
 
 

 

 
 Zaaknummer: 1049424 
  

Raadsvergadering d.d. 5 januari 2021  agendapunt 10 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 december 2020 
 

Portefeuillehouder(s): H. Wiersema 
 

Behandelend ambtenaar: N.Y.D. Schipper 
Doorkiesnummer: 909 
E-mail adres: n.schipper-simonis@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1  

 
Onderwerp 
Aandelen GAE Assen 

 
Gevraagd besluit 
De raad besluit  

1. In te stemmen met het terug laten vloeien van de aandelen van de gemeente Assen naar 
GAE;  

2. In te stemmen met een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet binnen de 
statutair geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het terugvloeien van de 
aandelen;  

3. Bij instemming met 2 te besluiten dat deze tijdelijke constructie inhoudt dat de gemeente 
Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Assen wil niet langer aandeelhouder van GAE zijn. Dat besluit is al eerder genomen, nu wordt dit 
geëffectueerd en worden de aandelen, conform de statuten, aangeboden aan de overige 
aandeelhouders. Als de overige aandeelhouders geen interesse hebben, kunnen de aandelen aan 
andere geïnteresseerden worden aangeboden. Uit informatie in de media blijkt dat er meerdere 
belangstellenden zijn voor overname van de aandelen, maar dat de motieven van deze partijen niet 
op voorhand duidelijk zijn.  
 
Een andere optie is dat de aandelen van Assen terugvloeien naar GAE. Door de aandelen onder te 
brengen bij GAE treden geen nieuwe aandeelhouders toe. De stemverhouding blijft dan zoals die 
nu is (op de ondergebrachte aandelen is geen stemrecht zo lang die bij GAE liggen). In de huidige 
situatie, waarin we de mogelijkheden voor een jaarlijkse bijdrage van de rijksoverheid met de 
Minister verkennen, heeft het terugvloeien de voorkeur van ons college.  
 
Wij zijn van mening dat het niet in het belang van de luchthaven of de daar gevestigde bedrijven is 
als op dit moment een nieuwe partij aandelen in handen krijgt, omdat wij geen invloed hebben op 
welke externe partij de aandelen overneemt. De huidige aandeelhouders hebben als gezamenlijk 
uitgangspunt dat de luchthaven in Eelde in bedrijf blijft. Daarbij is het een voorwaarde dat er op 
termijn een bijdrage komt van de rijksoverheid. Dat is echter niet in een paar dagen geregeld. 
Hiervoor vindt een lobby plaats. Een lobby heeft alleen zin op het moment dat de aandeelhouders 
uitstralen dat zij (het behoud van) de luchthaven belangrijk vinden. Of dit lukt hangt samen met wie 
de aandelen in bezit heeft of krijgt.  
 
 



 
 
 

 

Overbrugging 
De aandelen van Assen kunnen alleen terugvloeien naar GAE als alle aandeelhouders hiermee 
instemmen. De gedeputeerden van Drenthe en Groningen leggen pas een voorstel over het al dan 
niet laten terugvloeien van de aandelen naar GAE aan Provinciale Staten voor nadat een tweede 
gesprek met de Minister heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat besluitvorming in de Staten in 
februari 2021 plaatsvindt. Dit is buiten de statutaire termijn van vier weken na aanbieding van de 
aandelen. Daarmee zou automatisch de situatie ontstaan dat de aandelen aan derden worden 
aangeboden. Een tijdelijke overbrugging om dit te voorkomen is naar onze mening noodzakelijk. 
 
Om de Staten voldoende tijd te geven voor besluitvorming, ondanks de relatief korte beslistermijn in 
de statuten van GAE, heeft FB Oranjewoud aangeboden de aandelen tijdelijk in beheer te nemen. 
Na besluitvorming in de Staten kunnen de aandelen dan alsnog terugvloeien naar GAE of naar 
interesse worden verdeeld onder de huidige aandeelhouders. Wij hebben eerder signalen uit uw 
raad ontvangen dat er twijfel is aan de reden waarom FB Oranjewoud de aandelen van Groningen 
heeft overgenomen. Deze twijfel hebben wij niet bij u kunnen wegnemen. Daarom stellen wij voor 
het aanbod te doen deze aandelen tijdelijk bij ons in beheer te geven. Het gaat hierbij om de termijn 
totdat de Staten hebben besloten over de aandelen en dit besluit kan worden geëffectueerd. Een 
termijn van enkele maanden. Deze korte termijn maakt dat dit weinig tot geen risico oplevert.  

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Omdat nu de aandelen van Assen worden aangeboden. 

 
Wat ging er aan vooraf 
Wij zijn aandeelhouder in GAE en hebben 4% van de aandelen. Andere aandeelhouders waren de 
gemeente Assen (10%), de gemeente Groningen (26%) en de provincies Drenthe en Groningen 
(elk 30%). Naar aanleiding van de overname van de aandelen van Groningen in GAE door FB 
Oranjewoud en vervolgens de aanzet van de gemeente Assen om aandelen over te dragen, 
hebben enkele raadsfracties vragen gesteld. Daarbij is zowel de optie om de aandelen van onze 
gemeente ook over te dragen als de optie om extra aandelen te verkrijgen genoemd.   
 
Op 1 juli is er een informatieavond geweest voor de raad en steunfracties. Toen is de wens geuit 
over het aandelenbezit te discussiëren in de gemeenteraad. Vervolgens heeft GAE op 22 
september haar toekomstvisie gepresenteerd en heeft de interim directeur op 9 november uw 
vragen naar aanleiding van deze visie beantwoord.   

 
Hoe informeren we de inwoners? 
De informatie wordt via de media gedeeld, bij voorkeur in gezamenlijkheid met de andere 
aandeelhouders. 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na besluitvorming bespreken wij de uitkomst met de overige aandeelhouders en GAE. 

 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De gemeente Assen is bereid de aandelen over te dragen voor een bedrag van € 1. Bij 
terugvloeien naar GAE zou dit om niet zijn. Naast de koopprijs moeten we rekening houden met 
notariskosten. Mogelijk kunnen die worden gedeeld met de andere aandeelhouders. 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

O. de Jager gemeentesecretaris 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 10 
 
Betreft: aandelen GAE gemeente Assen 
 
Raadsvoorstel aandelen GAE Assen 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Rekening houdend met de wens van de gemeente Assen om de aandelen GAE te vervreemden; 
 
Gelet op artikel 160 en 169, lid 4 Gemeentewet; 
 
 
B E S L U I T: 
  

1. In te stemmen met het terug laten vloeien van de aandelen van de gemeente Assen naar GAE;  
2. In te stemmen met een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet binnen de statutair 

geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het terugvloeien van de aandelen;  
3. Bij instemming met 2 te besluiten dat deze tijdelijke constructie inhoudt dat de gemeente Tynaarlo de 

aandelen tijdelijk in beheer krijgt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 5 januari 2021 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 
 
 

voorzitter 

P .Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


