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 TYNAARLO 30 november 2016 
 
Technische vragen GAE 
 
Proces 
Was het u bekend,  

1. dat de verplaatsing van de trauma heli van het UMCG naar Eelde kans op overschrijding van 
de geluidscontour zou veroorzaken?  

2. Dat als gevolg daarvan Eelde nu (naar het schijnt dringend) een nieuw luchthavenbesluit 
moet aanvragen? 

3. Dat daardoor het besluitvormingsproces over de toekomst van Eelde zwaar onder druk zou 
komen te staan? 

 
GS van Drenthe stelt in de Beantwoording vragen en toezeggingen Raden en Staten bij vraag 14: Op 
grond van de Wet luchtvaart vervalt de huidige exploitatievergunning van GAE NV niet eerder dan dat 
een luchthavenbesluit is genomen. Het luchthavenbesluit is nodig om een afzonderlijke geluidsruimte 
vast te leggen voor ‘maatschappelijk verkeer met helikopters’ als gevolg van de komst van de 
traumaheli, waartoe in 2014 is besloten. Deze ruimte is niet in de huidige vergunning opgenomen en 
komt daarmee bovenop de geluidsruimte voor het bestaande (commerciële) verkeer. Hierdoor bestaat 
een reëel risico dat de grenswaarden op de handhavingspunten (aan het begin en einde van de start- en 
landingsbaan) worden overschreden. Zodra deze dreiging wordt voorzien, dient de Inspectie 
Leefomgeving en Transport volgens de wet maatregelen te nemen om het vliegverkeer te beperken. Dit 
levert voor GAE operationele en financiële risico’s op aangezien klanten in dat geval in hun operatie 
worden beperkt en waarschijnlijk een schadeclaim zullen indienen. Het Rijk heeft daarom eind 2015 
schriftelijk aan GAE NV verzocht om spoedig te starten met de voorbereiding van een aanvraag 
Luchthavenbesluit. In 2016 heeft GAE NV daarvoor de eerste stappen gezet. De gerealiseerde cijfers 
over 2015 vormen daarbij het uitgangspunt voor de onderbouwing. Vanwege de bepaling in de wet dat 
de onderbouwde gegevens maximaal 2 jaar oud mogen zijn, wordt door GAE NV voorzien in een 
aanvraag uiterlijk eind 2017. 
Uit de Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde, gebruiksjaar 2015-2016  
blijkt dat de bestaande geluidsruimten nog niet voor de helft zijn vol gevlogen. Zie hoofdstuk 4 
Toezicht naleving grenswaarden en Bijlage D Vullingsgraad handhavingspunten op pag. 24. 
(Inspectie Leefomgeving en Transport, oktober 2016,  www.ilent.nl)  

4. Kunt u een deugdelijker reden geven waarom het luchthavenbesluit haast heeft? 
 
Meer passagiers 
Bedrijfsleven en instellingen hebben zich positief uitgelaten over ondersteuning van de ontwikkeling 
van GAE. Meer concreet is men bereid gebruik te maken van Eelde (Eelde is voorkeursluchthaven), 
maar men maakt dat afhankelijk van het “vluchtaanbod”. Als zodanig is dit een beetje een vaag 
begrip en waarschijnlijk gaat het verder dan alleen beschikbare bestemmingen.  

5. Wat verstaat men onder vluchtaanbod? 
6. Aan welke randvoorwaarden moet verder worden voldaan alvorens men de daad bij het 

woord voegt? 
 

Het succes van een vliegveld is geheel afhankelijk van zelfstandig opererende vliegmaatschappijen 
die hun succes afmeten aan winstcijfers. Naast kosten worden de winstcijfers sterk bepaald door het 
aantal betalende passagiers dat (in dit geval) vanaf Eelde wil vliegen. Volgens de rapporten zijn er 
potentieel 2 miljoen passagiers voor Eelde (auto rijtijd maximaal 60 minuten). Met alleen neuzen 
tellen zijn we er niet. We hebben het over een in sociaal- en economisch opzicht minder sterke regio. 



2 
 

7. Hoeveel van die 2 miljoen mensen zijn draagkrachtig genoeg om een vliegreis te 
bekostigen? 

8. Hoeveel daarvan zijn bereid een hogere prijs (dan vanaf een van de andere Nederlandse of 
Duitse vliegvelden) te betalen voor een ticket vanaf Eelde? 

9. Hoeveel daarvan zijn bereid de beperkingen van het vliegen vanaf Eelde te accepteren? 
10. Naar welke bestemmingen willen de potentiele gebruikers? 
11. Ongeveer de helft van de 2 miljoen potentiele gebruikers kan vanaf volgend jaar ook goed 

terecht in Lelystad (ook binnen 60 auto minuten). Waarom kiezen zij dan toch voor Eelde 
denkt u? 

 
12. In 2013 werd het rapport “Werelden verbinden” opgeleverd. Waarin wijkt uw 

voorkeursvariant af van het geen in dat rapport is gesteld over de (helaas nog uitblijvende) 
groeiverwachting voor het vliegveld? 

13. Hoe gaat de GRQ businessclub daadwerkelijk zorgen voor meer “verkeer” op Eelde? 
14. Hoe kunnen investeringen in brandweer kazerne en uitbreiding vertrekhal extra passagiers 

opleveren? 
 
Co-financiering 
De aandeelhouders hebben al bekend gemaakt te willen investeren. Vervolgens wordt er gezocht 
naar andere geldbronnen. Van bedrijfsleven en instellingen worden bijdragen verwacht. We 
vermoeden dat u aldus uw onderhandelingspositie hebt verzwakt.  

15. Hoe hoog moet de bijdrage van andere partijen zijn? 
16. Waarom maakt u uw bijdrage niet afhankelijk van een daadwerkelijke bijdrage van 

bedrijfsleven en instellingen? 
 
Investeringen door bedrijfsleven uitlokken en werkgelegenheid verruimen 
U wilt gedurende tien jaar financiële zekerheid bieden aan GAE.  

17. Is die termijn voor het bedrijfsleven lang genoeg om substantieel te investeren?  
18. Hoelang duurt het denkt u voordat die investeringen ook daadwerkelijk op gang komen? 
19. Tien jaar is een lange periode. Is het niet juist om minsten één keer een tussenbeoordeling 

van de ontwikkelingen te verlangen en grote investeringen op te schorten tot duidelijk is dat 
het de gewenste kant op gaat? 

 
Mening van inwoners 
Er is via internet een publieksconsultatie toekomst GAE gehouden. Van de respondenten heeft 86% 
(2243 personen) een voorkeur voor zwaar investeren. U vindt dit een belangrijk gegeven. 

20. Hoeveel procent is dat van de 2 miljoen mensen die potentieel zouden kunnen vliegen vanaf 
Eelde?  

21. Hoeveel procent is dat van de 150.000 mensen die daadwerkelijk vliegen vanaf Eelde? 
22. Wat zegt dit aantal als deze respondenten vooral “veelvuldig” gebruikers van Eelde zijn?  

 
Voorgelegde keuzes 

23. Waarom is ‘vliegveld sluiten’ niet als vierde optie meegenomen?  
24. Is die optie onderzocht en zo ja is er ook gekeken naar alternatieve aanwendbaarheid van 

het gebied en de daaraan verbonden kosten en opbrengsten (zoals de voormalige 
vliegvelden Ypenburg en Valkenburg geschikt zijn/worden gemaakt voor woningbouw)?  

25. Als u deze optie uitsluit, op grond waarvan doet u dat dan? 
 
Uitbreiden bestemmingen 
De Noordelijke rekenkamer voorzag in par. 5.2.4 Lelystad ontwikkelt zich scenario: "Een scenario 
waarin Lelystad zich ontwikkelt tot belangrijke luchthaven van Ryanair, heeft op lange termijn 
aanzienlijk schadelijke effecten voor GAE. Immers, in dat scenario verplaatst de Ierse low cost carrier 
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al haar vluchten in 2018 van GAE naar Lelystad."  
GS schrijft in Toelichting op de beleidsbrief 2016-769-2: "Bij het uitwerken van de onderzoeksvragen 
hebben wij tevens de conclusies en aanbevelingen uit het advies van de Noordelijke Rekenkamer 
(2013) betrokken." 

26. Waarom is bij het uitwerken van de onderzoeksvragen niet serieus ingegaan op de 
waarschuwingen van de Noordelijke Rekenkamer met betrekking tot de opening van 
Lelystad? 

 
De rekenkamer waarschuwde voor het vertrek van Ryanair op blz. 49: "De beperkte 
beladingsgraden die Ryanair op korte termijn op GAE mag verwachten, gecombineerd met de 
beperkte openstelling kunnen de maatschappij er zelfs toe bewegen de operatie vanaf GAE in te 
krimpen of helemaal te beëindigen." 

27. Waarom zouden andere low cost carriers voor GAE kiezen met dit risico op een lage 
bezettingsgraad? 

28. Met welke vliegmaatschappijen is gesproken in het kader van de uitgevoerde onderzoeken? 
29. Onder welke voorwaarden zijn (deze) vliegmaatschappijen bereid vanaf Eelde lijndiensten te 

gaan onderhouden?  
 
Routefonds en aanloopsteun  
Ryanair en Vueling hebben gezorgd voor een tijdelijke toename van passagiers. Zij kregen 
aanloopsteun vóor april 2014 dus onder de EU Richtsnoeren 2005. Nu gelden de Richtsnoeren 2014 
met nieuwe voorwaarden zoals: "147.In een vooraf door de luchtvaartmaatschappij opgesteld 
ondernemingsplan dient te worden vastgelegd dat de gesteunde verbinding vooruitzichten biedt 
om ten minste na drie jaar zonder overheidsfinanciering winstgevend te worden voor de 
luchtvaartmaatschappij. Zonder een ondernemingsplan voor een route moeten de lucht 
vaartmaatschappijen een onherroepelijke toezegging doen aan de luchthaven om de verbinding te 
blijven exploiteren voor een periode die ten minste even lang duurt als de periode dat zij 
aanloopsteun heeft ontvangen. 

30. Gelden deze voorwaarden voor de dienst naar Kopenhagen of valt deze nog onder de oude 
Richtsnoeren? 

31. Hoeveel is er tot nu toe besteed uit het routefonds en wat is het aantoonbare rendement 
van deze investeringen? 

 
Eisen aan een nieuwe route 
De Richtsnoeren verlangen aanmelding van de steun: "149. De nieuwe route mag alleen van start 
gaan nadat de steunaanvraag bij de steunverlenende autoriteit is ingediend. Indien de nieuwe route 
van start gaat voordat de steunaanvraag bij de steunverlenende overheid is ingediend, zal steun ten 
behoeve van die individuele route niet als verenigbaar met de interne markt worden beschouwd." 

32. Heeft GS contact opgenomen met 'Europa Decentraal' over de wijze van handelen bij het 
opstarten van een eventuele nieuwe route? 

 
De richtsnoeren verlangen ook : " Evenredigheid van het steunbedrag (steun beperkt tot het 
noodzakelijke minimum)" dit betekent :  
"150.Aanloopsteun mag gedurende maximaal drie jaar tot 50 % van de luchthavengelden voor een 
route dekken. De in aanmerking komende kosten zijn de luchthavengelden ten aanzien van de 
route." 

33. Hebt u rekening gehouden met deze beperking?  
 
Met vriendelijke groet,	
Namens de fractie van de PvdA, 
Koos Dijkstra. 


