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Onderwerp:Actuele ontwikkelingen en aanbieden Begroting 2019 Groningen Airport
Eelde NV

Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

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 de jaar-
stukken ontvangt. ln lijn met deze afspraak ontvangt u nu de Begroting 2019 van
Groningen Airport Eelde (GAE) NV en informeren wij u over actuele ontwikkelingen

Begroting 2019
De Exploitatiebegroting 2019 van GAE NV laat een negatief resultaat zien van
€ 235.000,--. De verwachting is dat het aantal passagiers in 2019 af zal nemen als
gevolg van minder aanbod van routes (in totaalworden 208.000 passagiers begroot).
Het nadeel komt ten laste van de algemene reserve van de NV. De koers van de
luchthaven voor 2019 en verder is nog steeds gericht op commerciële groei door het
ontwikkelen van de functie van 'Toegangspoort van het Noorden'. De markt en de om-
standigheden zijn echter aan het veranderen. Het vertrek van Nordica zorgt ervoor dat
het langer kan duren voordat het einddoel is bereikt. Het ontwikkelen van de markt
voor lijndiensten en hubbestemmingen heeft zichtbare resultaten opgeleverd en biedt
perspectief voor de toekomst. GAE probeert belangrijke stappen te zetten om grote
carriers aan de luchthaven te binden voor lijn- en hub-bestemmingen. Ook in de
charter- en low cost-segmenten liggen volgens GAE kansen. De begroting die op
í maart 2019 door de aandeelhouders is goedgekeurd, bevat ook een terugblik op
2018. ln junizal, na de vaststelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(AvA), het definitieve Jaarverslag, inclusief de Jaarrekening 2018 beschikbaar zijn.
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Bouwkosten brandweerkazerne
De nieuwbouw is eerder berekend op en als investering goedgekeurd voor een

begroot bedrag van € 3,4 miljoen (waarvan €2,55 miljoen NEDAB wordt vergoed
door de aandeelhouders en de rest brengt de NV zelf op) op basis van het definitieve
ontwerp en prijspeil juni 2017. Door de aantrekkende markt waren slechts enkele aan-
nemers bereid om op het project in te schrijven en uiteindelijk zijn slechts één aan-
nemer en één installateur bereid gevonden de bouw te verzorgen. De aanbieding van
de beoogd aannemer en installateur is echter hoger dan het beschikbare krediet. Het
verschil is € 1.250.000,-- en wordt nog meer wanneer voor een gasloze variant wordt
gekozen (dan kost het nog eens € 435.000,-- extra). Tijdens de AvA is nog geen

besluit genomen over het beschikbaar stellen van aanvullende middelen voor de
brandweerkazerne, omdat de aandeelhouders nadere informatie van de gemeente

Tynaarlo willen betrekken in de besluitvorming. De nadere informatie betreft de ac-
tuele bouwkundige staat en de wettelijk vereisten voor toezicht en handhaving. Ons
uitgangspunt blijft dat noodzakelijke investeringen voor de veiligheid kunnen worden
doorgezet en dat wij geen concessies doen aan de veiligheid van de airport.
Daarnaast willen wij een pas op de plaats maken qua beschikbaar stellen van mid-

delen en nu niet extra gelden beschikbaar stellen. Zodra het besluit over de brand-
weerkazerne is genomen zullen wij u over het verdere proces informeren.

Raad van Commissarissen
ln de AvA GAE NV van 1 maart 2019 zijn de heren Jaspers en Van den Brink bedankt
voor hun werkzaamheden als leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Tevens
zijn in deze vergadering twee nieuwe RvC-leden benoemd, te weten mevrouw Wilma
Mansveld en de heer Leendert Klaassen. Zij hebben van de aandeelhouders een
opdracht meegekregen met als belangrijkste primaire opdracht om binnenkort een vol-

waardige RvC samen te stellen. De heer Klaassen zal daarbij de voorzittersrol binnen
de RvC vervullen. Er is tevens gevraagd voorstellen te doen over het eventueel aan-
passen/verbeteren van de totale governance. Op 25 februari 2019 is hierover een
persbericht verschenen. De verstrekte opdrachtformulering is als bijlage toegevoegd,
die na een paar maanden indien nodig door de aandeelhouders aangescherpt kan

worden.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll

Bijlagen:

- Begroting2019 van Groningen Airport Eelde NV

- Opdrachtformulering nieuwe RvC
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