrein, zijn voorbeelden van werkzaamheden die in eigen beheer zijn uitgevoerd. 
Hetzelfde geldt voor het aanpassen van operationele processen aan Corona-eisen: het aanbrengen 
van stickers en belijning, looproutes, kunststof schermen, et cetera. 
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5.2 Investeringen 2021 
 
Uitgangspunten 
Het belangrijkste uitgangspunt voor de investeringsbegroting 2021 is dat op het gebied van safety en 
security of het voldoen aan wet- en regelgeving geen concessies worden gedaan. Daarnaast is een 
situatie ontstaan waarbij preventief onderhoud zo lang is uitgesteld dat (correctief) onderhoud 
noodzakelijk is geworden om schade te voorkomen. Het betreft dan vooral gebouwen en installaties. 
Veel rijdend materieel is bovendien sterk verouderd. Dat betekent dat de komende jaren 
investeringen nodig zijn, die niet langer uitgesteld kunnen worden. 
 
Reguliere en vervangingsinvesteringen 
De begroting voor reguliere investeringen in 2021 bedraagt € 1.853.000 inclusief stelposten voor 
correctief onderhoud aan gebouwen en installaties. De investeringen worden onderstaand nader 
toegelicht. 
 
De belangrijkste investeringen die gedaan moeten worden in gebouwen en terreinen betreffen 
(achterstallig) schilderwerk en vervangingen en reparatie van daken (€ 230.000). Daarnaast dient een 
vloeistofdichte tank- en wasplaats aangelegd te worden met een olie/benzine-afscheider voor naar 
schatting € 115.000. Vanwege de omvang van de brandweer- en sneeuwruimvoertuigen vraagt dit een 
relatief grote oppervlakte. Daarnaast is onderhoud nodig aan de passagehal (met name toiletten, 
waarover veel klachten zijn), lichtmasten en afvoer van ELA-units. De kosten worden geraamd op 
€ 44.000. Om aan de wettelijke eisen te voldoen voor het plaatsen van paspoortscanners die in 2021 
op luchthavens verschijnen, is voor € 10.000 verbouwingskosten begroot. Er is een stelpost van 
€ 5.000 begroot voor kleinschalig correctief onderhoud en € 11.300 voor kentekenherkenning op P2 
zodat dit terrein voor pakketreizen inclusief parkeren geschikt wordt zonder inzet van de 
parkeerwacht. Tot slot is € 140.000 nodig om het platform waar vliegtuigen worden getankt 
vloeistofdicht te maken, voegen te herstellen en een negatief obstakelvlak op te heffen langs taxiway 
‘bravo’ om aan wet- en regelgeving (EASA) te blijven voldoen. Voor het inmeten van obstakelvlakken 
(wettelijk verplicht) is een tweejarig programma van € 20.000 per jaar opgenomen. 
 
Aan installaties wordt voorzien € 204.000 uit te geven. Voor € 140.000 betreft het achterstallig 
onderhoud aan met name verwarming en koeling, voor € 51.500 betreft het periodiek (en deels 
verplicht, zoals voor gasleidingen) onderhoud. Er wordt € 5.000 aan correctief onderhoud voorzien 
(stelpost) en € 7.500 voor het verleggen van leidingen en sloop van een oude kiosk voor de ontsluiting 
van de (parkeerplaats van) de nieuwe brandweerkazerne. Dit werk wordt deels in eigen beheer 
uitgevoerd. Tot slot is Є 10.000 begroot voor aanpassing van de bliksembeveiliging, op basis van een 
risico-inventarisatie die in 2020 moest worden uitgevoerd (programma van 3 jaar). 
 
In tractie wordt voorzien € 7.300 te investeren, voor een hulpstuk dat het baaninspectie-voertuig helpt 
losse objecten van het banenstelsel te halen (FOD-gevaar; foreign object damage voorkomen is een 
belangrijke taak van de havendienst, die daarvoor meerdere baaninspecties per dag uitvoert). De 
vervanging van een veeg-zuigmachine wordt uitgesteld, met de kans op de kosten van correctief 
onderhoud of vervanging indien dit apparaat defect raakt. 
 
De bestaande de-icers moeten hoognodig worden vervangen: de onderhoudskosten lopen op en de 
betrouwbaarheid neemt af. Zonder de-icers is geen winteroperatie van het passagiersverkeer 
mogelijk. Voorzien wordt de komende twee jaar beide exemplaren te vervangen door goede 
tweedehands machines, voor naar verwachting € 125.000 per stuk. In verband met (kosten van) 
onderhoud, training van medewerkers en certificering van materieel is het meer dan wenselijk om 
twee dezelfde machines te hebben. 
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Aan ICT investeringen wordt voorzien € 65.000 uit te geven in 2021. Het betreft reguliere vervanging 
van hardware van eindgebruikers, doorontwikkeling en updates van de belangrijkste software (Airlink 
en AFAS), als ook hardware. Na de brand in de serverruimte in 2014 is veel hardware vervangen 
(firewalls, switches, servers) die nu aan vervanging toe zijn. Als gevolg van het uitblijven van renovatie 
van de terminal, dient de verouderde ICT-voorziening daar ook vervangen te worden. Daarom is een 
vervangingsprogramma van drie jaar opgesteld. 
 
Voor de bedrijfsbrandweer wordt voorzien in 2021 € 849.000 te investeren. Dit bedrag bestaat voor 
€ 24.000 uit sportapparatuur voor het (verplichte) sporten van de brandweer en voor € 25.000 het 
vervangen van het huidige fluorhoudende blusschuim op basis van milieuwetgeving. Deze vervanging 
stond reeds voor 2020 geagendeerd maar is uitgesteld naar 2021 als gevolg van aanpassingen die aan 
materieel moeten worden gedaan. Daardoor zijn de kosten ook toegenomen. 
 
De belangrijkste investering is echter die voor een crashtender van € 800.000. De personele omvang 
en het materieel van de brandweer van Groningen Airport Eelde zijn afgestemd op wettelijke eisen 
die horen bij de omvang van het soort verkeer dat vergund is (EASA: AMC3 ADR.OPS.B.010). Voor de 
hoogste categorie verkeer, categorie 9, zijn minimaal drie brandweervoertuigen nodig. Omdat dit 
verkeer incidenteel wordt afgehandeld zijn regulier (categorie 6 en 7) ten minste twee voertuigen 
actief op dienst en staat één (ouder) voertuig vaak reserve. Dit voertuig is operationeel en klaar voor 
uitruk, en is nodig als reserve omdat andere voertuigen soms niet beschikbaar zijn vanwege 
onderhoud en oefenen. Daarom zijn drie voertuigen het absolute (en wettelijke) minimum voor de 
omvang van de luchthaven. 
 
De brandweer beschikt momenteel over twee voertuigen (Titan E-One) die in 2004 en 2005 
aangeschaft zijn met een verwachte levensduur van 15 jaar. Deze voertuigen zijn in een 
vervangingsprogramma samen met Schiphol Group en Defensie aangeschaft. Schiphol Group heeft al 
haar voertuigen inmiddels vervangen en Defensie vervangt deze in 2021 en 2022 nadat ze in het 
verleden een upgrade-programma heeft uitgevoerd. Vanwege de beschikbaarheid van kennis en 
onderdelen, zal Groningen Airport Eelde mee moeten met een vervangingsprogramma om de 
komende vier jaar deze beide voertuigen te vervangen. 
 
De noodzaak om in 2021 reeds in een nieuw voertuig te investeren is gelegen in het feit dat het meest 
verouderde voertuig (een Saval-Kronenburg type SAV-6 uit 1988) hoognodig aan vervanging toe is. 
Het voertuig is af en onderdelen zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. In 2020 moest een aantal 
onderdelen, tegen relatief hoge kosten, nieuw worden gemaakt. Vanwege het overschrijden van de 
technische levensduur neemt de kans op uitval sterk toe. Een nieuw, en voordeliger, type voertuig dat 
recent op de markt gekomen is wordt door Defensie waarschijnlijk binnenkort aangeschaft. Groningen 
Airport Eelde kan meeliften op een volumecontract en in de toekomst profiteren van gezamenlijk 
oefenen en kennis delen. Derhalve is op basis van dit specifieke voertuig een vervangingsprogramma 
van 3 stuks voor de komende jaren opgesteld. 
 
Onder de portofonie is een vervangingsprogramma van 3 jaar opgenomen voor de belangrijkste 
hardware: portofoons in 2021 en 2023 en een basisstation in 2022. Onder de inventarissen is voor 
€ 17.400 reguliere vervangingen van gereedschappen en klein materieel opgenomen, net als 
vervanging van een banden-monteerapparaat en de aanschaf van magazijnstellingen om het werk 
beter en veilig te organiseren. 
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Projecten en niet-reguliere investeringen 
De kosten van het luchthavenbesluit, voornamelijk de economische onderbouwing en Milieu Effect 
Rapportage (MER), waren reeds in 2017, 2018 en 2019 begroot maar door fouten in de modellen en 
het voorrang geven aan andere luchthavens stelden de betreffende instanties (NLR) de berekeningen 
telkens uit. Het traject ligt al een tijd stil en is voornamelijk in afwachting van de definitieve 
Luchtvaartnota 2020-2050. Indien de Luchtvaartnota wordt vastgesteld eind 2020, ontstaat voor de 
nationale luchthavens de verplichting om een nieuw luchthavenbesluit aan te vragen. Hoewel 
Groningen Airport Eelde als enige luchthaven momenteel aan de vereisten voor stikstofdepositie 
voldoet, is haar vergunning (omzettingsbesluit) dusdanig verouderd, dat een nieuw luchthavenbesluit 
moet worden aangevraagd. Naar verwachting start het traject al in 2021. 
 
Door veranderende marktomstandigheden, een nieuwe visie op de strategische koers en 
samenstelling van het economische profiel, is de bestaande onderbouwing gedeeltelijk verouderd. De 
uitbreiding van het aantal lesvluchten door het samenvoegen van de Martinair Flight Academy met 
de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde, met meer en andere typen toestellen, heeft ook 
invloed op de uitgangspunten van het aantal verwachte vliegbewegingen en de modellering van het 
geluid daar van. De begrote kosten zijn een schatting en komen uit op € 400.000 over twee jaar, 
voornamelijk voor onderzoeken door externe, gespecialiseerde, adviesbureaus en de kosten van 
omgevings-management, beroep en bezwaar. In analogie met de “proefcasus Eindhoven” stuurt het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan op een traject waarin de betrokkenheid van de 
omgeving van de luchthaven een belangrijke rol speelt. Het is niet ondenkbaar dat dit kostbare traject 
meerdere jaren duurt en de start ervan is nog onzeker. 
 
Omdat er regelmatig vraag is naar hangaar-ruimte, en deze ruimte in Nederland schaars aan het 
worden is, wil Groningen Airport Eelde in lijn met haar strategische visie ontwikkelruimte creëren op 
de luchtzijdige kant van de luchthaven (met platformtoegang). Het grootste deel van de 
vliegbewegingen van de kleine luchtvaart, en daarmee de inkomsten, wordt veroorzaakt door op de 
luchthaven gevestigde partijen. Door meer van dit soort partijen aan te trekken, bijvoorbeeld 
onderhoudsbedrijven, ontstaan meer inkomsten en meer differentiatie in de activiteiten van de 
luchthaven.  
 
Om vastgoedontwikkeling mogelijk te maken is een gebied van 6 tot 9 hectare achter de oude ’01-19’ 
baan beschikbaar, dat daartoe is aangewezen in het vlekkenplan voor de lange termijn inrichting van 
het luchthaventerrein. Om dit gebied te ontwikkelen is allereerst een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. Daarnaast is ontsluiting van het terrein nodig, en dient infrastructuur 
aangelegd te worden om bouwrijpe kavels te creëren. Dit is een investering die zich op termijn uit zal 
betalen in termen van erfpachtinkomsten, maar die wel eerst gepleegd moet worden. Derhalve is 
daarvoor € 200.000 opgenomen in 2021, als onderdeel van een drie-jarig investeringsprogramma, 
nadat op basis van onderzoek en wijziging van het bestemmingsplan een business case is ontstaan. De 
eerste fase, om het bestemmingsplan te veranderen, wordt op € 40.000 geschat. 
 
Onder de niet-reguliere investeringen wordt € 4.000 begroot voor het afronden van de aanvraag van 
een milieuvergunning. De huidige vergunning is sterk verouderd en dient te worden vervangen. Dit is 
reeds een lopend traject dat in 2019 is gestart en in 2020 moeizaam voortgang maakte als gevolg van 
de complexiteit van het onderwerp. 
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5.3 Brandweerkazerne 
Het onderkomen van de brandweer, inclusief de daar gevestigde diensten zoals tankdienst, 
werkplaats, vogelwacht en facilitaire diensten is goed voor 60% van de eigen arbeidsplaatsen van de 
luchthaven. Het gebouw is sterk verouderd en aan vervanging of renovatie toe. Het is op diverse 
punten afgekeurd, waarvoor de Gemeente Tynaarlo in 2019 een rapportage door een externe 
deskundige heeft laten opstellen. Daarom is ook in de begroting voor 2020 een besluit gevraagd om 
te investeren in renovatie of nieuwbouw. Daarvoor zijn drie scenario’s uitgewerkt, waarvan de optie 
met de laagste kosten wordt aanbevolen. 
 
De verschillende opties zijn uitgewerkt in de begroting voor 2020, en op basis van het akkoord om 
verder met de voorbereiding gegaan, is een definitief ontwerp opgesteld waarvoor een 
bouwvergunning is aangevraagd. Voor de bijbehorende stallingsruimte is de vergunning reeds 
verkregen. Voor het totale project, ligt in deze begroting voor 2021 het gevraagde investeringsbesluit 
met de benodigde financiering (subsidie), wederom voor. De totale stichtingskosten worden geraamd 
op € 3.050.000. Aan voorbereidingskosten is reeds € 724.260 uitgegeven van dit bedrag, voornamelijk 
voor de aanschaf en renovatie van de betreffende hangaar, leges en kosten van bouwkundige 
begeleiding, ontwerp en advies. 
 
Financiering 
Voor de brandweerkazerne is een subsidie beschikbaar van € 2,55 mln als onderdeel van de totale 
investeringsplannen van de aandeelhouders, die reeds is beschikt. Er is reeds een bedrag van 
€ 1,20 mln uitgekeerd. Omdat deze subsidie gebaseerd is op alleen de bouwkundige kosten, is deze in 
geen van de scenario’s toereikend voor de totale investering. Omdat de eigen middelen van Groningen 
Airport Eelde zeer beperkt zijn, wordt voorgesteld een aanvullende subsidie door de aandeelhouders 
ter beschikking te laten stellen van € 500.000 om te voorkomen dat de liquiditeit van de vennootschap 
te ver achteruit loopt. Omdat het gaat om een brandweerkazerne (NEDAB), valt dit onder de regels 
voor toegestane steun. 
 
De aanvullende subsidie kan binnen de bestaande financiële totaalkaders worden verstrekt, 
bijvoorbeeld en zoals voorgesteld vanuit een verlaging van de geplande subsidie voor de 
investeringsplannen van de passagiersterminal. Ten eerste omdat zicht op passagiersgroei de 
noodzaak van een verbouwing van de terminal op dit moment minder relevant maakt. Ten tweede 
omdat bij een renovatie van de kazerne nu ook de noodzaak voor stallingsruimte is ontstaan en bij 
renovatie van de terminal ook reeds een deel stallingsruimte was inbegrepen, dus betreft het deels 
verschuiven van middelen binnen één onderdeel van het totale budget voor investeringen. 
 
Voorgesteld wordt als onderdeel van de investeringsbegroting 2021 goedkeuring te verlenen aan het 
renoveren van de bestaande hangaar (Machlaan 26) voor een investering van € 3,05 mln inclusief het 
realiseren van de benodigde stallingsruimtes op basis van de bestaande subsidie van € 2,55 mln plus 
een aanvullende subsidie van € 0,50 mln. De subsidie is belangrijk om de liquiditeit niet verder terug 
te laten lopen. Voorgesteld wordt in januari 2021 het beschikte maar nog niet uitgekeerde deel van 
€ 1,35 mln uit te betalen en de aanvullende subsidie van € 0,50 mln in juli 2021. 
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6.  Ontwikkeling liquiditeit en solvabiliteit 
 

6.1 Liquiditeit 
De ontwikkeling van de liquiditeit van de vennootschap is afhankelijk van het financieel resultaat, (de 
timing van) subsidies en bijdragen, te plegen investeringen en het seizoenpatroon in de opbrengsten 
van het passagiersverkeer. Naast de handelsdebiteuren en -crediteuren zijn er geen relevante 
vorderingen of schulden van invloed op de liquiditeit, waardoor autonoom geen relevante wijziging in 
het operationele werkkapitaal wordt voorzien in 2021. 
 
Aan het begin van 2021 is naar verwachting een liquiditeit van € 2,2 mln aanwezig. Het vastgestelde 
verantwoorde minimum voor Groningen Airport Eelde is een aanwezige vrije liquiditeit van € 1,0 mln. 
 
Als gevolg van een verwacht negatief financieel resultaat in 2020 en 2021 en de noodzaak om 
investeringen te plegen, zal de liquiditeit in 2021 tot onder het verantwoorde minimum dalen zonder 
aanvullende financiering. Derhalve is externe financiering noodzakelijk, waarvan wordt voorgesteld 
die te betrekken van aandeelhouders door middel van herallocatie van middelen die beschikbaar zijn 
vanuit het investeringsscenario van 2016. Een en ander gebaseerd op de gedachtegang dat een 
overbruggingsperiode nodig is om de gevraagde Rijksbijdrage van € 6 tot 8 mln per jaar voor beheer 
en instandhouding van infrastructuur en veiligheid te bepleiten. Voor de onderbouwing van deze 
gedachte wordt verwezen naar het document “Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde” 
van september 2020. 
 
De liquiditeitsprognose voor de komende twee jaren is opgesteld onder de volgende aannames: 
 

• Een negatief resultaat voor de jaren 2020 en 2021 op basis van deze begroting. Als gevolg van het 
tempo waarin de luchtvaartsector al dan niet herstelt van de Corona-crisis, kan het herstel mee- 
of tegenvallen, ook in de jaren daarna. Voor de liquiditeitsprognose van 2022 wordt vanuit 
prudentie uit gegaan van eenzelfde financieel resultaat als voor 2021 wordt verwacht. 
 

• Investeringen die de komende twee jaar worden gepleegd conform deze begroting, evenredig 
over het jaar verspreid. 
 

• De nieuwbouw van de brandweerkazerne is bovenstaand toegelicht als onderdeel van de 
investeringsbegroting. Voor de liquiditeit wordt aangenomen dat de bouw in 2021 wordt 
gerealiseerd en dat de resterende subsidie wordt ontvangen in januari en juli 2021. Voor het 
verloop van de liquiditeit wordt aangenomen dat de aanvraag voor € 0,50 mln aanvullende 
subsidie wordt gehonoreerd. De verwachte bouwkosten en bijbehorende investeringen zijn naar 
verwachting evenredig over het jaar verdeeld. 
 

• De subsidie voor NEDAB wordt over 2020 vastgesteld volgens de forecast, waarbij het restant over 
het laatste kwartaal in februari 2021 wordt uitbetaald na overleggen van de cijfers zoals te doen 
gebruikelijk. Tevens wordt aangenomen dat de NEDAB-subsidie voor 2021 wordt voorgeschoten 
in februari 2021, ter versterking van het werkkapitaal zoals verzocht. Dit voorkomt dat op korte 
termijn externe financiering nodig is. Voor 2022 is eenzelfde aanname gedaan over de timing van 
de NEDAB-subsidie. 
 

• Ter versterking van de liquiditeit is aangenomen dat de komende twee jaar € 5,50 mln van 
aandeelhouders wordt betrokken als overbruggingsfinanciering. Opnames zullen geschieden op 
basis van noodzaak, begroot zijn drie tranches: € 2,00 in juli 2021, € 1,50 mln in oktober 2021 en 
€ 2,0 mln in september 2022. Navolgend wordt dit nader toegelicht vanuit de beschikbare 
middelen. 
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De liquiditeit zal zich gedurende 2021 en 2022, op basis van de begroting en bovengenoemde 
aannames, naar verwachting als volgt ontwikkelen (in €): 
 

 
 
De totale gevraagde bijdragen van aandeelhouders zijn samengevat als volgt (in € mln): 
 

   2021 2022 

NEDAB   3,10 2,80 

Brandweerkazerne, restant 1,35  
Brandweerkazerne, aanvulling 0,50  
Overbruggingsfinanciering  3,50 2,00 

     

Totaal   8,45 4,80 
 
In de tabel zijn de “cash” bijdragen opgenomen omdat het liquiditeit betreft. Het bedrag voor NEDAB 
in 2021 is derhalve inclusief het laatste kwartaal van 2020 dat achteraf wordt afgerekend in februari 
2021 uit de subsidiebeschikking voor 2020. 
 
De overbruggingsfaciliteit kan beschikbaar worden gesteld door her-allocatie van middelen binnen 
het bestaande investeringsscenario van 2016. Voorgesteld wordt om € 0,50 mln binnen de plannen 
voor vastgoed te verplaatsen van de passagiersterminal naar de brandweerkazerne op basis van onder 
“investeringen” genoemde argumenten. Resterende middelen die niet worden ingezet voor het 
routefonds (€ 3,00 mln), de passagiersterminal (€ 2,95 mln na her-allocatie) en onderbesteding van 
NEDAB in de jaren 2017, 2020 en 2021 (naar verwachting € 1,10 mln) bedragen in totaal € 7,05 mln. 
Daarmee zijn binnen het totale plan voldoende middelen beschikbaar voor een overbrugging van 
€ 5,50 mln voor de komende twee jaar. Er is dan nog € 1,55 mln extra als “remweg” beschikbaar, 
bijvoorbeeld in het geval de Corona-crisis en het herstel van de luchtvaart langer duren dan verwacht. 
Er is voldoende ruimte voor € 3,00 mln NEDAB-subsidie per jaar voor de jaren 2022 tot en met 2024. 
 
De totale bijdrage van aandeelhouders in de periode 2017-2024 is daarmee € 41,54 mln, bestaande 
uit de oorspronkelijke € 46,00 mln, gecorrigeerd voor een bijdrage van € 2,50 van de Regio Groningen-
Assen aan het routefonds en de bijbehorende lagere verplichting van € 1,00 mln van de Provincie 
Drenthe en Gemeente Assen gezamenlijk. Zodra ook de Gemeente Groningen haar resterende 
verplichting van € 6,00 mln nakomt, is daarmee aanvullend ook een NEDAB-subsidie van € 3,00 mln 
per jaar voor 2025 en 2026 beschikbaar. 
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Samengevat betekent dit voor de financieringsopgave, dat wordt gevraagd aan de aandeelhouders 
om voor de financiële dekking van de begroting van 2021, en zo nodig die van 2022, de beschikbare 
middelen uit het investeringsscenario van 2016 als volgt te her-alloceren: 
 

• Een aanvullende subsidie van € 500.000 voor de dekking van de totale realisatiekosten van de 
brandweerkazerne, ten laste van het gealloceerde bedrag voor de toekomstige renovatie of 
uitbreiding van de passagiersterminal. 

 
• Een overbruggingsfinanciering ter beschikking te stellen van maximaal € 7.050.000 voor de jaren 

2021 en 2022, bestaande uit: 
 

o de resterende en niet te besteden subsidie voor de passagiersterminal (€ 2.950.000); 
o de resterende en niet te besteden subsidie voor het route-ontwikkelingsfonds 

(€ 3.000.000); 
o de onderbesteding van de NEDAB-subsidie voor de jaren 2017-2021 (€ 1.100.000). 

 
 

6.2 Solvabiliteit 
 
Resultaatbestemming 
In 2020 wordt een negatief resultaat verwacht en ook voor 2021 wordt een negatief resultaat begroot. 
Verondersteld wordt dat het negatieve resultaat van beide jaren ten laste van de algemene reserve 
wordt gebracht. 
 
Onderstaand is de ontwikkeling van de balans van Groningen Airport Eelde opgenomen (na de 
veronderstelde bestemming van het verwachte resultaat, in € 1.000): 
 

Balans per ultimo 2019 2020 2021 
 Jaarrekening Forecast Begroting 

    

Materiële vaste activa 8.829 8.730 11.169 

Financiële vaste activa 1.764 1.856 1.949 

Vlottende activa 6.010 4.847 4.231 

Totaal activa 16.602 15.434 17.349 

 
   

Eigen vermogen 12.097 11.672 9.872 

Langlopende schulden 1.038 803 4.568 

Kortlopende schulden 3.467 2.959 2.909 

Totaal passiva 16.602 15.434 17.349 

 
 
De materiële vaste activa zullen toenemen als gevolg van de activering van de stichtingskosten voor 
de brandweerkazerne. De langlopende schulden nemen toe als gevolg van de kredietfaciliteit bij 
aandeelhouders. De solvabiliteit (het eigen vermogen) is per ultimo 2020 en 2021 voldoende om de 
begrote negatieve resultaten over deze jaren te kunnen dragen, onder de gedane aannames over te 
ontvangen subsidies. De liquiditeit (opgenomen onder de vlottende activa) is onder de gedane 
aannames van te ontvangen subsidies en de te verstrekken overbrugging, voldoende om de minimale 
liquiditeit van € 1,0 mln te kunnen garanderen. 
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Fiscale latentie 
De vorming van de fiscale latentie in 2017 is onderdeel van de reserve en bedroeg € 2,0 mln per 
jaareinde 2017. Voor het bepalen van de fiscale positie is een concept fiscale openingsbalans 
opgesteld door Deloitte. Daardoor is een aanleiding ontstaan om in 2016 een latente 
belastingvordering op te nemen tegen het geldende belastingtarief van 20%. Deze latentie is in 2017 
gevormd ten gunste van het eigen vermogen, en betreft 20% van het waardeverschil van het vastgoed 
per eind 2016 tussen de balanswaarde en de fiscaal getaxeerde waarde plus 20% van het fiscale verlies 
over 2016 en 2018.  
 
In 2019 is met de fiscus, na twee jaar onderhandelen, een akkoord bereikt over de fiscale 
openingsbalans. De gevolgen voor de fiscale latentie worden als onderdeel van het jaarrekeningproces 
in overleg met de fiscalist en accountant vastgesteld. Een eventuele aanpassing van de latentie 
verandert niets aan het principe dat de omvang van de reserves afdoende is om het verlies over 2020 
en 2021 te kunnen dragen vanuit het eigen vermogen. 
 
In overleg met de fiscalist en accountant is in 2019 het uitgangspunt gehanteerd de fiscale 
verliescompensatie niet verder te laten oplopen als gevolg van onzekerheid over de toekomstige 
winstgevendheid. Dit zal voor 2020 en 2021 ook de meest waarschijnlijke uitkomst zijn. 
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Datum: 10 november 2020 
 
Aan: Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV 
 
Van: Directie 
 
CC: Raad van Commissarissen 
 
Betreft: Resultaten GAE derde kwartaal 2020 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Geachte Bestuurders, 
 
Door middel van dit schrijven informeren wij u over de commerciële en financiële ontwikkelingen van Groningen 
Airport Eelde NV tot en met het derde kwartaal van 2020. 
 
Commerciële ontwikkeling 
Net als de eerste twee kwartalen stond ook het derde kwartaal voor Groningen Airport Eelde volledig in het 
teken van de gevolgen van de Corona-crisis. Hoewel in juli het passagiersvervoer weer enigszins op gang kwam, 
zijn in het normaal zo belangrijke hoogseizoen slechts 6.016 passagiers vervoerd. Het begrote aantal passagiers 
bedroeg 59.600 in het derde kwartaal: een uitval van 90%. Het overgrote deel van de vervoerde passagiers 
betrof charterpassagiers naar Kreta en Mallorca, 8% betrof transit-passagiers en passagiers op privé-vluchten. 
 
Door het aanpassen van processen en het implementeren van verschillende maatregelen konden passagiers 
veilig en volgens de van toepassing zijnde richtlijnen gebruik maken van de faciliteiten van Groningen Airport 
Eelde. Groningen Airport Eelde volgde daarbij de richtlijnen van het RIVM en heeft in samenwerking met de 
GGD, luchtvaartmaatschappijen en andere luchthavens maatregelen getroffen voor het veilig afhandelen van 
passagiersvluchten. De met zonnepanelen overdekte passagierscorridor is in de praktijk een onmisbare schakel 
in het operationele proces gebleken. Dankzij de ruimte in de corridor kon het aantal wachtende passagiers veilig 
worden gespreid met in achtneming van de minimale afstand tussen passagiers. 
 
Met het failliet van de Britse maatschappij Flybe eerder dit jaar is er geen herstel op korte termijn van de 
lijnvlucht naar Londen Southend te verwachten. De serie naar de Kanaaleilanden, vorig jaar nog uitverkocht en 
daarom in 2020 uitgebreid met een aantal vluchten, ging uiteindelijk niet door en is verplaatst naar de zomer 
van 2021. De Corona-crisis heeft chartermaatschappij Transavia het roer doen omgooien en zij maakte bekend 
zich in het komende jaar te zullen richten op een nieuwe eigen touroperator en haar operatie te verplaatsen 
naar voornamelijk Amsterdam Airport Schiphol. Deze concentratie zorgt er voor dat ze, na 24 jaar de 
belangrijkste partner te zijn geweest, in 2021 niet vanaf Groningen Airport Eelde zal vliegen. 
 
Ondanks het feit dat prognoses en beslissingen van luchtvaartmaatschappijen en touroperators met grote 
onzekerheid zijn omkleed als gevolg van de Corona-crisis en bijbehorende reisadviezen of zelfs reisverboden, 
konden ook nieuwe bestemmingen voor 2021 worden aangekondigd vanaf Groningen Airport Eelde. Bestaande 
partners, zoals TUI en Corendon, springen in het gat dat Transavia achter laat. Typische charterbestemmingen 
zoals Gran Canaria, Mallorca, Kreta en Turkije staan dan ook weer op het programma. Naast het Turkse Antalya 
staat ook de in 2020 nieuw aangekondigde bestemming Bodrum op het programma van Corendon in 2021. TUI 
breidt bovendien uit met Zakynthos als nieuwe bestemming, wat door de markt erg positief is ontvangen. 
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Daarnaast konden nieuwe wintersportvluchten worden aangekondigd. BBI Travel, een reisbureau en 
touroperator gevestigd op Groningen Airport Eelde en gespecialiseerd in Scandinavië, kondigde voor de winter 
van 2020-2021 reizen aan naar Zweden en zal bij gebleken succes ook uitbreiden naar IJsland en Noorwegen in 
komende jaren. Op dit moment is het nog onzeker of reizen naar de aangeboden bestemmingen ook echt 
doorgang kunnen vinden als gevolg van het Corona-besmettingsgevaar en de maatregelen die landen treffen. 
In dat kader zijn de eerste vluchten voor 2020 voor deze bestemming verplaatst naar 2021. 
 
Als gevolg van haar rol als de belangrijkste nationale lesluchthaven, nam in het derde kwartaal van 2020 het 
aantal vliegbewegingen verder toe. In juli werd een record behaald, dat in september al weer verbroken werd: 
4.966 bewegingen. In totaal zijn in de eerste drie kwartalen van 2020 28.084 vliegbewegingen uitgevoerd, 4% 
meer dan verwacht en voor twee-derde bestaand uit lesbewegingen. Naast de KLM Flight Academy, die de 
meeste lesbewegingen voor haar rekening neemt, zijn er meerdere vliegscholen op de luchthaven gevestigd en 
trekt zij vanwege de aanwezigheid van luchtverkeersleiding ook lesvluchten vanaf andere luchthavens aan. De 
vele lesvluchten hebben tot een toename van het aantal klachten geleid, deels in de directe omgeving van de 
luchthaven maar voornamelijk boven speciale oefengebieden boven Noord-Groningen. De luchthaven is samen 
met de luchtvaartschool hierover in overleg met betrokkenen getreden. 
 
Financiële ontwikkeling 
Onderstaand treft u de financiële resultaten tot en met het derde kwartaal van 2020 aan, inclusief een forecast 
van geheel 2020, ten opzichte van de begroting. 
 

 
 
 
Het passagiersvervoer vormt verreweg de belangrijkste bron van opbrengsten van de luchthaven; landingsgeld 
dat naar gewicht van het toestel wordt berekend, passagiersbelastingen en handling fees. Met het wegvallen 
hiervan liepen de opbrengsten sterk terug en deze kwamen met € 1.268.337 op slechts 38% van het begrote 
niveau voor de eerste drie kwartalen uit. De resterende opbrengsten bestaan vooral uit de havengelden en de 
brandstofconcessie van de General Aviation verkeer en de opbrengsten van vastgoed (huur- en erfpacht). 
 

Winst- en Verliesrekening (€) Realisatie Begroot Forecast Begroot

t/m Q3 2020 t/m Q3 2020 2020 2020

Bedrijfsopbrengsten

Havengelden 693.604 2.238.356 879.041 2.764.000

Opbrengst Gebouwen & Terreinen 395.108 449.586 521.544 594.000

Brandstofverkopen 58.060 198.279 76.247 254.000

Overige Bedrijfsopbrengsten 121.564 426.990 141.018 524.000

TOTAAL OPBRENGSTEN 1.268.337 3.313.211 1.617.849 4.136.000

Bedrijfslasten

Personeelskosten 1.076.327 2.603.497 1.533.439 3.222.000

Afschrijvingskosten 400.596 393.071 550.563 525.000

Overige bedrijfskosten 1.057.986 1.159.686 1.580.128 1.746.000

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 2.534.910 4.156.253 3.664.130 5.493.000

BEDRIJFSRESULTAAT -1.266.573 -843.042 -2.046.281 -1.357.000

Rente -3.173 0 -3.173 0

RESULTAAT VOOR BELASTING -1.269.746 -843.042 -2.049.454 -1.357.000
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Het gebrek aan omzet heeft direct geleid tot kostenbesparende maatregelen. De openingstijden van de 
luchthaven zijn aangepast in overleg met de gebruikers, roosters zijn aangepast en vakantiedagen zijn 
opgenomen. De RIVM richtlijnen worden nageleefd en er wordt waar mogelijk thuis gewerkt of naar 
alternatieve werkzaamheden gezocht. De marketing-inspanning is gereduceerd. De belangrijkste maatregel is 
echter het vrijwel volledig afbouwen van de flexibele schil. Er hebben geen gedwongen ontslagen 
plaatsgevonden al is wel sprake van reductie van de vaste formatie als gevolg van vertrek van een aantal 
managers en vacatures die niet worden ingevuld. Security wordt extern ingehuurd en deze kosten worden 
alleen gemaakt als er vluchten zijn. 
 
De genomen maatregelen werken kostenverlagend op met name de personeelskosten: inhuur van externe 
krachten en uitzendkrachten, toeslagen voor onregelmatige diensten, et cetera. De vaste personeelskosten 
lopen echter gewoon door en daarvoor is een beroep op de eerste NOW-regeling gedaan voor de maanden april 
tot en met juni en de tweede regeling voor de maanden juli tot en met oktober. Indien mogelijk zal ook een 
beroep op de derde NOW regeling worden gedaan. De ontvangen bijdrage is in de cijfers verwerkt als negatieve 
personeelskosten, in lijn met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Tot en met het derde kwartaal gaat het 
om een totaalbedrag van € 881.595. De verwachte NEDAB-bijdrage van aandeelhouders is naar beneden 
bijgesteld als gevolg van de lagere kosten, met name voor security. Als gevolg daarvan zal de verwachte 
benutting van de subsidie lager uitkomen dan het beschikte bedrag van € 3,0 mln voor 2020. 
 
Het investeringsprogramma voor 2020 wordt uitgevoerd op basis van noodzaak en veiligheid. Deels zijn 
aanvullende investeringen nodig in bijvoorbeeld plastic schermen, stickers en belijning voor looproutes en 
schoonmaakmiddelen en dispensers om aan de RIVM richtlijnen te kunnen voldoen. Investeringen in onderhoud 
en materieel, deels achterstallig dat afgelopen jaren niet is uitgevoerd, zullen in de komende jaren moeten 
worden ingehaald. 
 
Waar de opbrengsten met 62% dalen ten opzichte van de begroting geldt dat niet voor de kosten: een belangrijk 
deel van de kosten is vast. Door een combinatie van de getroffen maatregelen, een beroep op de NOW-regeling, 
het volledig afschalen van de flexibele schil en het aanpassen van de openingstijden vallen de personeelskosten 
59% lager uit dan begroot. De besparingen zijn niet voldoende om het wegvallen van de belangrijkste 
inkomstenbron uit het passagiersverkeer te kunnen compenseren, waardoor het financiële resultaat over het 
eerste halfjaar € 426.703,87 (51%) slechter uit komt dan verwacht. De eerste drie kwartalen van 2020 worden 
dan ook afgesloten met een verlies van € 1.269.746. Het aantal afboekingen op debiteuren is nog beperkt 
gebleven: vrijwel alle vorderingen komen binnen, een enkele keer na inzet van een incassobureau. 
 
De forecast voor geheel 2020 komt uit op een verlies van € 2.049.454, 51% of € 692.454 slechter dan begroot. 
Afhankelijk van de gevolgen van maatregelen die worden genomen in het kader van het Corona-virus, in 
Nederland en op buitenlandse bestemmingen waarop wordt gevlogen, kan het resultaat verslechteren. Als 
gevolg van een mogelijke NOW-3 regeling, kan het resultaat verbeteren. 
 
De luchtvaartsector is hard geraak door de Corona-crisis en op korte termijn is nog geen verbetering in zicht. 
Consumenten zijn nog steeds terughoudend en luchtvaartmaatschappijen en touroperators passen 
voortdurend verwachtingen en vliegschema’s aan. De commerciële en financiële resultaten van Groningen 
Airport Eelde zijn daarmee onzeker. Omdat de liquiditeit hierdoor terug loopt, zijn in de loop van het eerste 
halfjaar van 2021 aanvullende liquide middelen of een andere vorm van steun nodig. De begroting voor 2021 
zal daartoe een prognose en voorstel bevatten. 
 
Overige ontwikkelingen 
Op 22 september 2020 is door de Directie en Raad van Commissarissen de toekomstige visie en strategie van 
Groningen Airport Eelde uiteengezet ten overstaan van de aandeelhouders, in casu leden van Raden en Staten. 
De achterliggende informatie, analyse en scenario’s zijn gedeeld in de vorm van het visiedocument. De focus 
ligt daarbij primair op een toekomstperspectief gebaseerd op een gezonde mix van de verschillende 
bedrijfsactiviteiten: passagiersverkeer, general aviation en vastgoedontwikkeling. 
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De kern van de visie is een realistisch commercieel en financieel toekomstperspectief met een brede en stevig 
verankerde economische en maatschappelijke basis voor de functie van de luchthaven, zowel regionaal als 
nationaal. De financieringsopgave voor de luchthaven is dan ook een gedeelte verantwoordelijkheid tussen 
nationale en regionale overheden. Daarbij is het standpunt ingenomen dat exploitatie door de regio geborgd 
kan worden mits het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt voor de kosten van beheer en instandhouding van 
de infrastructuur en veiligheid. 
 
In overleg met betrokken partijen wordt deze visie de komende tijd nader vorm gegeven en ingevuld, en door 
middel van een actieve lobby wordt de zienswijze actief uitgedragen. Daartoe lopen onder andere gesprekken 
met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en mogelijk worden andere ministeries betrokken. Het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is doende met het beoordelen van de ingekomen zienswijzen. Zij is 
voornemens de uitgangspunten voor de toekomst van de Nederlandse luchtvaart vast te leggen in de definitieve 
Luchtvaartnota 2020-2050, die voor december 2020 geagendeerd staat. Voor het uitvoeren van de visie en de 
actieve lobby daartoe, is een tijdspanne nodig die (financieel) dient te worden overbrugd. De begroting voor 
2021 bevat een voorstel daartoe. 
 
Als nieuwe ontwikkeling valt te melden dat het gebruik van Groningen Airport Eelde als tijdelijke parkeerplaats 
voor vliegtuigen wordt uitgebreid. Waar eerder dit jaar reeds twee toestellen op de luchthaven werden gestald, 
staan sinds eind oktober ook vliegtuigen van KLM geparkeerd. Naar verwachting zullen binnenkort 12 toestellen 
worden geparkeerd voor een half jaar, met een optie op meer. Groningen Airport Eelde is verheugd haar partner 
KLM in deze te kunnen faciliteren met het bieden van een veilige stallingsplaats, waar andere nationale 
luchthavens deze dienst op dit moment niet kunnen bieden. Dit is daarmee illustratief voor de noodzaak om 
binnen een nationaal systeem van luchthavens nauw met elkaar samen te werken en schaarse infrastructuur 
voor de toekomst te blijven behouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bart Schmeink  
Groningen Airport Eelde 
 




