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Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over recente ontwikkelingen bij Groningen Airport
Eelde (GAE). De directe aanleiding is een artikel in het Dagblad van het Noorden van
vanochtend en de daaropvolgende reactie van de Gedeputeerde Staten van
Groningen. ln het artikel wordt melding gemaakt van hogere vaste kosten die over
minder vluchten kunnen worden verdeeld en over gesprekken die GAE voert met
luchtvaartmaatschappij Nordica om de kosten voor de vluchten te verminderen. Wij
zijn als aandeelhouder door GAE recent over deze ontwikkelingen geïnformeerd.
Graag hadden wij u geïnformeerd, zodra er concrete duidelijkheid was over de
uitkomst van de gesprekken. Vanmorgen zijn wij door mede-aandeelhouder provincie
Groningen geÏnformeerd dat die de uitkomst van de onderhandelingen niet afwacht en
Provinciale Staten van Groningen nu reeds informeert door middel van een brief.
Hoewel u als Provinciale Staten in dit stadium geen formele rol heeft, geven wij u op
onze beurt graag een nadere toelichting op de recente ontwikkelingen, waarbijwij ons
realiseren dat de vervolgstappen nog niet concreet kunnen worden ingevuld.

Eerdere behandeling in Provinciale Staten
Eind 2016 hebben de aandeelhouders gezamenlijk gekozen voor de beleidsoptie
'lnvesteren: lnternationale Toegangspoort voor het Noorden'. Met deze keuze is ge-
durende de periode 2O17 tot en met 2026 een investering gemoeid van € 46 miljoen.
Uw Staten hebben de financiële dekking van ons aandeel in deze investering
(€ 13,8 miljoen) bekrachtigd door vaststelling van het Statenstuk20lT-793 Toekomst
Groningen Airport Eelde-Uitwerking beleidskeuze'lnvesteren'.
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Nadere toelichting
Na de keuze van de aandeelhouders voor de beleidsoptie'lnvesteren: lnternationale
Toegangspoort voor het Noorden' is GAE erin geslaagd om de connectiviteit van
Noord-Nederland te verbeteren door middel van het optimaliseren van bestaande en
het creëren van nieuwe verbindingen op zogenaamde Hub-bestemmingen. Vanaf een
Hub-bestemming heeft een reiziger de keuze uit een veelvoud van (inter)continentale
bestemmingen.

De dagelijkse verbinding met de Hub Kopenhagen (gestart medio september 2016) is
sinds eind maart 2018 geoptimaliseerd naar een tweemaaldaagse verbinding en ook
wordt sinds maart 2018 dagelijks gevlogen op de nieuwe Hub München. Daardoor zijn
ruim honderd bestemmingen wereldwijd bereikbaar geworden vanaf GAE en om-
gekeerd is GAE en dus Noord-Nederland bereikbaar geworden vanaf ruim honderd
bestemmingen wereldwijd. De vluchten op Kopenhagen en München worden uit-
gevoerd door Nordica.

Gebleken is dat tot nu toe onvoldoende reizigers gebruik maken van deze geopti-
maliseerde en nieuwe verbindingen. Maandelijks groeit het aantal reizigers weliswaar
maar deze groei blijft achter bij de verwachtingen en ook is er sprake van kosten-
stijgingen. ook een alternatieve bestemming voor de eerder aangekondigde
verbinding met Brussel is niet gevonden. Het resultaat is dat het benodigde aantal
passagiers voor de zogenaamde'break-even' bezettingsgraad tot op heden niet
gehaald wordt.

Beide lijnen worden, net als de route naar Londen, ondersteund vanuit het Routefonds
GRQ. Tot nu toe is door de gezamenlijke overheden, te weten de provincies
Groningen en Drenthe, de gemeenten Assen, Groningen, Tynaarlo en de Regio
Groningen Assen voor een bedrag van €7,4 miljoen subsidie verleend aan het
Routefonds GRQ voor de optimalisatie en ontwikkeling van (nieuwe) bestemmingen
van en naar GAE. Binnen de vastgestelde kaders zal op dit moment door het fonds-
management een eventueel aanvullend verzoek van GAE voor financiering van deze
Hub bestemmingen waarschijnlijk niet toegekend worden.

Het contract van GAE met Nordica loopt formeel af per ultimo 201g. Als de ge-
sprekken over verlenging en daarbij noodzakelijke kostenreductie niet tot resultaten
leiden of er een andere oplossing gevonden kan worden, kan dat betekenen dat GAE
de verbindingen op de Hub bestemmingen Kopenhagen en/of München verliest. Wij
volgen de ontwikkelingen met grote belangstelling en houden u vanzelfsprekend op de
hoogte.

Vervolgstappen
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen willen wij samen met de andere aandeel-
houders van GAE in overleg. Wijzullen de directie en Raad van Commissarissen van
GAE NV bevragen naar nieuwe (alternatieve) plannen voor de uitvoering van het door
de aandeelhouders gekozen scenario. Gezien het belang voor de infrastructuur en de
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werkgelegenheid zullen wij aan de orde stellen in hoeverre het scenario
'Toegangspoort tot het Noorden' kan worden gerealiseerd. Daarbij zullen ook de in-
vesteringen in de brandweerkazerne, de terminal en de Niet-Economische Diensten
van Algemeen Belang (NEDAB) aan de orde komen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlage:Artikel DvhN ber 201 I
km/coll


