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Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AvA) van Groningen Airport Eelde (GAE), die op vrijdag 21 decem-
ber 2018 is gehouden.

ln deze AvA lag de bijgestelde Ontwerpbegroting 2019 van GAE voor. ln een eerdere
conceptversie was er sprake van een begroot tekort van € 775.000,--. De aandeelhou-
ders hadden eerder de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie gevraagd de
conceptversie aan te passen en te sturen op een meer realistische begroting, die
evengoed wel het scenario 'Toegangspoort tot het Noorden' als uitgangspunt heeft. ln
de afgelopen weken heeft de directie een aantal versoberingen en bezuinigingen
doorgevoerd en gekeken naar mogelijkheden om opbrengsten te vergroten. De bijge-
stelde ontwerpbegroting komt daarmee uit op een tekort van € 360.000,--, waarbij de
route naar Londen (driemaal per dag) blijft gehandhaafd.

Een belangrijk uitgangspunt in deze ontwerpbegroting is het blijven invullen van het
scenario'Toegangspoort van het Noorden'. Dat uitgangspunt onderschrijven wij als
aandeelhouder. Er wordt geen extra bijdrage van de aandeelhouders gevraagd. De
noodzakelijke investeringen voor de veiligheid kunnen worden doorgezet, maar de

daadwerkelijke gunning voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne moet afge-
stemd worden met de aandeelhouders. Uiteraard doen wij geen concessies aan de
veiligheid van de airport.

Het standpunt dat de aandeelhouders over de ontwerpbegroting hebben ingenomen is
dat er formeel geen besluitvorming kon plaatsvinden, omdat vanwege de korte tijds-
spanne deze ontwerpbegroting niet in de colleges van Gedeputeerde Staten (GS) en
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Burgemeester en Wethouders (B&W) kon worden voorgelegd. Wel is aangegeven dat
de directie en RvC met deze bijstelling op de goede weg zijn.

Om de bedrijfsvoering te continueren, hebben de aandeelhouders besloten dat de ont-
werpbegroting gedurende de eerste twee maanden van 2019 als werkbegroting mag
dienen. ln de tussentijd zal de ontwerpbegroting in de verschillende colleges van GS
en B&W ter vaststelling worden voorgelegd. Tevens hebben de aandeelhouders aan
de directie en RvC op een aantal punten verduidelijking gevraagd.

Wij verwachten dat wij de definitieve begroting van GAE in februari aan u kunnen toe-
zenden.

Wij hebben de directie en RvC opgeroepen om te blijven zoeken naar verdere kosten-
reductie en opbrengstmaximalisatie en tegelijkertijd vol te blijven inzetten op de invul-
ling van het scenario 'Toegangspoort van het Noorden

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter


