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Onderwerp: Recente ontwikkelingen Groningen Airport Eelde
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

ln vervolg op onze brief van 15 november 2018 informeren wij u, over het overleg van
de aandeelhouders met Groningen Airport Eelde NV (GAE).

ln onze vorige brief gaven wij aan dat wij de onderhandelingen met Nordica wilden af-
wachten. lnmiddels is duidelijk geworden dat de vluchten die door Nordica worden
verricht vanaf 29 december 2018 voor het laatst worden uitgevoerd.

Het overleg van 6 december 2018 stond gepland als reguliere aandeelhoudersverga-
dering. Door de recente ontwikkelingen heeft dit overleg een andere lading gekregen.
Doordat de onderhandelingen met Nordica niet zijn gelukt, moet de nog vast te stellen
Begroting 2019 worden bijgesteld. Het overleg is daarom, op verzoek van de Raad
van Commissarissen (RvC) GAE NV omgezet in een informele aandeelhoudersver-
gadering, waarin de actuele situatie is besproken waarin de luchthaven momenteel
verkeert. Een informele aandeelhoudersvergadering houdt in dat er geen besluit-
vorming heeft plaatsgevonden. De nieuwe AvA staat voor 2l december 2018 gepland.

De aandeelhouders hebben het overleg aangewend om te reflecteren op het jaar
2018 en de betekenis daarvan.
Wijzijn teleurgesteld dat de hub-verbindingen naar Kopenhagen en München zullen
wegvallen. De groei van het aantal reizigers in het afgelopen jaar is niet afdoende ge-
bleken om de hub-verbindingen naar Kopenhagen en München te behouden.

De gezamenlijke aandeelhouders hebben hun zorg geuit over de communicatie vanuit
GAE NV richting de aandeelhouders. Afgesproken is dat de communicatie wordt ge-
optimaliseerd.
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De € 13,8 miljoen die u beschikbaar hebt gesteld voor het investeringsscenario is ge-

koppeld aan het investeringsscenario 'Toegangspoort van het Noorden'. Met bijdrage
van de provincie is gedurende de periode 2017 lot en met 2026 een investering
gemoeid van € 46 miljoen. De directie van GAE en de RvC hebben daarom opdracht
gekregen om een realistische planning en begroting op te stellen, passend binnen dat
investeringsscenario, maar zonder vooruit te lopen op vliegverbindingen die er nog
niet zijn. Uitgangspunten daarbij zijn onder meer: (a) dat de luchthaven aan de veilig-
heidseisen dient te voldoen, en (b) wat de maximaal te verwachten financiéle in-
spanning van de vijf aandeelhouders is (de NEDAB-bijdrage van maximaal
€ 3 miljoen). Wij hebben daarbij ook aandacht gevraagd voor het aanboren van an-
dere inkomsten (commercieel) om mogelijke tekorten op te vangen. Het overleg wordt
op korte termijn voortgezet.

Wij hechten eraan te benadrukken dat op dit moment er zowel inhoudelijk als finan-
cieel niets aan onze positie verandert. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u
daarover informeren.

ln de bijlage treft u ter informatie de op 22 november ontvangen de 3e Kwartaal-
rapportage 2018 van GAE aan. ln het kader van de sturing op verbonden partijen is
eind 2014 met uw Staten de afspraak gemaakt dat u van alle verbonden partijen in de

exploitatiefase het jaarverslag ontvangt. ln lijn met deze afspraak ontvangt u ook deze
3e Kwartaalrapportage 2018 van GAE. Wij sturen u deze rapportage toe om ook u te
informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van GAE NV.

Wijvertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage Brief aandeel
wa.coll.

- 3e Kwartaalrapportage 2018


