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Onderwerp : Schriftelijke vragen over Groningen Airport Eelde

Geachte mevrouw Voerman,

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp, zoals u die ons heeft gesteld 
in uw brief van 20 maart 2019.

1. Kunt u bevestigen dat ondertussen meer dan 7 miljoen aanloopsteun is uitbetaald aan
luchtvaartmaatschappijen? In hoeverre was de steun aan Nordica volgens u rendabel? Zo Ja, waar 
uit blijkt dat?

De provincie Groningen heeft mede namens 5 andere overheden (provincie Drenthe, de gemeenten Assen, 
Groningen en Tynaario en de Regio Groningen - Assen) voor een bedrag van in totaal € 7.356.035,- subsidies 
verstrekt voor routeontwikkeling vanaf Groningen Airport Eelde voor de periode vanaf 2017 e.v. Hiervan is tot 
op heden daadwerkelijk € 6.356.035,- uitbetaald aan het Routefonds i.o. / Routefonds GRQ dat beheerd wordt 
door A&RDF B.V. A&RDF B.V. heeft op haar beurt afspraken gemaakt met Groningen Airport Eelde N.V. over 
de financiering van businesscases voor Hub-bestemmingen en de daarmee gemoeide betalingen. Wij weten 
aileen dat de door ons verstrekte subsidies gebruikt worden/zijn voor de financiering van de verbindingen op de 
bestemmingen Kopenhagen en München (uitgevoerd door Nordica), de bestemming Londen Southend 
(uitgevoerd door Stobart Air) en voor de beheerskosten van A&RDF B.V.

In de subsidiebeschikking aan A&RDF B.V. hebben wij als verplichting opgenomen dat de financiering die 
A&RDF B.V. verstrekt namens het Routefonds GRQ past binnen de Europese 'richtsnoeren voor staatssteun 
aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen' (2014/C 99/03).
Als subsidieverstrekkers aan A&RDF B.V. kennen wij de individuele businesscases niet en ook niet de 
overeenkomsten/afspraken die daar omtrent gemaakt zijn tussen A&RDF B.V. en GAE NV.
Zoals ook al gesteld in onze brief aan PS van 15 november 2018, zijn wij teleurgesteld dat Nordica eind 2018 
besloten heeft haar contract met GAE NV te beëindigen. Ondanks de maandelijkse groei van het aantal 
passagiers bleef dit achter bij de verwachtingen en lukte het niet om het benodigd aantal passagiers voor de 
zogenaamde 'break-even' bezettingsgraad te halen. Wel heeft Nordica laten zien dat er een markt is voor de 
hub-bestemmingen Kopenhagen en München. Zie ook ons antwoord op vraag 3.

Martinikerkhof12 
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat4 
9712JNGroningen

POSttXJS610 
9700AP Groningen

Telefoon 
050 3164911

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160 BTW; NL0019.32.82ZB01 / KvK: 01182023/ IBAN: NL84/\BNA0446 0456 91 /BIC: ABNANL2A



2. AIS Airlines heeft in tegenstelling tot Ryan Air en eerder Nordica geen contracten met andere 
luchtvaartmaatschappijen waardoor aansluitingen op andere vluchten niet gegarandeerd zijn en 
klanten bij vertraging zelf voor de kosten voor een nieuw ticket opdraaien. Bent u het met ons eens 
dat op deze wijze geen recht wordt gedaan aan de zogenaamde hub- functie van viiegveld Belde, 
waarop de overheidssubsidies uit 2017 waren gebaseerd?

Nordica had inderdaad een code-sharing overeenkomst met SAS en daarmee met de luchtvaart alliantie Star 
Alliance. Dit betekent datje incheckt op GAE met je reisbagage en deze pas op de eindbestemming weer 
ontvangt. Op de overstap Hub-luchthaven hoefje dan alleen maar zelf opnieuw in te checken. Code-sharing is 
echter geen voorwaarde voor mogelijke compensatie. De compensatieregels gelden alleen wanneer je:
• Vanaf een EU-luchthaven vertrekt
• Naar een EU-land terugvliegt met een in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappij
• Vliegt met een EU-luchtvaartmaatschappij
• Vliegt met een overstap vanuit de EU naar een bestemming buiten de EU en je vertraging oploopt door een 
gemiste aansluiting buiten de EU.

Het creëren van hub-bestemmingen is nooit ingegeven om aansluitingen op andere vluchten te garanderen.
Wel om Noord-Nederland (inter)continentaal te voorzien van verbindingen (inkomend en uitgaand).

3. Bent u het met ons eens dat de lijn op Kopenhagen met een toestel voor maximaal 18 passagiers 
onvoldoende is om te kunnen spreken van een hub-strategie zoals bedoeld was in het 
investeringsscenario? Zo ja, weike conclusie trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet? Bent u het met 
ons eens dat de hub- strategie gefaald heeft?

Wij zien AIS Airlines niet als een volwaardige vervanging van Nordica. Wel als een tussenoplossing naar 
(een) ander(e) luchtvaartmaatschappij(en) die vluchten naar de hub-bestemmingen Kopenhagen en 
München (of andere hubs) aanbied(t)(en) met de mogelijkheid van code-sharing. Alleen op die manier wordt 
recht gedaan aan de beleidskeuze 'investeren: Internationale toegangspoort voor het Noorden'. Het is wat 
ons betreft nog te vroeg om nu al te spreken van een gefaalde hub-strategie; desalniettemin moge het 
duidelijk zijn dat wij teleurgesteld zijn over de huidige situatie. De nieuwe Raad van Commissarissen heeft 
de opdracht gekregen de toekomst van de luchthaven operationeel en organisatorisch nader te 
beschouwen, uitgaande van de vastgestelde strategie. Deze opdracht is met u gedeeld en wij zullen u t.z.t. 
nader informeren.

4. Gedeputeerde Bijl zei op 5 december 2018 in de Staten van Drenthe namens de aandeelhouders dat 
de aanloopsteun om subsidie-technische redenen bij een BV is ondergebracht. Bent u het eens met 
de uitlatingen van deze gedeputeerde en kunt u toeiichting geven op deze subsidie-technische 
redenen en wat deze inhouden? Waarom is hier precies voor gekozen? Graag een uitgebreid 
antwoord.

Als onderdeel van ons investeringsbesluit hebben wij in samenwerking met Nysingh Advocaten en GAE NV 
uitgebreid geanalyseerd welke ruimte er is om binnen de Europese Mededingingsregels routeontwikkeling 
met publieke middelen te financieren. Cndersteuning van routeontwikkeling kan op twee manieren worden 
vormgegeven:
- Als aanloopsteun op basis van Paragraaf 5.2 van de Richtsnoeren;

In de vorm van een financiële bijdrage tegen marktconforme voorwaarden op basis van een ex-ante 
verwacht positief rendement over de looptijd van de business case in zin van Paragraaf 3.4 van de 
Richtsnoeren.

De ondersteuning vanuit het Routefonds GRQ berust op optie 2, waarbij de overheid handelt als private 
investeerder in de markteconomie (MEIP). Conform randnummer 52 van de Richtsnoeren mogen regionale 
of politieke overwegingen hierbij niet in overweging worden genomen. Derhalve is besloten om het 
beoordelen van financieringsvoorstellen te beleggen bij een externe fondsbeheerder, onafhankelijk van 
politieke besluitvorming. De bestuursorganen hebben dus geen invloed voor welke business cases publieke 
middelen worden aangewend en welke criteria voor winstgevendheid daarbij worden gehanteerd. Hiermee 
voldoen wij naar de mening van onze adviseurs aan de voorwaarden van de geldende richtsnoeren. Zie ook 
het antwoord op vraag 9.



5. Gedeputeerde Bijl zei op 8 december 2018 namens de aandeelhouders in het Dagblad van het 
Noorden over het routefonds: ‘De aandeelhouders keren dit geld niet rechtstreeks uit, want deze 
vorm van staatssteun zou in strijd zijn met de Europese regels’. In hoeverre bent u het met de Partij 
voor de Dieren eens dat indien rechtstreeks uitkeren in strijd zou zijn met de Europese regels, er via 
deze weg nog steeds sprake is van overheidssteun via een achterdeur?

Zie ons antwoord op vraag 4.

6. Is het voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van staatssteun in het licht van artikel 107 
VWEU, Juridisch relevant of de steun van de provincie rechtstreeks wordt gegeven of via een 
daarvoor opgerichte BV? Zo Ja, waarin schuilt de Juridische relevantie?

Zie ons antwoord op vraag 4.

7. In hoeverre heeft de provincie, samen met de andere aandeelhouders, volgens u zelf de 
bevoegdheid om te beoordelen of de steun voldoet aan de richtsnoeren? Of is de Europese 
Commissie op grond van artikel 108 VWEU en de procedureverordening 2105/1589 (punt 9) de enige 
instantie die bevoegd is om te bepalen of er wel of geen sprake is van (on)geoorloofde staatsteun? 
Kunt u uw antwoord uitleggen?

Zie antwoord vraag 9.

8. In hoeverre hebben u en de andere aandeelhouders bij de uitbesteding van het routefonds de 
aanbestedingswet en de aanbestedingsrichtlijn in acht genomen? Zo Ja waaruit blijkt dat? Zo nee, 
waarom niet?

NV NOM heeft per brief (gedeeld met Provinciale Staten op 2 mei 2017, onderdeel van de GS brief met 
kenmerk 2017-039.562/18A.2) aan de aandeelhouders van GAE aangeboden het fondsbeheer van het 
routefonds op zich te willen nemen. NV NOM Is een partij die veel ervaring heeft met het beoordelen van private 
investeringsvoorstellen. Wij hebben gebruik gemaakt van dit aanbod.

9. Bent u het met ons eens dat u, bij het besluit om de steun aan GAE niet aan te melden in Brussel, 
risico’s heeft genomen? Indien Brussel in een later tijdstip beslist dat er onwettige staatssteun is 
verleend, wat zijn dan de mogelijke consequenties?

Wij zijn van mening dat wij hieromtrent geen risico's hebben genomen. Wij hebben ons bij de vormgeving van 
de investeringen in de Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) en het routefonds ten 
aanzien van de staatssteunregels juridisch bij laten staan door Nysingh Advocaten. Ook GAE NV en de 
beheerder van het routefonds hebben gebruik gemaakt van de expertise van Nysingh Advocaten vanuit hun rol 
en verantwoordelijkheid. Hiermee is de consistentie gewaarborgd. Daarnaast is ambtelijk overleg gevoerd met 
gespecialiseerde juristen van het Coördinatiepunt Staatssteun voor Decentrale Overheden van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Zij zijn met ons van mening dat bij het verstrekken van financiering aan GAE NV onder 
marktconforme voorwaarden of op basis van een NEDAB-grondslag juridisch geen sprake is van steun conform 
de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen (2014/C 99/03) en dat derhalve 
een formele melding bij en toetsing door de Europese Commissie kan uitblijven. Dit informele advies komt 
overeen met het oordeel van Nysingh Advocaten.

10. Na Jarenlange verliezen werd in 2017 voor het eerst een bescheiden winst behaald. Bent u het met 
de Partij voor de Dieren eens dat dit slechts een fictieve winst is, omdat de NEDAB subsidies buiten 
de winst en verliesrekening worden gehouden? Graag een toelichting.

Er is geen sprake van een fictieve winst. De winst- en verliesrekening is opgesteld en gecontroleerd conform de 
daartoe geldende wet- en regelgeving. De NEDAB subsidie wordt niet buiten de winst- en verliesrekening 
gehouden. De NEDAB subsidie wordt als een negatieve kostenpost geboekt op de betreffende NEDAB kosten. 
Per saldo worden hierdoor de exploitatielasten verlaagd. Zonder de NEDAB subsidie zou GAE NV over 2017 
geen bescheiden winst behaald hebben.



11. Klopt het dat in werkelijkheid de verliezen steeds groter worden sinds de baanverlenging in 2012, 
doordat er hogere eisen aan luchthavens worden gesteld op bijvoorbeeld het gebied van de 
veiligheid terwijl het passagiersaantal achterblijft en maatschappijen als Veuling en Ryan Air geen 
landingsrechten hoeven te betalen?

De constatering dat de afgelopen jaren de eisen op het gebied van veiligheid steeds strenger worden is juist.
Dat dit gepaard gaat met extra kosten ook. Vooral de druk op de tarieven voor het afhandelen van passagiers 
zorgt ervoor dat GAE door een hoog percentage vaste kosten niet 'makkelijk' winst maakt. De groei van het 
aantal passagiers blijft weliswaar enigszins achter bij de verwachting van de beleidsoptie 'Investeren: 
Internationale toegangspoort voor het Noorden', toch heeft GAE in 2018 een record aantal passagiers 
afgehandeld. Juist omdat de tarieven voor het afhandeling van passagiers onder druk staan, was het van 
evident belang om een 'level playing field' te creëren voor GAE. Dit hebben wij gedaan door het verstrekken van 
de NEDAB subsidie. In Europa geldt dat meer dan 75% van alle regionale luchthavens een vorm van NEDAB 
subsidie ontvangen. Een goed voorbeeld hiervan is Maastricht Aachen Airport. Voor zover ons bekend is het 
onjuist dat maatschappijen als Veuling en Ryanair in het verleden geen landingsrechten hoefden te betalen.

12. Enige tijd geleden stelde de heer Brouns namens het college dat de tegenvallende 
passagiersaantallen gevolgen zouden hebben voor de investeringen vanuit de provincie Groningen 
in Eelde. Kunt u de Partij voor de Dieren uitleggen in hoeverre u op dit moment, voornoemde zaken 
in het achterhoofd houdend, waaronder het mislukken van de hub-strategie, al dan niet 
aanknopingspunten ziet om de eerder toegezegde bedragen in Eelde te willen investeren?

Provinciale Staten hebben voor de periode 2017 t/m 2026 in totaal € 13,8 miljoen beschikbaar gesteld voorde 
beleidsoptie 'Investeren: Internationale toegangspoort voor het Noorden.' Van deze periode zijn 2 jaren 
verstreken. Dit is zoals ook al geantwoord bij vraag 3 een te korte periode om nu al te concluderen dat de hub- 
strategie gefaald heeft. Dus ook nog geen reden om te stoppen met investeringen in GAE. Wel hebben wij 
gesteld dat er pas middelen beschikbaar komen voor de upgrade van de terminal als inderdaad zicht is op 
structurele groei van het aantal passagiers.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

öogachtend,

aedepute^äe Staten van Groningen:

, voorzitter.'1//w

IU_ , locosecretaris.


