Amendement 2021.11 Lubbers Investeringsverzoek GAE
(artikel 35 reglement van Orde voor de Gemeenteraad)
Ingediend door Lubbers (PvdA)
Raadsvergadering d.d. 8 juni 2021
Agendapunt: 21 Investeringsverzoek 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.
Wat willen wij hiermee bereiken?
In eerste aanleg het uitstralen van vertrouwen in de luchthaven en de wens deze te behouden
voor het noorden.
Te wijzigen in:
Nieuwe tekst:
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.

Toelichting:
De afgelopen jaren zijn er veel “reddingsacties” geweest voor GAE, zoals de baanverlenging en
de plannen voor “Toegangspoort voor het Noorden”. Tot op heden hebben al deze plannen niet
geleid tot een florerende luchthaven.
Twee aandeelhouders hebben hun aandelen overgedaan omdat ze ook geen vertrouwen
hebben in het voortbestaan van GAE.
Er is diverse malen aangedrongen dat het bedrijfsleven, zoals de zorgsector,
onderwijsinstellingen, VNO/NCW, mee zou gaan betalen aan GAE. Dat is echter niet gebeurd.
Zij spreken slechts hun steun uit.
Door nu expliciet uit te spreken dat wij vertrouwen uitstralen in luchthaven GAE en deze willen
behouden, zou dat kunnen leiden tot een situatie dat wij in moeten stemmen met alle
komende investeringsverzoeken die nog aan ons voorgelegd gaan worden. En daar komt bij dat
wij dat vertrouwen, gelet op de vele mislukte en kostbare pogingen in het verleden om de
luchthaven een stevige positie te geven, niet hebben.

Namens:
PvdA

A. Lubbers

