AMENDEMENT 2021.10 Vellinga e.a. – Lening GAE
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Jurryt Vellinga (LT)
Raadsvergadering d.d. 15 juni 2021
Agendapunt: GAE
Tekstvoorstel
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Oude tekst:
De raad besluit het standpunt in te nemen dat hij de luchthaven en het behoud ervan
belangrijk vindt en om die reden
1. GAE € 46.965,- (4% van € 1.174.118,-) toe te kennen als overbruggingsfinanciering
voor de jaren 2021 en 2022;
2. de Nedab-subsidie voor 2023 ad € 120.000 (4% van € 3.000.000) in 2022 betaalbaar
te stellen als voorschot;
3. een extra subsidie van € 20.000,- (4% van € 500.000,-) toe te kennen voor de
realisatie van de brandweerkazerne;
4. de bedragen uit besluitpunten 1, 2 en 3 te dekken uit de op 11 juli 2017 gecreëerde
bestemmingsreserve van € 1,84 miljoen voor GAE.
Nieuwe tekst
“De Raad besluit het standpunt in te nemen dat hij de luchthaven en het behoud ervan
belangrijk vindt en om die reden:
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Zal vaststellen of de thans geplande verstrekkingen ter zake van
overbruggingsfinanciering voor de jaren 2021 en 2022, de Nedab subsidie
voor 2023 en een extra bijdrage van € 20.000, in het kader van de realisatie
van de brandweerkazerne, aan GAE kan worden verstrekt in het kader van een
overeenkomst geldlening dusdanig dat daarmee gepaard gaande liquide
middelen op zo kort mogelijke termijn beschikbaar komen;
daarbij de voorwaarden te stellen dat deze geldlening onder het verstrekken
van hypothecaire zekerheid door GAE wordt verstrekt
waarbij de geldlening niet hoger zal zijn dan het maximum van het nog
resterende totaal van de door de gemeente Tynaarlo toegezegde financiering
voor het project ‘Toegangspoort van het Noorden’ zijnde een bedrag van €
1.024.279;
Deze geldlening niet in strijd zal zijn met de geldende staatsteun regelgeving.
Onderzocht wordt voorts in hoeverre in de overeenkomst van geldlening kan
worden vastgelegd dat opnieuw over deze overeenkomst wordt onderhandeld
als aan bepaalde parameters is voldaan zoals bijvoorbeeld het door de
Rijksoverheid vergoeden van bepaalde kosten voor exploitatie van GAE.

Toelichting
Indieners van dit Amendement beschouwen het project “Toegangspoort van het
Noorden” als mislukt. Het college verzoekt de raad nu een bedrag van € 186.965 te
doneren aan de luchthaven, teneinde de exploitatie te dekken en dit te onttrekken aan
de resterende € 1.024.279 van de bestemmingsreserve GAE. In de Luchthavennota staat

dat regionale luchthavens de eigen broek moeten ophouden en geen financiële steun
zullen ontvangen van de Rijksoverheid.
Het voortbestaan van GAE staat niet ter discussie bij dit raadsbesluit en bij dit
amendement en het eerste punt van het raadsbesluit betreft slechts een
overbruggingskrediet. De raad constateert wel dat GAE al jarenlang niet kostendekkend
heeft gefunctioneerd en dat onze gemeente telkens opnieuw wordt gevraagd geld te
investeren met de stellige belofte dat het nu echt de laatste keer is en dat daarna goede
tijden aanbreken (wat betreft een kostendekkende exploitatie). Dit keer wordt de raad
ook voorgehouden dat verwacht wordt dat het Rijk jaarlijks 6 tot 8 miljoen gaat
bijdragen in de exploitatie van de luchthaven, maar het is nog onzeker of dat ook
daadwerkelijk gaat gebeuren.
Door het thans en op de voorgestelde wijze – indien dit juridisch mogelijk is – de
financiering te verstrekken laat de Raad zien dat het voortbestaan van GAE voor wat
betreft de gemeente Tynaarlo belangrijk is. Duidelijk is daarbij ook dat er een grens zit
aan dat wat bij wijze van financiering kan en zal worden verstrekt.

Ondertekening

Jurryt Vellinga (LT)

