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Datum: 26 november 2021 
 
Aan: Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV 
 
Van: Directie 
 
CC: Raad van Commissarissen 
 
Betreft: Resultaten Groningen Airport Eelde over het derde kwartaal van 2021 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Geachte Bestuurders, 
 
Door middel van dit schrijven informeren wij u over de commerciële en financiële ontwikkeling van Groningen 
Airport Eelde NV over het derde kwartaal van 2021. 
 
Commerciële ontwikkeling 
Het jaar 2021 werd gedurende het eerste halfjaar nog steeds gekenmerkt door reisbeperkingen als gevolg van 
Corona-maatregelen, in Nederland maar vooral in het buitenland. Het consumentenvertrouwen in buitenlandse 
vliegreizen steeg met het wegvallen van reisbeperkingen. Daardoor kwam pas laat in het tweede kwartaal het, 
voor de luchthaven zo belangrijke, passagiersverkeer weer op gang. Als eerste met enkele incidentele charters 
voor de TT in Assen. Gedurende het eerste halfjaar zijn slechts 1.256 passagiers vervoerd. Aan het begin van de 
zomer trok het passagiersverkeer echter stevig aan: in het derde kwartaal werden 18.029 passagiers vervoerd. 
Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was dit een verdrievoudiging van het aantal passagiers, hoewel 
41% lager dan begroot. 
 
Green Airlines, een voor Groningen Airport Eelde nieuwe partij die op 1 juli is gestart, is als gevolg van 
reisbeperkingen na enkele tientallen vluchten gestopt toen door Corona-uitbraken in landen rondom de 
Middellandse Zee haar bestemmingen een kleurcode “oranje” of “rood” kregen. De vluchten naar de 
Kanaaleilanden zijn ook dit jaar opgeschort en Turkije is als bestemming niet door Corendon open gesteld vanaf 
Groningen Airport Eelde. De andere vluchten liepen erg goed: Kreta, Gran Canaria en de nieuwe bestemming 
Zakynthos mochten op veel belangstelling rekenen en hadden een zeer hoge bezettingsgraad. 
 
Het aantal vliegbewegingen kwam in maart al weer uit op het verwachte niveau, toen het verbod op 
contactberoepen werd losgelaten en het lesverkeer niet langer stil lag. In het derde kwartaal van 2021 zijn 
15.819 vliegbewegingen vanaf Groningen Airport Eelde uitgevoerd, waar 17.778 bewegingen waren begroot. 
Het mindere weer tijdens de zomermaanden was van invloed op het aantal vliegbewegingen van het kleine 
verkeer. Het aantal bewegingen van charters was maar de helft van het begrote aantal en ook de bewegingen 
van de traumahelikopter en het aantal lesbewegingen bleven achter bij de verwachting. In het derde kwartaal 
was 70% van alle bewegingen een lesbeweging. Het overige verkeer, voornamelijk privé-vluchten en 
zakenvluchten, deed het met 3.972 bewegingen 32% beter dan verwacht. 
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Financiële ontwikkeling 
Onderstaand treft u de financiële resultaten tot en met het derde kwartaal van 2021 aan ten opzichte van de 
begroting, inclusief een forecast voor het gehele jaar. 
 
 

 
 
 
Over het derde kwartaal bleven de opbrengsten 28% achter bij de prognose, waar dit over het eerste halfjaar 
van 2021 nog 37% was. De belangrijkste oorzaak van de lagere opbrengsten is het lagere aantal passagiers ten 
opzichte van de begroting. Dit is niet alleen zichtbaar in de havengelden, maar bijvoorbeeld ook in de overige 
bedrijfsopbrengsten, waar de parkeeropbrengsten worden verantwoord. De brandstofverkopen presteerden 
beter dan verwacht en de opbrengsten uit vastgoed bleven alleen iets achter als gevolg van lagere horeca-
opbrengsten, die op hun beurt afhankelijk zijn van het passagiersverkeer. 
 
De bedrijfslasten blijven 25% achter bij de begroting. Vooral de niet begrootte NOW-bijdrage levert een 
positieve bijdrage aan de lagere personeelskosten. Deze bijdrage bedraagt over de eerste drie kwartalen van 
2021 in totaal € 736.270 en is verantwoord in de personeelskosten als negatieve last. Omdat er een nog lopende 
discussie is over de vaststelling van de NOW-bijdrage, is deze op basis van een conservatief uitgangspunt 
opgenomen in het resultaat. De overige bedrijfskosten blijven achter bij de begroting als gevolg van 
kostenbesparende maatregelen.  
 
Doordat minder kosten, waaronder security-kosten, zijn gemaakt wordt ook rekening gehouden met een lager 
beroep op NEDAB-subsidie: in totaal over de eerste drie kwartalen van 2021 ongeveer € 189.000 minder.  

Winst- en Verliesrekening (€) Realisatie Begroot Forecast Begroot

tm Q3 2021 tm Q3 2021 2021 2021

Bedrijfsopbrengsten

Havengelden 1.075.206 1.635.999 1.361.912 2.063.000

Opbrengst Gebouwen & Terreinen 402.749 413.205 522.963 549.000

Brandstofverkopen 59.918 44.438 83.080 59.000

Overige Bedrijfsopbrengsten 139.122 222.077 192.880 277.000

TOTAAL OPBRENGSTEN 1.676.995 2.315.718 2.160.834 2.948.000

Bedrijfslasten

Personeelskosten 1.229.898 1.925.308 1.730.551 2.418.000

Afschrijvingskosten 315.138 336.866 419.197 450.000

Overige bedrijfskosten 1.044.251 1.209.557 1.412.803 1.738.000

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 2.589.287 3.471.730 3.562.550 4.606.000

BEDRIJFSRESULTAAT -912.292 -1.156.012 -1.401.716 -1.658.000

Rente -13.682 -26.400 -14.385 -55.000

RESULTAAT VOOR BELASTING -925.974 -1.182.412 -1.416.101 -1.713.000
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In totaal is het bedrijfsresultaat over de eerste drie kwartalen van 2021 € 256.438 beter dan verwacht. Het 
verlies bleef daarmee beperkt tot € 925.974.  
 
De forecast voor geheel 2021 is op hetzelfde beeld gestoeld. Het winterseizoen is redelijk voorspelbaar. In 
december starten, naast de reguliere vluchten naar Gran Canaria, ook de nieuwe vluchten van reisbureau BBI 
Travel naar Scandinavian Mountains Airport. Er wordt geen rekening gehouden met nieuwe NOW-steun; deze 
is in oktober voor het laatst genoten. Voor 2021 wordt verwacht dat het resultaat op € 1.416.101 negatief uit 
komt, waar € 1.713.000 negatief was begroot. 
 
Overige ontwikkelingen 
Innovatie, duurzaamheid en educatie spelen een belangrijke rol in de maatschappelijke toegevoegde waarde 
van Groningen Airport Eelde. Het fundament voor een duurzame en innovatie luchthaven wordt gelegd door 
sterke partners aan de luchthaven te binden. Zo lopen er gesprekken over het overdekken van de 
parkeerterreinen van de luchthaven met zonnecarports met laadfunctionaliteit en hebben zich onlangs 
meerdere onderwijsinstellingen op het luchthaventerrein gevestigd. De samenwerking met 
onderwijsinstellingen bevalt van beide kant goed en wordt verder uitgebreid, ook met andere 
onderwijsinstellingen. Daarnaast lopen meerdere trajecten met (regionale) partners zoals Holthausen, Hive-
Mobility, New Energy Coalition, Total Energy, en het Nationaal Groeifonds in samenwerking met Schiphol 
Group.  
 
Begin oktober werd een groot side-event van Wind meets Gas op de luchthaven georganiseerd met als thema 
“Hydrogen Vally Airport”. Groningen Airport Eelde ondertekende tijdens dit evenement een intentie-
overeenkomst met het Engelse Electron Aviation, dat zich op termijn op de luchthaven wil vestigen met een 
elektrische lucht-taxi. Een belangrijke conclusie van dit goed bezochte evenement was dat de transitie naar 
vliegverkeer op duurzame brandstoffen zoals elektriciteit en waterstof, als eerste op regionale luchthaven zal 
plaatsvinden. Regionale luchthavens hebben een belangrijke toekomstige rol in het vliegen met kleinere, stille 
en duurzame toestellen. Het verbinden van Europese regio’s is een toekomstvisie die onderdeel is van de 
duurzame luchtvaart en uitstekend past binnen de strategie van Groningen Airport Eelde. Het biedt 
economische kansen voor Noord-Nederland. De KLM Flight Academy, die deze zomer haar 75-jarig bestaan 
vierde, kondigde aan reeds een optie te hebben genomen op 14 elektrische toestellen. Het duurzaam vliegen 
komt daarmee de komende jaren concreet binnen handbereik. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
M.H. de Groot 
Groningen Airport Eelde 


