
Strategie 2021 - 2030



Groningen Airport Eelde

Onmisbare infrastructuur voor (Noord-)Nederland

• Vooroplopen innovatieve, duurzame luchtvaart
• Vluchten van belang voor regio 

• Verbreden inkomsten
• Uitbreiden maatschappelijke betekenis



Onmisbare infrastructuur voor (Noord-) 

Nederland

Groningen Airport Eelde is infrastructuur van 

nationale- en regionale betekenis (zekerstellen

continuïteit belangrijk)

Luchthavencapaciteit blijft schaars, ook na

COVID

Regionale luchthavens krijgen een steeds

belangrijkere rol binnen luchtvaart

Noodzaak verduurzaming luchtvaart: het is de license

to operate voor de toekomst



Internationaal aantrekkelijk vestigingsklimaat

Opleidingsluchthaven voor NL home carrier KLM

Leisureverkeer regio

Maatschappelijke waarde Mobiel Medisch Team en 

Transplantatiecentrum UMCG

Uitwijkluchthaven en strategische reservecapaciteit

voor bijvoorbeeld parkeren vliegtuigen

GAE is van regionale en nationale betekenis



Verbreden strategie nodig

Vooroplopen in innovatieve, duurzame luchtvaart

Voor vestigingsklimaat waardevolle lijndiensten en (unieke) bestemmingen

Verbreden maatschappelijke dienstverlening, bedrijvigheid en inkomsten

Zekerstellen langere termijn continuïteit / financiering



Waterstof -> Hydrogen Valley airport

Drones (DroneHub, UMCG)

Airport Campus (o.a. RUG, Noorderpoort, Alfa College, NHL-Stenden, Deltion) 

Vooroplopen innovatieve, duurzame luchtvaart

Partners:

Stakeholders:

NXT Airport, onderscheidend op gebied van:

Duurzaamste luchthaven van Europa (met inzet van waterstof)

Elektrische verbindingen (19 zitter, 900 km)

Ambitie 2030:



Voor vestigingsklimaat belangrijke verbindingen

(bijvoorbeeld Londen) En zodra dit kan: elektrisch

Bijzondere bestemmingen succesvol gebleken (Guernsey, 

Scandinavian Mountains). Onderscheidende bestemmingen

uitbreiden (zoals IJsland, Fins Lapland)

Groeikansen populaire bestemmingen uitnutten (zoals

Griekse eilanden, Spaans vasteland) 

Voor regio waardevolle lijndiensten en (unieke) 

bestemmingen



Vracht passend bij regio / Unmanned Cargo 

Onderhoud grotere vliegtuigen / End of Life (circulair)

Trainingsvluchten voor jet- en groot lesverkeer

Vastgoedontwikkeling luchthavengebonden (ook

onderwijs)

In verbinding met andere infrastructuur in de regio

Verbreden dienstverlening, bedrijvigheid en inkomsten

Benutten kansen, zoals:



Maatschappelijke infrastructuur van nationale betekenis

als onderdeel van één nationaal luchthavensysteem

De komende jaren blijft financiële support nodig

Betreft kosten die voortvloeien uit wet- en regelgeving

Aanpak:

Lobby met (regio)partners (o.a. regeerakkoord)

In gesprek voor verkrijgen commitment langere termijn

financiering & subsidies (duurzame Luchtvaart)

Langere termijn continuïteit / financieringLangere termijn continuïteit / financiering
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