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Geachte heer Bakker, 

Onderstaand treft u de antwoorden aan op de door u gestelde vragen d.d.11 april 2017 inzake 'samenwerking 
provincies met betrekking tot Luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE)'. 

Vraag 1. In een online bericht van het DVHN van 11 april staat dat de provincie Drenthe een formeel 
verzoek om steun voor AirPort Eelde aan Friesland geeft gestuurd. Klopt he t dat het college 
van GS van Drenthe een brief gestuurd heeft aan het college van GS van Friesland welke 
oproept tot steun van Friesland aan de luchthaven Eelde? 

Antwoord op vraag 1: 
In het Bestuurlijk Overleg (BO) GAE is afgesproken dat de provincie Drenthe namens de gezamenlijke 
aandeelhouders een brief zou sturen aan de provincie Fryslän. 

Vraag 2. Is het college met ons van mening dat de noordelijke samenwerking lobby, zoals bij de sluis 
van Kornwerderzand, voortgang behoeft? 

Antwoord op vraag 2: 
Wij delen uw mening dat een lobby naar Den Haag in noordelijk verband de voorkeur geniet boven een lobby 
vanuit de 2 aandeelhoudende provincies Groningen en Drenthe. De provincie Fryslän heeft aangegeven een 
lobby naar Den Haag te zullen steunen (zie ook ons antwoord op vraag 4). 

Vraag 3. Wat is de reden dat de brief geen gezameniijke brief van de provincies Groningen en Drenthe 
is geworden? 

Antwoord op vraag 3: 
Zie antwoord op vraag 1. Besloten is dat de provincie Drenthe de brief namens de gezamenlijke 
aandeelhouders te versturen. Ondertekening door de gezamenlijke aandeelhouders zou de verzending 
vertragen. 
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Vraag 4. Is er verschil van Inzicht over de samenwerking ta.v. Groningen AIrPort Eelde? 

Antwoord op vraag 4: 
De provincie Frysiän heeft aangegeven een lobby naar Den Haag wel te steunen, maar wil zelf niet investeren 
in GAE. De consequente lijn van de provincie Frysiän is dat ze geen geld bijdraagt en heeft bijgedragen aan het 
exploitatietekort(en) van GAE. 

Vraag 5. Bent u bereid er bezoek van de provincie Drenthe alsnog te ondersteunen? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord op vraag 5: 
De door de provincie Drenthe gestuurde brief was namens de gezamenlijke aandeelhouders. Daarmee 
ondersteunen wij dus het verzoek van de provincie Drenthe aan de provincie Frysiän. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 


