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Businessplan Groningen Airport Eelde 

Geachte dames en heren. 

Op de toezeggingenlijst staat onder toezegging 1 vermeld dat u in december 2012 
een update ontvangt van het businessplan van Groningen Airport Eelde, Op 13 
december jl, is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend 
geworden dat het businessplan nog niet gereed is en dat de luchthavendirectie nog 
enkele weken nodig heeft ter afronding. De reden voor de vertraging heeft te 
maken met de inwerktijd van de nieuwe directeur die per 1 juni j , l . aan de slag is 
gegaan en de nieuwe inzichten die hij inbrengt. Daarnaast is er voor een nadere 
onderbouwing van het nieuwe businessplan een adviesbureau geconsulteerd dat 
meer tijd heeft gekost dan voorzien. 

Wij verwachten de nieuwe businesscase in de eerste helft van 2013 aan u voor te 
kunnen leggen. De toezegging dat de luchthaven voor 2013 van de regionale 
aandeelhouders geen financiële bijdrage zal ontvangen blijft gehandhaafd. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van 
Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

UJ 

O 

06-HB-SG-001 1 1 p ' . 

, voorzitter. 
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Wilma Mansveld (Pvd 
Jan Batting (PvdA)

Patrick Brouns (CDA).'	H. Staghouwer (Christenunie) 
R. Stevens (CU)
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Motie 

Provinciale Staten van Groningen in vergadering bijeen ter behandeling van de voordracht van 8 
december 2009 inzake kaderstellingen voor de bezuinigingen en de aanvullende voordracht van 23 
maart 2010. 

Constaterende dat 
- De financible ondersteuning aan Groningen Airport Eelde ad 308.000 euro eindigt per 2013. 

Overwegende dat 
- Groningen Airport Eelde een economische en bereikbaarheidsfunctie vervult in de regio; 
- De belangrijkste obstakels voor baanverlengirtg zijn weggenomen; 
- De provinciale betrokkenheid gestoeld is op de businesscase van Groningen Airport Eelde; 

Verzoeken het college	 • 

de Businesscase Airport Eelde in samenwerking met de provincie Drenthe te herijken en de 
uitkomsten hiervan aan de staten voor te leggen. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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