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CDA-Statenfractie - schriftelijke vragen inzake advies en 
gevolgen nieuw bekostigingssysteem voor 
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Geachte mevrouw Van Kleef, 

Op 10 maart 2015 ontvingen wij uw vragen met betrekking tot het voorgenomen 
plan om de bekostigingssystematiek van de luchtverkeersleiding te wijzigen. 
Hieronder hebben wij uw vragen van een antwoord voorzien. 

1. Is het College bekend met het advies van de staatssecretaris? 

Ja. 

2. Is het College met het CDA van mening dat Groningen Airport Eelde van 
belangrijke meerwaarde is in de provinciale infrastructuur, de regionale 
economie en de werkgelegenheid? 

Ja, hierbij verwijzen wij graag naar onze brief van 8 april 2014, met 
kenmerk 2014-13.361/14/A.11, ECP, waarin wij een reactie op het 
strategisch plan van Groningen Airport Eelde hebben gegeven. Hierin 
geven wij aan dat de luchthaven een 'essentiële infrastructurele 
basisvoorziening' vormt die bijdraagt aan de internationale economische 
en sociaal-maatschappelijke bereikbaarheid van Noord-Nederland. Zij 
vormt daarmee een onderdeel van het totaalpakket aan keuzes in mobiliteit 
voor inwoners en bedrijven. Daarnaast fungeert de luchthaven als 
katalysator voor het regionale vestigingsklimaat en levert zij een 
belangrijke bijdrage aan de regionale werkgelegenheid. 

3. Is het college bereid om alles uit de kast te halen om te voorkomen dat de 
positie van het vliegveld wordt verzwakt door de aangekondigde wijze van 
het doorberekenen van vluchtleidingskosten? 

Ja, hiertoe zijn wij bereid. Gezamenlijk met de provincies Drenthe en Limburg 
en de directies van Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport  
volgen wij de ontwikkelingen binnen dit dossier nauwgezet en voeren wij een 
actieve lobby. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt votgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting: 050 3164160 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


