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Onderwerp
Extra NEDAB bijdrage Groningen Airport Eelde (GAE)

Gevraagd besluit
De raad besluit

 1- Een extra NEDAB- bijdrage 2023 te verlenen van € 75.000 euro om de gestegen NEDAB kosten te dekken.
 2- Een overbruggingsfinanciering van € 86.500 euro te verlenen om de gestegen bouwkosten voor de 
brandweerkazerne te dekken.
 3- De financiële middelen die zijn gereserveerd voor het routefonds en de terminal vrij te geven voor het 
dekken van de onder 1. en 2. genoemde bijdragen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
De extra kosten van de NEDAB te dekken alsmede een bijdrage aan een overbruggingsfinanciering (in de vorm
van een bijdrage aan de gestegen bouwkosten van de brandweerkazerne) om zo, in afwachting op 
besluitvorming over de toekomstige rol en taken van gemeente Tynaarlo met betrekking tot GAE later dit jaar, 
de liquiditeitspositie van GAE niet in gevaar te brengen. 

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Voor 2023 is, om de liquiditeitspositie van GAE niet in gevaar te brengen, een financiële bijdrage van de 
aandeelhouders nodig van in totaal € 6,2 miljoen euro. Te weten een bedrag van € 3,6 miljoen vanwege 
(gestegen) NEDAB kosten (eerder was voor 2023 rekening gehouden met € 3 miljoen) en € 2,6 miljoen 
vanwege overige noodzakelijke investeringskosten waaronder gestegen bouwkosten van de brandweerkazerne.

Wat ging er aan vooraf
In 2021 hebben wij samen met de andere aandeelhouders een financieringsplan voor Groningen
Airport Eelde N.V. (GAE) opgesteld voor de overbrugging van 2021 en 2022 met als doel om
in deze periode zekerheid te krijgen over een structurele (rijks)bijdrage voor de luchthaven. Als reactie
op aangenomen moties over regionale luchthavens heeft minister Harbers op 31 mei 2022 een brief
naar de Tweede Kamer gestuurd, op basis waarvan GAE niet kan rekenen op een
rijksbijdrage. De Tweede Kamer heeft zich nog niet uitgelaten over dit door de minister ingenomen
standpunt. Op welke termijn de Rijksoverheid een uitspraak gaat doen over een eventuele structurele
rijksbijdrage is daarom nog niet bekend. Als gevolg van het ontbreken van een rijksbijdrage zal er in 2023 een 
liquiditeitsprobleem ontstaan bij GAE waardoor er een extra bijdrage van € 2,6 miljoen bovenop de al bestaande
bijdrage benodigd is voor 2023. 



Extra NEDAB-bijdrage 2023
Door strengere regelgeving van het  Europees Agentschap voor de veiligheid van de Luchtvaart, 
loonkostenontwikkeling van personeel zoals security en inflatie, stijgen de totale NEDAB-kosten met € 600.000 
naar € 3.600.000. Deze NEDAB kosten worden verdeeld onder de (voormalige) publieke aandeelhouders. De 
gemeente Groningen heeft tot nu toe € 6 miljoen van de oorspronkelijk benodigde € 12 miljoen toegezegd voor 
haar aandeel en heeft inmiddels per brief aan de provincie Groningen aangegeven niet meer te willen bijdragen 
dan de eerder betaalde € 6 miljoen. De ontbrekende miljoenen van de gemeente Groningen zullen dan ook 
mogelijk of zelfs waarschijnlijk niet worden ontvangen. Bestuurlijke gespreken en brieven daarover hebben niet 
tot het gewenste resultaat geleid dat de gemeente Groningen alsnog aan haar verplichting zal voldoen. Het 
college wil zich inspannen om de gelden alsnog te ontvangen van de gemeente Groningen. Oud-aandeelhouder
gemeente Assen blijft haar verplichtingen wel nakomen.
 
Door de weggevallen bijdrage van de gemeente Groningen moet de NEDAB-bijdrage over kleiner aantal 
overheden verdeeld worden. Hierdoor stijgt het aandeel van Tynaarlo van 4% naar 5,4% over de totale NEDAB-
bijdrage van € 3.600.000. Als gevolg daarvan is ons aandeel als gemeente Tynaarlo aan de NEDAB 2023/2026 
hoger geworden namelijk: 

Bijdrage was: 4% van € 3.000.000 = € 120.000;
Bijdrage wordt: 4/74 (=5,4%) x € 3.600.000 = € 195.000;
Stijging bijdrage: € 75.000

Extra overbruggingskrediet 2023
Naast de financiering van deze (toegenomen) NEDAB kosten, moeten er ook noodzakelijke investeringen 
gedaan worden in het jaar 2023. Hiervoor heeft GAE, om de liquiditeitspositie niet in gevaar te brengen, een 
extra overbruggingskrediet nodig voor 2023 van € 2.6 miljoen. De enige private aandeelhouder, FB 
Oranjewoud, levert geen exploitatiebijdrage, maar heeft wel toegezegd hiervoor een lening van € 1 miljoen 
beschikbaar te stellen. Hierdoor is de extra financieringsbehoefte 1,6 miljoen.

Ten aanzien van de extra bijdrage van € 1.6 miljoen heeft ons college het al eerder
ingenomen standpunt kenbaar gemaakt aan de andere aandeelhouders. Namelijk dat wij, onder voorbehoud 
van besluitvorming door uw raad, hebben aangegeven alleen ten laste van de in Tynaarlo ingestelde reserve 
GAE (extra)bijdragen te willen leveren wanneer deze vallen onder de zogenoemde NEDAB kosten. Dit zijn de 
niet economische kosten van algemeen belang (NEDAB) met een overwegend publiek karakter, zoals de 
kosten van brandweer en beveiliging op het vliegveld. De kosten van de bouw van de brandweerkazerne 
vormen ook kosten die onder NEDAB vallen. Deze kosten waren oorspronkelijk geraamd op € 450.000. Door 
inflatie en gestegen materiaalkosten zal er een verwachte overschrijding zijn van € 100.000. Deze 
overschrijding is opgenomen in het algemene tekort van € 1,6 miljoen. Op basis van de verdeelsleutel 4/74 
stellen wij uw raad dan ook voor  een bijdrage aan die kosten te leveren van € 86.500. Deze bijdrage is dan 
specifiek bestemd voor de dekking van de extra kosten van de bouw van de brandweerkazerne.  

Uiterlijk op 1 mei 2023 zal GAE een nieuw meerjarenplan inclusief onderbouwing van de bijbehorende 
financieringsbehoefte aan de aandeelhouders aanbieden. Zoals al eerder aan uw raad aangegeven zullen wij 
ons op basis van dit meerjarenplan beraden op onze rol en positie als aandeelhouder van GAE, waarbij ons 
uitgangspunt is dat financiering van de luchthaven geen taak voor de gemeente is. Omdat GAE voor 1 mei 2023
met een meerjarenplan komt is dit nu niet het moment om een principiële discussie te voeren over voortbestaan
van GAE. Deze discussie zal op basis van het meerjarenplan van GAE worden gevoerd.  

Kostendekking extra uitgave
De  bijdrage ten behoeve van de liquiditeitspositie van GAE die wij uw raad vragen is € 161.500. Deze bijdrage 
kan worden gedekt uit de bestaande reserve voor GAE. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de binnen deze 
reserve gereserveerde bedragen voor het routefonds en terminal. Doordat de terminal niet gerealiseerd is en 
het routefonds is opgeheven blijven hier middelen over. Deze middelen zijn voldoende om aan te wenden ter 
dekking van voornoemde (extra) NEDAB kosten. 

Uw raad heeft echter bij de instelling van de reserve een aantal specifieke kosten waar de middelen voor 
mogen worden aangewend benoemd. De extra kosten brandweerkazerne vallen daar niet binnen. Omdat het 



echter ook NEDAB kosten betreft stellen wij uw raad voor deze middelen toch ten laste van deze reserve toe te 
kennen aan GAE.

Door deze bijdrage kan de liquiditeitspositie van GAE voor 2023 worden gewaarborgd. Voor 1 mei 2023 zal 
GAE een meerjarenplan op leveren voor de toekomst van GAE met daarbij ook inzicht in de nieuwe, 
toekomstige, financieringsbehoefte. 

Hoe informeren we de inwoners?

Uw besluit wordt, gezamenlijk met de andere besluiten, op de gebruikelijke manier gepubliceerd

Wanneer gaan we het uitvoeren?

Zodra de raad een besluit heeft genomen zal de extra bijdrage worden overgemaakt. 

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

De extra bijdrage die in 2023 wordt gevraagd van Tynaarlo is € 161.500,-

Deze is als volgt opgebouwd:
NEDAB 2023 - € 75.000 euro.(extra uitgave eerste NEDAB onder andere extra kosten security)
Overbruggingsfinanciering - € 86.500 euro.(bijdrage aan overschrijding bouw brandweerkazerne door
gestegen kosten).

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

P. Koekoek, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 14

Betreft: 

Raadsvoorstel Extra NEDAB bijdrage Groningen airport Eelde

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging 

Gelet op artikel 

B E S L U I T:

De raad besluit

De raad besluit

 1- Een extra NEDAB- bijdrage 2023 te verlenen van € 75.000 euro om de gestegen NEDAB kosten te dekken.
 2- Een overbruggingsfinanciering van € 86.500 euro te verlenen om de gestegen bouwkosten voor de 
brandweerkazerne te dekken.
 3- De financiële middelen die zijn gereserveerd voor het routefonds en de terminal vrij te geven voor het 
dekken van de onder 1. en 2. genoemde bijdragen.

Vries, 14 februari 2023

De raad voornoemd,

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

R.J. Puite, griffier


