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Onderwerp Strategisch Plan Groningen Airport Eelde 

steiier Erwin Vening 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Gemeente 

yjroningen 

Telefoon (050) 367 84 42 Biilage(n) 4 Onskenmerk 4323255 

Datum 1 7 A P R 2014 Uw brief van - Uwkenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Op 31 oktober j l . is het nieuwe businessplan door de directie van Groningen Airport 
Eelde (GAE) gepresenteerd aan raden en staten en zelfde dag ook aan publiek en pers. 
In dit Strategisch Plan "Groningen Airport Eelde, Werelden verbinden" zijn de ambitie 
uitgewerkt samen met een businesscase voor de komende 10 jaar. Als aandeelhouder 
van de NV GAE hebben wij het Strategisch Plan ontvangen samen met een 
aanbiedingsbrief waarin ons gevraagd wordt om in te stemmen met het plan en de 
geschetste ambities en groeistrategie. Ook wordt de aandeelhouders gevraagd om 
akkoord gaan met extra bijdragen vanuit exploitatie GAE in marketing en 
routedevelopment en zorg te dragen voor financiering van een 
routeontwikkelingsfonds, investeringen in verbetering en uitbreiding van de 
passagiersterminal en een nieuw onderkomen van de luchthavenbrandweer. 

In het verlengde van dit Strategisch Plan is opdracht vanuit de provincies Groningen 
en Drenthe verstrekt voor een MKBA (Ecorys) en een Sensitiviteitsanalyse op het 
businessplan (EY). Dit ook in antwoord op het rapport van de Noordelijke 
Rekenkamer dat afgelopen november is verschenen. Gedeputeerde Staten van beide 
provincies hebben begin april ingestemd met het Strategisch Plan en ook een 
standpunt ingenomen over de vragen die voorliggen. Zij hebben middels een brief de 
Provinciale Staten hierover geinformeerd. Eind maart hebben wij in een Bestuurlijk 
Over leg afstemming gezocht met alle aandeelhouders. Daarbij is ook gesproken over 
het feit dat de gemeenten logischerwijs nog geen formed standpunt kunnen innemen 
gezien de recente raadsverkiezingen en de daarop volgende demissionaire periode. 
Wei hebben we aangegeven dat we een positieve grondhouding hebben ten opzichte 
van de ontwikkeling van de luchthaven en in de ambitie voor verdere groei van het 
luchtverkeer. 

Gezien de besluitvorming door de beide provincies en de informatie die nu richting 
Provinciale Staten is verstrekt hebben wij gemeend er goed aan te doen ook u te 
informeren over het proces rond GAE. Bijgevoegd treft u de brief van de provincie 



Bladzijde 

Onderwerp Strategisch Plan Groningen Airport Eelde 

Groningen aan die zij aan Provinciale Staten hebben gestuurd inclusief de bijlagen. 
Het betreft hier naast het Strategisch Plan en bijbehorende brief ook de M KBA 
(opgesteld door Ecorys) en de Sensitiviteitsanalyse (door EY). Een soortgelijke brief is 
in Drenthe vastgesteld. Bespreking in de Provinciale Staten staat gepland voor mei. 

Als college zijn we van plan om binnenkort inhoudelijk te spreken over de luchthaven 
en over het Strategisch Plan en de bijbehorende vragen een formeel standpunt in te 
nemen. We stellen u voor om voor de maand juni een bespreking met uw raad voor te 
bereiden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. Mfl*r(Maa: 
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Groningen Airport Eelde, 
Verbonden met Noord-Nederland 

^0 GRONINGEN 
^ AIRPORT EELDE 

Missie 
GroninqRM Airport EiMJe lovort pen positieve hijclraqo aan hot vostiqinas-

klnik--a( in Noofil Nodorland. De luchthaven is een bt^Uingrijifo sch.^ket tn het 

nc-twi-rk v;̂ R vorvoprsviTbinriiPoor) van Noord Nedcrland met ht-t buiton'tjr.d. 

Het Is (ic luchthaven van de re^jio, voor de regto. Gronintjen Airport Eelde wil 
do luchth.iven 2ijn waar vakantioq.inners en het hednjfslevrn in het Nooiden 
-•is 001 tc; •.•;K:r Ki'.vren, Door eon vertiiiidinq rnt-t' ec-n weroldonispdnnend 
netwerk vanaf een qrote internalionjle luchthiH-en is Groningen Airport 
Eelde rl'^iits van vertrek en aankomst voor internationaie rei?en en reiziqers. 
Voor :j:>=!ke!iike rei?igers on toeristen die de reqio tje/ooken is Gfoninqon 
Airporl Eelde een aantrekkolijke vocrdeur tot Noord Nederland. 

Groninqen Airport Eelde vervult maatschappolijk helanqrjjko rollen als 

natlonaat cpleidinqscentium voor verkeersvliegers en voor rrodische 

vluchten in en n.̂ ar Noord-N'edertand. 

Gfoninqen Airport Eelde opereorl met respect voor do omopvmq. 
De luchthaven heeft aandacht voor duur/aamlieid, landschappelijke en 
ecologische wa^rden en verrtcht haar act'viteiten open, transparent en 
î ! diaidoii met de omgeviruj. 
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Samenvatting 
De kern van de zaak 

Me! l ie rooliSv'ti ' ' Vrwi lU- ti.wjnvotiHitj in.) ii'- i*f>M .'fjii de vii*? Avi irdor-

. ;es: h.tpen vooi vt-rdere g in* ' ! vdo i'j'.!;*v''-rk( i-i ->[: 'irt/rdMJjeii A i ipo iT 

Keldi:, 1 ni.hl\,'.i.-i{'rri.irit-.c'ijri(jij(-n k i in i icN M.ini:/!) de v'-r iei jgde :J :.iii f:.i 

/ o n d e ' h i ' i -p iKniq i - ! ! -.'01 t i enkc i ' '-Viti '.!<• 'u-nt lu-vr 'n V:;uiti!t! i-p(-i i i l - d r 

!>..ij!r.'t:-! i tTigi i i i ! het .ni i i l ii | ', is-..;-)ieis M. /<;l.-' .ii tri. t ge<i'f»*^-ii'. 

' j i -'-'iiifiticd A(i injf 111' idc vVii / M - W' de kdi.i* n'lf I', l hi;! ! uritivjf'i'.tfh^n tu ' 

I-ft' i)^:!i.:n!inn-.M l i *ui\'.vi \t. d " ifit(-T !i..i'i'ir;-.ii- M'-iMt<:)-j.i:"(?f'i) v^r. N^iwM 

Nedt ' i i i i i u ' . I)( !ar! i th: i- ' ( ' i ; ' . v r d ! '.ni ' tH'i vocn.i l •[•••('(•iif! •;;-!..f>p.i[,' 

/ M l ! ,'dK..iriIii \'iui htcf i t . | i ; ;|)\. In li.d ;'|!:,( iit ••.\\] •̂;f • ;r,i!iiii-;i Airf'Ot i 

i •••iilt v t ' t d e i g U H K ' h d -hr l n^tdSt •!•• l l j i r d r u i V r t ' ::•.!*< irt ' . ( ; 

' i . ' l 111;. i - in{];- i l f i t I M l ! t - ;s t i t i - l f j . - : , t r . i ( i l i l l i ' ! N - i i ' i d r i t - i i t - ' U i n f t Of* Of* 

hAt r.ittwikkrieti v.in ir-uW-. r̂ r-i ti*';!fiit'-l.-vt-i, !;-'id:uiri>. .'(ridt, .TKI IS 

I i inden, I'.fiijs of rtf ifx-nh.i ' iefi f t wordt t i .Td .ievvt.Tjt' .t.ifi < r i i v( rhi i i ' f i r ig 

••v,i \ i. i-u h i i i ' iui ritr;-iveri hi ivui-Eliei- i ' i l i tMfhrivw. f/(i[!f:hi-i,, Kntn nluiU'.'n pt 

l:,t.inhul Kofi •;>'ih!rifJliii; rf ift ue ' i hu i ; 7en j i fn i l f i J in t i i j l ' de interfu't ivmaie 

r;t reitd>..i.nh';'d h»'t Ndu f i ' f r i , oi i-Mn! '-•iri.r.innMi A i f p o i l te iLH' via d'O hu l ; 

me ! .•;•!! g i ( '0 ! ucifilnl l ics iemrruruie: ! i i . '-f; t^iiilofi ! i i i !» f \ i ^ ' a t U vert 'o iKj i ti. 

At i . j i /M 'S -jou ( jel i i iekte en VIMKi;t !i*t; tiri<.f'ts iir de tegi^i (i iftPi visti i^ 

<:t;nsulliiiq ('i\r,u\t 'JU\:i) geveM Jdi t d a ! het rTijriap.->ter,tiL>e! iti Nt ioro 

Nei ler l . ind v(-<-i g in te i i t j n het nu vei v. :erd(,' aaf i l i i l (;.-','=ng!erf: vu-̂  

itftiTu'.vn n A H pwit V o u v kui iM f iO?tO {>,j-s,i(j''-rs re t /en dii^iehiks vanud it? 

No.Jtd Nei i f ! innd viri i:iider(;:- l i irhUirtvirfis, f/*et i.iyn' l i te i n a i k f t i i i g t'li 

slr,>t(-gist.iie roiirt.'cintv^il'keltrui wi! ' le lu( htth.'.'eii t'-.-n Joe l Vi 'n d>it pt i tei . t i i - - ! 

'uUif ,'ii; h f/e!!k^'t(. Ii! k.in ' ic t .u-ini,,: • /ert i rkkendv f.-n n-irikoirir-nne 

(y<tsr>%-q!ers .las.tflwor l o e ' i e i n e n v.>fi i i i un IJlO.OriO !i;t . iO ' yoC i ) vy. u:r-i 

K) laui. Ill t ' O l ' d e h k t de !u; h th^ve i ; *)C>(..(>-p;i:,sjti!ei"- !(.̂  '.'I'.Tweik'Mnert 

* U M I ' . hmiiii*: met iu(*('( j - i i i ' .a i r i i n - i - ese I 'Khthiwt-ns l.iat / i o n dat 

1:1* d e t i .V ' ! 'd(-l j ; l .(- ! - f / : i l k i ip . . }S i )MT. ' . i l i ; i ' - t i ;|t;i e a l i s o e f d K i - q i ' . i n i r i t w t t : , 

Biiir iefi i f i t id^ !••(•..i!u-:! g f i i tc i ,-:iijt!.)i! V.IM ( iKMiingeri A i r iJ^r t ! ok*' .'(.w 

i t f i h n i i l ' i g : . 

'.'•i 'lOi riol jJ i iMs^Uietsaanr i 'd .)t. ( i foni i- iU'r: Airptif I Te id i ' i nu t ' joi idi ' i 

^ j i lnMi i lm. j 1..;^!.M^Milu •.•m d- - 'ei r'i'M^,:!, weqei i , [.;-f in-'-r •,'(:•«)( /I'^iiir.gf-n i n 

j ' l de i v f].'iitj,i^;e:. Hie i i i t i f'-idiiiq-.:ivvt.'srf'ringe:i kos ten met fikr...-; ' . ' ' i i i ! ; -ef, 

.•ij! L;. * I'-,.-.-' h-f H ig-.i.i ogf ^ 'f: '. i-iCn Dpgei lc 'Md: Anfiin'iM guifiel:,-'.'-

,ta;,-p<" "- A -r it'fi iit .e t ;-p A I - I ^,-i.ir *i-rni'[ i- tini-.'i; ^iVHo--- 'ii.p!:d.'.'^f!i:kf' 

;!i 'A-\teririg--?i '|>h!tiei,dr-er(J 

U M iUi inenne •.'re-f- AOi t l l v. i i ' i i l ! M- K.iSsifUv»Te en les- ' i v'<--. ex t io ge-id 

wii jgeirhi i ikl v;-;)' n",.'t ket ieg ti /di 'dt-ri ct i d'j o-inini.v v.'-n eeri i^outf-: 

Mevj-Kipiir* i.t l o f j i h Oit ;'Air>if !t> ee- d e iti->t.!ritie vo'jr een exlr.-; dn-t^ t i | , iit t 

expir i !at i ' ' !e ; , ; ; ! t , i . i * . !)e gr.vf;; rtMn-h.-r'. e c ' d e ; i i i f t . i j ieen !H;r''!l':f^"'.;f tn' i i ! 

van N i ' i ' ' I N e e f f l.ttif], det is '-nk up - tap n.-.*i c - r ; lu u r r-f-di idsf t'Milta.it.. 

f ii!.->fi:..:r-l(- cif..>iyse-. i 'den / i t ' i . -i id tii; i!e vet A i j ' l i te gioet van -u't a-.,i'*,:\ 

i ju-^j .^gH-fvi j r . . i ! A d " een pu'-.!!ie( o iH-rnhoneei n-'^iiitdrit - f E i i T n A j (•:•, .̂-'-u-.-i 

A)?C> i e n [;osdi.'t E-oiif i ifni-sii i;ri. it ;K f iT ; A u c n t)ere't;t. 

Me . i c d ' ' agiMst i-r t ingen in . 'e i /ourg.i iKtde jn ten r:eii ia,Kjt Not *-iaen 

vi'ifr,o-i!*n V<JM vie vehriv.^o'sc fuip Ni':mrn*e(-! T mil)i:en. !:'-•• lu' fitliQV..-M \\ 

!fi sfriu! de exiJlrd.'I'eti-KC! '.en in i'.f 'iiende i.-uen ri- ilrufje'*, *' i' Lisle v^'-ii he! 

t-'g^Ti vC:i n'i!iti.-f[. Ih: ti.'sei vcS -.Mri ^u- lucl.tli.ivcri en i.le i!--'-.si,rnoiH kLifiru-ti 

ec!:!ti di' nidieure iii!l>rei«!"fiqsfnved«'r!iiqen met dingefi. Aanvitieruk 

fifuHV:it^i tng ;^ d:;'.-ii vncr niulig, wtMdt n,idriJK!<f;iik qoK(>ken n.-^r d(' 

Hi;.iHi|kh»-den re ie nve(tied*';t K-if-nt ft likMef;, voorv-i vaiuiit di* tiKsi tuktiati-

ti!i.inri::'k' in^f rtiiiieMten Vv.;)i verhi'Toi ing v^n no Nnaideinl>e intnrsffur hiui 

eii st|i 111 iter ing Jt- t-.:cnotiil',! fn- nn!'AiKl;elii,i;. IX iiirtil| .:ii,et*, /'.uit 

voo ' ' t i fu f r i j t io t ia le heieikt. ' . i . i fhi-id voor ,|(. ^/i-it in lern.d iunr ia l o p e f o i e n j e 

l i t /dfi jvpo i i ; NtH(fn NeiUMiant l ' i i i ' id f j . ) ! ii i igt.'rsioijnt GruriirKji.^n Air(;(>it f.<'ide 

dp inleri i i i t ioruilt .serinri van Uiet .-ij^nwe/fge s l e i k e et.onnmiS( !»e i. lustets .ils 

,ii(nti<.')d. '.vatertei f'r)nl:ii;if-. .•f,.-rgu , I feaithy Age ing on sefisof tei.tun.)logie. 

!>e lui h l t kwen is ,/elf ook eort <.\'.;MU»nist(:e tac io r do-'-r de 3C)£.' ii.uH-r, 

;.p de if irt ith.K'PM /i-lt <-r, i\o i r ig iuT te i.\m'-!i ('hU-rs i i . . le Nuoidet i ike 

i-Mifi i ' i iui.. r"ri hi) iJK'i ' t V:ifi dt iur.hlh.i'.'pr! nepm! d.d wi ' fkgelegenheir lsef teLd 

udK-r,i.if.) U i : I'l! . :n : ; i , ' . rs v,-'i I1P t i ' i iksi jnivpisdeit ( j i i -ntngen fR!lt7'' r/li|kt ifat 

p.i'-.SMfMer- ^l|^^!.-•lntle'e ! f i',!i!d',vurdMfi ku i inen h t ' l u ie i i ,i!s /ij via ( . lon i i igon 

Aii |.:,r* i ( i d ' - ki ir .nen n i/t-n in p ia.ds '.'f»n v ia Scii iptif:! Die reistt i i lvvin-fen 

vwriiiPfi 111' t)eiangri|k dr- i ia i i ' i i van ••en t (--rstc gtotwie Mua ls i hr ipppit ik: 

K:.sft-n t'.,-,tiH. A^..,^y^e . t /K ! iA ' - d ie U P R U G tieef! uttgevoent. Ais die h a l e n 

vvp^iipfi .d i i p / r t ! egen dt pxplodalioko'-deit van de tik htltavf-n, den komt daai 

'?en p i n i t i e ! s/ i ldn tilt. Irtvester uigi-fi vait de tivei f-eden In de i iu h fhaven / i jr i 

dus ie. j i t iem, i n j . i ' ook in ue hon iende i.ire-n i iori ig 
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Vervoerscitf i?rs 

Uitgangspositie 
Heden en verleden 

I V i i f g i ! t - v . ' p g , n g . : ' t 

I I'a'j-.tKiiof sbev.'pgif igof: 

liu-rn i-ei'A' i(.*ie>l< t. A .-• Ca.i!iM.gtM: A;f | ! (t<i'- ."ef n.. • ! i r ' -

ti-;-•.'i>'g\'e;;];p A..;-"'' i P ' : ; I \ ' P ! ! I n * i r - / (n I 'P •.. ii,t|M-n .t-.e^ip'r. . 'nt ig.-; 

•h- .i.-i.-j iiM-t 'ii -.nip-IP). A i ; |.o! * t P!-*)«- n p'.'ii i; iU-'f,.t! i ir i iaii iii(:!:t!i,i-.,i ' i 

H ! P i r i - ' r . A i l i l ! V O I i i i •/<•[•: i l ' . Jp l 11 ^Kl i i ' . lPI '•, t e ' . ' | i ) P ! • J' l Ifi ; i i U V " ; 

I le. ipi t,egiiiti.rri. Ue h:* i i ! tu i ;en t:. it.-r!jPtiioe;n -.'pii (.e'l ion;hk ••;ei,n-p' 

11: hf i ' eg iou iK i ! yesticif iUsklimatit t;n dui.'tgt t'l; .•luii d(* ;prs !p i Ititsg ;: ih ae 

e'-iHuir;!^. t ir rtfcl^viki-i'mg v.tn ^.;r:;,-id Neder iund 

i IPI fhi! pn .If ur.'Ui,-:,,:^ i,}!'iiitigt:i( A i i f i o i ' ^vUit niirnleli j i-

(•.•'i.iiri,'.! h f '?rirwikhP!ir.<j /afi \ ->'t Ko--iiiU-!\ w i rd t i lour het k't, in(-i ei i'pjifl 

tifiui in 1 111 tit.' «Pf!tK/!.- 'Ji- lat iiMi.i.-s n -d . iegi;;n.3ip IiJ( tdh.jvpP: 

V iT' n.dicfiuLjl f/p!:r!ig ,irj,i li inptKPti. Ddaf 1 (.1:1'-^ [;(•'. I'. :!.•> li.' hjiuv^ li PUK ::>• 

•.VTIKIPW' "d.itij'-, ,'.in ,i..tli!t(ipii-^idifH)'-' i-iitf iiili vOfl! /t-rr* PI •.Vi;-"jpt . In-

Ki .M I Mgn' A i . n ie i i i v h ( - e f : - . i n d s 1*̂ *S') haa i t)..-.',s .;p t ie ' ' i i i ,n ! ! iav"n ;pM. -u ; 

OoK i l l le i j i i in . i i r cf i p!c>.!n-'t.in. i- ianoi' i i ..Inal ' i i n i i M ' - r i Ai i p.-rt : IM;;-.> 

ti;.rriuen)i1 <>\\ i-v-'prda.i.! ( .MIIM dr-e: v 'fi ' nd vO'-.t'tjHi.j'^-klirtM.i' van h.^KMil 

Nedpr i .Hid. {)e lud iMi . -vpn '.t jaf nicd Jllet.-u e.|- de Nt:denafi(J',e rna-'t f.iik op 

de ( urop*-se k. iarl .a t rhet Ir.ire- l i i i t i t jpse Ir m^po! ! N e t w o ' K ingetokpud 

-ii-, i f g i dnu . i ! tot i iangspunt vwind h' ! peri ' r r i aK f ! \;\ de h'Kopt-se 

ii.'ditvJvri tri iurk). 

G r o n i n q e n A i r p o r t E e l d e q r o e i t 

VpTgp'i'»".i! : i ip ' / ^ K .1) : i-.ia .| p.-.>,j,;:t;f: (TIP' iiC-'-i: 

'dH.M' .o n \ui <H.f.-i :, '(,.•' :ni j . .gi... . M ; ; .1.- -i .r ,^it;uis-.:;g|pi Met 

yprtrekhpfujp t..i- .(. '••••:;n;en.ip p,.--. i i iTP[- i-i ! i ; 1:1 H P ! aafif 

vi:t'iJtn'if.i.-t;jri ier> i n " \?-\'> ".r.fer it"-.ji * * T . ' .r^nii tti h e ! ic?sv'>.'t kee: er* hw.-:rii 

a ; uit -ip - i h A K i . F ' 1̂  Pi ti i;d.ie(-f.'..i . i. it i i . iv! v.:!; h f den i ' i n r t epn a , ( ! 

/ iUM it en tiLhii •ii;ujiv- ;p» '̂ •!)!;• nd, f 1 0!;,,l, "'tji k!|p vr. :U: '.iiliuW-,' 

I-ildfiiJpf:• iit ii- / p i i , ' - v. r.. ' ' ) ' i .v.''- I - " U A uif hart'"^ du.. i : 'er i n j . i : 

.'C;fitw.sipi!ir(ijnjj>'ii •'•a' <U- ih rge i i ; i ' l i pu ' re i / i . je !^ MIV, d iUi t t i i i h'.i:- :;p 

riet ,,'tlp:d^:^g'e titiiHi:-fi . O f / m e e f i ^j. n:.' Pi»^^ptll;^^ i-̂ , Pl i jkt ' . i l l 'Mi'Ki nna ig 

^'fih dv / Q . i ^ v i uW ir.l vaiiF '[)( vti> l i f i iM.pr; ' .••lil,^ ph .•'()! 

W(d de upe ' idUi v.'n d-- •pMPngO'' r. i . in ui dpn i ?0y^ I'eet* ae KIC (.tfiaven 

iiipii'.ve g n - . ipctsiH-r •rever.. I * k.in n u ! 'ir:;}.-?t.- v i ie i i t i j igef ' ver i ler vvoi J e n 

gpv i ' igen. I . H A W . t > ie jaridaf nt i::tL;ifit i ig idi^k t-n tonn'-h-.rh 

•,'i!egvei ki-er l.'it l^ p* r; niatkt die },<..\ r;.i!.i'.vn!ijt!S is (.-ntgonnen. '. ifTi dp 

ontvviki 'eiing .'an irii'(!ini>r,i) ip.i^rp.e-.p te • 1 ihi i iu I'-ri hiMjhi r cJe Kf.rrof v>in 

rt:>Ot!hi''ide| en nonr-rlelgtu- toi-fpti'-< tn- (iiqciiiis>^*te'. iU: t^.inden an-en 

gp-;!i*gt.-p efi de r..iMs or l t ga V()r?i p- n g( 'amenliii^r- ivi.-iikrting en salr-^ 

.. .mpah. 

•. i!t,)' '»!..(-Higpn Airp. ' ' t I eiifp .Vi>f.'>-n \ n iit'iri'.i.tt nrp(;!\('lip vlii i t 'ten 

:(i ' i '(rvu"!d iu--t pat ip i i t fn rij viso' '!ii.|.t.inr!-:iispi;inf -'.'.i- I P I . n i f i i .vp -.r.-.p is 

•t*. ht,r;v-f go ti,|ufnjiip)ii*'.>i;.t-,M /. in nrt ' iMivi'F-,a'):i f / r d iM h i .•'•ili i i in 

' f f . / t i ' igt-n Het i ir/r. '. i tn^.d! de inlent ip . jd i ieMaok.- i i d.- l i j u n h i h i l iknidei 

; in.-If .'i.M i p f d r h ich l i iaven h- st.di./npfet. U W . (, en ^ i i -n i iK jen At ip.-r ! hp|;!e 

Md-d'on ni< t :oor P I - P ovpieenkv. rn ' ! (/rtdef (ekei-d- !^et tiu-stei st.iar nii nog 

Oil net v-i!i ! ie ! Itet ,'iekenniM^. ai lani ie Mid /r-pl; u.hir een 

nieuvvi t l i i i ; . ea-ii-^ vopr fit- ^r.:Liiiiatif lii<-jp!et. v-.in vvaatiiil die .-ffit ie i i l i ' i ifige-.-'ot 

K.m wutdei ! Bit tiP ripliruiMiiar v^i'i\:H m [- . po niPiLVp . imljul. iJKpposf mjlif.iujvd 

De organisatie 

Gtoning'" f i A i i j ioft t.eidp ef 'n n.hii itki/ 'c v>'rUH.ii)t •,(•!!,ip mef ais 

:ii!ndi''!lt(Oiigi..-ts p tov i f i r ie i>(i.*ningpfi i i i i v j i , provin* 11̂  Dref i the ; lO** ! ' , 

getneprde ( j ronmgpn i^ f iSo' , gen ipente Asi-en llt"5%; en gemeen te ryi iai jrto 

i4 ' ' ' ip f ;tid ? ' ! ' / ' A . i i e h 01 ' iH rneOPAer kf.-i in '^^'Mt^ dief ist. DaaMiaas: woi i l t 

e: in Pe l /Ofni.'! se i /oe i 1 veelvuldtg een pi-utep gpaa^m cif) opi oepiOiit fd.en. 

O P urqa i i isat ie kenmi rid / i t t i doijt een reiat iet qroot ,',intat uppfa tmne le 

mcdPiVPi hi IS. He hav'Tid ienst / i c t toe i-i do oidt i n vpihgtieid op l ie! 
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rl economisch belang 

Nj.i»r .vr. .•rf!,".''.? hiffci..' . 'n.-ii)i.ig is., :e luchthaven Mf ook een 
iiciiiruji ijHi- vvi rnii'itii III lU) ifffi) ig^(imtmeeptti economlsche factor van 
111 Ling. Ill t( niidt !i. i i.ii ow clrcd 300 directe banen en 150 Mrecte 
Imneii i-kn-is in iio Nourili'liiKseconomie. Het econonfitsch belanci van ffe 
;ni ill!' .•. .•>. i:- !• >. IK wiii.'i >! iiii.jidrukt in reistljdwinsten. Uit analyses van 
ill' RiiK'-i,n:vtiMti ii • .r.jniri!|''n fJUG 20t3i bliikt dat passaqiers substantiSle 
rmlliilwnistmi ikoi tetf rmiijd .118 aiKfac;! bestesd Kan wordwtn lagere 
! ".!r:: ,. • .. I . •••1; I'fc. r< i, herwtenalsiii via Grontnijen AirpBftEetde 
kunnen i(-i,'tin in iiLiiits /.in uid St h i i i i M a ^ l | | p M l j M 



In „2012-gr0eide het passagiers-
verkeer op Groningen Airpor 
Eetde met 40% 



• • - t . ^ . i a . , „ . . v . i . i „ 

' ' - . M . . , , , , , t . , , , , i , i 

' - A i : . . , , . , n i v , , , , i . . , . , , , , . , . : : : ; : : ; - ; 

<> ' . n „ „ , nn A „ , „ „ , F H I , , - , „ " ' " • " " " • • 

- ' ' ' • " < . . n , < , i , . , , , , , , , „ , , , „ ; , , , , , , , , ; ; ; . , „ n 

. . i n ' " i . . . , . . , , 

--^'-H-NV liM,K,,it,„! ,..n d!.. „ts„r„,iK ,s in'! 

Oog voor duurzaamheid 

>'«Tvlif>,f.ndi. /iic,.!i,i,,..„ ,,, , „ , , , " " in-n i i f l i i i i l van 

' ••-•-^^•on-^^M:: ' - " - ' ^ - ^ 

•M?.iMF ri II, n.. 

t i i d i 

ii i i III 

iiilaruKmiKi v.ir. l isi icct 

i.v,,. 1,1, •• H'or kliiii.i.itofd,, 'i ll 
' ' " • ' ' • ^ - • - ^ " * o , . , i , K . , , , , . . t | , i , , , , , , , , , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

v - i ; i , . i . e n . , i i , , . , , , | , , , , , , , , , ^ ^ „ , . ^ , , . , ^ ^ 
*'i'^n,oi,il :n'l.w..,,-i.,.,ii„H, ,.,nn 

l i t t i , iv, .r i . 

••"̂  '>"i^.v.na,;,:.i!, i „ „ i , , , , , , , ^ , . , „ ; " • 'H- ' -n in i i 

i : ' .A i i i „ „ „ M , ; . , ' : , ; " - " " ; " ^ ' ' - - ' ^ ' ' ^ A i „ , n „ s , O . A . , i , i i „ . . - i , , u , 

' H „ i , s , , H , ! - „ . | . , K . * , . l « K f c . , , „ ^ ^ . ^ ^ 

'vvA..,i,i.,n,,,,,,,,,t':i:,::;;;;;7-''̂ "p'>'pv̂ ^ 
. ' , i i i ,-.,.nlo.ri . . • ' • " " " ' " ^ " "n „n i , i , . „ , , , , . , „ , „„ , , , ( 

' ' • - ' > ' - ' ' - d , i - ^ ' ^ " i - " 

>'.vn,ii,,v,uri,f,..n 11 VI "̂̂̂  
ni"-nli!r!..,,H,fistr,f Ook ni.t.i . n-i -nnruik..!,, ir, ,i |)Mir;.nt 

: -'''-'''--^-'^^^^^^^^^^^^ 
-miH, .Ml. m . I«.fi,a,. t,>pia.,-i „«• , . ' «• 

" ' i • - ' . ^ i u , n l n . . v . n . k Z , , n ^ ; ; "''^''•^^ 

V,., . « „ . „ „ | . , • "I." en t. nn*i5t,.unP„. 

•"-.men v„n, . r i l ^ t 

- - .'o.. een Rontei:"'-N-men, 
•••••"-'I mdivuineie ,>e,„i,v 

r-.i!isei.,n .1,:,, , , „ , „ „ , ; „ : , . „ ; ' ' *""""<""t ()n,le,ne,„|„,p„ 

' --I v„n . . . . r , i " : ; r„n„s „„n 

• -̂.-L;;;;;:;::: 
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Marktanalyse 
Hoe(veel) Noord-Nederland reist 

Oljlu (..*.KJ. I;,|l u liel .i.ilitrfi leli'leeis .la! .I.iijellik:, .;,iniiir „I lui,); Nii;,i!il 

iNHClfciLitKi een viiei|(eis net.Kt. ShKhls * n . v.in ilh-i«/i>i«r«. becjon i.l 

emilHide (lie /lierireis ori (7i.ji1ii1.1en An j.iifr t:pi(!e, ?OTl> ni?i,iKU. ijelii uik »,ir 

'itliipli.il I Ml t.eiekeni dat diiqHiifcs .'•>•!: 4.:;iXi lei/iqeis ile .wtofcl 'rein 

vu iiLi,.: Ainstennini nc^iiien 

Hamburg 

Ue.'e (•lit...', l-iiiken nit een m.ilKl.'n.iWse .lie '>i,,ninijen Airper! i eiiie heef> 

I.lien Ofistell--n d(Kir net luirean InlofViSrA'- '. -'/nsnilin.i CeMip, enileT'ii.ei -.'.in 

Rnvol !l:.M(.-n,n.| l i i lV In ilil ' imof-tHH /MI. t>c leisiieiieJen^ va ' viieiirei'er; 

/.m en n.i.,1 nel iii.irkniepK-u v.11. (iinn,niii n AH I,.III i ' iile nvei .1e pi I .luli 

iul! ,'011 Pit en inel iiiii! .'01.- ,|..,ii„i!y",ei-iii. u.i,iu;ij if, ,|e|,iuiti iiei;i,iai<l 

.1,11,1 J.in W i n , een leiiistnitie ;.i l i .1.. neekin.ien ille ii|ri nrin.i.ikl 11; .le 

«eieldvii|.le lioekinip-ivsteinen ,-(.. ils •-„<,!„ ,m i;eii!e,i. en van no/H".-LHi% ml 

Pel lAIA 1lillin,i ,,iiil ' eltiemel.l i'e.ii' ItiV-,: till iiSP ^,in ne lnteiii.ilieil.il 

Ail ieil^pu't Assnei.ilinn tiA.nl He .'i-ikiipi'ii en vi'liekeni'itj van !:' Kels 

!iii,-,eii |ii.:.!itv;i.ii!iri<i:ils.:n.,ppi)en en wedei verkepeis. De iKiPl qi^./ei. op 

pil.^^l•r^denlveaii in..'atit w.ur etii tiiUet is verktiehl en van '.ve-lkp in. tiina*en< 

en iu.;|.! tMilin.ml«.lidpiiiiHi qt-hiuil. n m ' lii ni.i.iki. 

Annpi viiip met n,it!ei!.il': ;lritis!iet,..n i.|i n- Pi iiik m.ikenil v.11; een 

ie;iie'-.Menic)!iei liieitt * . .inaivse iieilel.iill'feril en on b.'steinniinnsnive,.;: 

in.Tk.lit in het Pniiliue iciscii.<iin.j in l*t ineiktyepieil van tlieninqen Airpuit 

I iMh. Dnllii.ii;|! VMMdt well! .Piel vail •!«• in.«kl dooi t.reninileii Aiipent D l f l f 

v.;nittt hedietiii en w.it ei .i.i!"! vlieu^-eiki ef V.-eijii-).:*' n.-eir iiideii inriilnd.vens 

Recrits; Marhtgebiedeii en concurrerende tuctittiavens 

Fin.a. leleiViSIAS (.linsiiin'ip i.ni.il) 

p'l he; .n lei.lii l.ri.'.itee v îil 'K.| !'i.i(ise,en -P. .1'' ' 

,Mi!,j( tii.iLtii in ion ;..|.iajir i..: inu; Di. .1,. . -i if. sle 

Pii.ul.ii.Ji 1.1. .11. w ,tei..K s.vji.'liiii Hi iin..i 'v..^i 

.."hi'ienl .in.,i, •̂  ..'i ii eii.l' .s. 'le.. 

• •- .ind.i.i ,ie:j...d iN,;<;nfAi'St 

.ill Fl .••s:.1:i[l ,-r. i.eoi 3.ei]k Dvn .. 

Mf̂ r a!i'!i.iii' ni.i'Hnieiiieii is iii^ leaie ifta,ii ni.iii.eaen Aiipeii fceiiti-ne ,i,:efioven .s 

v/,i,ir i,.vii.li!.-s leilisePe'S'ils Let i.e. v..'.i li ive... all i r ipi. s vl" |.en ivAwM.vV 

.Itj aanrini! in nei -jn^li n ,s ;iit i(- ii.:jen:i a r?i-(jn.i.'..l ,ln.i; .le i tnds.jii 'e„ net ,'.,!i:..-:i 

(.11 wefl. 11 (,('!..eiM (Ii. .. .sr.id lei p.il. ... an ijrei.s. ti.. .(..eil-,l;in(l V iiuer li.il i)i iel.j.re 

.,..rnl.li.a!(-iin.:.7'nnini|i..i fl;l,>i..i fiiKk is l.iiiU..i ilieeeii i . . . ' v.i...i.l lie V T W U B B . - W 

li..'.lei. .s a, M.s.irstaii'l i.a,i. .ie I'li nni.iven .ii.:t. . iiiaai .nr..'I .r..,i.i. i a.-||. .iivli.: h.i.; ..if 

Amsterdan 

Rotterdam 

Dortmund 

tlindhoven 
Dusseldorf 

Prjmair H 1-477.300 inwoners 

Secundair (Oost) 910.500 inwoners 

Secundair (West) l ^ ^ i 602.700 inwoners 

Groot 'wegiek' effect 

^ Beperl<t 'weqlek' effect 
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Primair marKtqebied Secimdriir wtistedjk marktcjebied Secundair oosteDfh marhtqebietJ 

in tie! pnii.ai! pi.ii>:!gpt'iPil Wwoen i,'. ' i i ;^ "-n nipii::.cii iliP -pjnien . 'i i riiiii.^en 

t̂̂ ':;'igel•^b<•w.•git;gi•ll nu&r:!'.. iJ.j.ii v.-n It̂  iti'ljopn runnen Tui •:[;;; PI; ruini oi;;: 

halt mijiu.'f: h«iilei. t uipoa Verta.iii: - -n gpi-iidaeldp daij /lir. dal lifTM 

t.AOU vnpgiei.''>n .'*s nei k-org :\f MMniMcj f.;'ii}id Ni dtat.ind. :iif!-i^ 

A SO-'' tP:/njpr ^ •, : (••/•Pi: O-.'M'' lifs v-iMiit r>tA priiiiaire m;irk'M''t'*i"l Jia<a 

ichifdK.i (jl vî  p ;pisc., 

iJe fei,'ig(-i -i ui' L!P pi 'niaitP ; :;tL.him'rit • ^ • • J ni.iKen v.j.'irpd uiMiMhî  v,i'i 

Si tiiiir-u!. p(-p '*--\\.n ! m...!kt ^ii'h'irf >.=! i-\i-\̂ :]>' l̂ if nth.-vpn^- m- ! ri "nip 

B>P!!ipn t-ii !)u•^^Pidl.i'l. tipi ;i;;n'Kra;t!hU-pi v-m ;uppirnK-p AiigoM i'.p:i!p u. 

t,et Kerp.gf l-ip-a .v;."- d ' PHH PII'. 

Rechts: GebruiK van [uchthavens door reizigers 

Kit marktqebieden Groninqen Airport Feide 

De tat'p!iP! i r.>- (lu 

l-ipstpmniingt-i^ .'.i; 

•• l^jgin-; gpvPn rt./i; h\ i l \ U P tOj; V) h e i ^ ; ; 

igcp. '.id iip VP!h \ \U hriv; niHri'dgp!!iP"i'r 

Reisbt^weqingen per marhtqebied Gebriiik van kichthavens door reiziqers uit primatr mdrhtqebled 

Prlmaif marktqebieO Westelljk secundair Oostelijk secundair 

marktqebled marktqebled Totaal 

' p 2̂.?)(;•( 

1 HCAi 

4 .728 .600 

G r o n i n g e n Amsterdam Bremen Ousseldorl Overiqe Totaal 

ne.,oe 1 !n'.i.p;n ,p. i . .„e ! , in, i . i i ( ; . P.i.,.'lX) l.m/KH> 

96.100 t.640.BO0 257.400 160.600 174.900 2.,-i29.700 

4,1*; 70,4<ib 11.0% 6,9».» 7,5".*. 
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Analyse vfieqbeweqinqen utt bedri|vendataba5.e: 

Verkeer 
blnnen 
Europa 
77% r 

Inter-
contfnentaaf 
verkeer 23% 

Economy 
Class 

73% 

7( , ! , IS nrik e( II iturt lieiiuuil'.t ni.-t . i i - ' ipliui.iv; V:in een (!etat;,i^e 

in ( ledri iven die in te in i i t io i i ie i i .e'e ;ie «e i l f i m m e i e n . Red l i i ven m ne 

iePlVipnt i i ie . , v.ili C7innin,j(-! A l l p . i i t Fe lde d l e l l f i i ne l i ich ' t i . i v-n ee ' l 

.1. ill full I l.,e en i i i ' . t .n a.in ( i ..}fe,iij nieei . je i i ' uik v.-.n te Aii!.-n niektvi . 

et ii-i.e-n v.-jn en n.t.if ScPiurv.i: (.(i . i ndeu . inentlij.-'t ns i^evt mtn ie i^ /ee l 

i | . n peip. I li v e I ' l i^. l icve Pi/ . i ' t ini i vei t.iult .neh ook ir. . i i . t iereivltieii! v,in 

; pit; Ded! ijven em Pedi l j fspetf . ie i ige date e in l ren l fiun le isp i .p i . id 

11 l ie n i c P i n . i / e i i te Helen, l i e tdpseidneen Eneup i - o n l i t e Seient.es 

/ i j i i i joep vel te( |e i iv« icr iJ ipd in tie tup Vdn l i isP.islKie i inde in . ' f i l i n i ien 

Gull l ie neo ide l i l ke sliippiiuiCijnii.i.i i i it-;, en •.clieepsnouwiM.s / 'orqen vnor 

ve- iv i je rs l iewepln i i tn . [)(; d t i tan ,ne ve(s( h.-.Tpl tint m.-i.-nt v j n d i ' 

reKkP ine iyse : tiet niiirikt in./!i fiteliik fttitii het nneidel i jk Pei ' i i i fs leven ik id i 

e,(. ((.|st, t ine t iec i i ienl en w j t vfinl .-.entt tu ket tei.nnofnv nt Piisint-^-.f m e n 

hiiekt. B ' .ve iKl ien ken i ien we nn . i le 'e k l i inte l i l ieter en knnnen v.e. Pit ne twe i 

en de.^e kenni^ de ien met .in l ines. He- depHp.i.se vverdt in de kniiH^nde j . i ien 

n ip jenfe i . l en nndei tiriutien. 

Top 10 Europa Top 10 Intercontinentaa! 

R a n g B e s t e m m i n q 

l i ne . ; . ! ! . . 

P r ima l r 

m a r k t q e b i e d 

209.600 

81.800 

Secunda i r weste l l ik 

ma rk tqeb ied 

l i ' l ' i U 

Secunda i r oo$tel i |k 

m a r k t q e b i e d 

Totaal 

• . . l O . n e . i 

1 (4 .p . it; 

R a n g B e s t e m m i n q 

1 t̂ . /, |. 

P r ima i r 

m a r k t q e b i e d 

31.600 

21.700 

S e c u n d a i r weste i i ik 

m a r k t q e b i e d 

t i en i i 

S e c u n d a i r oo5teli)k 

ma rk tqeb ied 

37Pd 

Totaal 

6P (l(ii ' 

i-pioe' 

M i l - i ^ n 61.100 l " l t ! ' i ( i .:.^f,. i l l 11.9 P G t i 3 P.f.pkek 21.500 9 <ni"! i , ' . h ; i i i .13.'((.Ill 

.1 M. id i id SI.700 :dP(.e 

.•,•').: 
r i fy ;(!(. ,1 l . „ . . , ( . , , i . | . l , , 15.100 1, K i e l .111(1 ,t3.PIiu 

p Hn i l i o 51.200 : - i i ( i i/.n(:'; 8 V ' - J ' . . ' !..! Avi-. ' 13.800 ' i t i i i i i .-..P.PO pot! 

i ! . ! | i , l i l i -k) . 40,500 17 t*(i(i •o«,;n e f np!. f, B-..:ine 13.200 'iYCid 610C! 2P 0 0 0 

B t n l i i . 35.700 1p n.>(;;- eo.t(;(. / ! i u i . „ . 12.000 n K J O 6.P00 ,'3 M)V. 

Ii j , - , i n l . l l : 35.200 I'-...^.n.'i !'. •Vj'J e,5.' iOe. « i k i i i i i K ' . , ! , ! 10.200 <l..inu •l.'PiO 191 it!.,i 

•i ' M.1..I.I., 33.600 llO'.n I: •)!)• . 5i.5;i(. •f D e n i e l ' , . ] ' Hl i i i 10.000 •r ine i'.UOP If..100 

I l l , i - . ; i . 32.700 i - i v .p B.:n.;i • V, H!,;, ,11 S . n , „ . i , . . . . 9 9 0 0 4.,n!.i i.9.3ti IB.OOO 

hi!,tii ti'tcrVl'JAS '.•!,nM;:?:r(!, ( 
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Benchmark 
Groninqen Airport Eelde vergeleken 

In repion. i l f - . 11 ii ip i n.it. . ir . ,i^..^(.^ nvi : .ie mi , n.,it i.n n ' .n 'P' . i ik •,..n 

P.Kinin. jen / . i i i , . ; r ! I ei.-'i- .v.-iidr ..•.j„k lenenirt n.it Nr . i . id Nei l .- i I .mi l .-inn 

l ievniKi IS ./nni !(./(•[;•.v.itn.in- iii(;ptv(-!l.iiti.t'ni!..ii. tp .e i i i Nedei l.;i..; .veii lt 

..•"m.-leki-n fnel i!.. f..-lr( l i i fK l AMl . tenP in ! , i ln l r t ' t -Prf . {)t i i l l d t i i .V f l : . 

tjnor.1 tJedel l.in.l e. ,.i l ip . ...in.vikke.en.l .-n nes ip . i i iee i t ,'i( !. in r., l i-p,i , ih 

,lvn.iini.'.r.tie i e . i , i . n.,.| ..ii->r:e - . r iH- ipnnlen / '„>••, P n i i " ! n r i i i i ' r * i i s , iH-nl lPv 

/l i j(.|nii, i l l . ei i ' .( i | | . .(.: n i l . !(p.f:.i..ini s-, i n innnv. iPett . . i.nniiH.jt(. 

( j in ! le i;.y,i l i |. ..:>. P i ' n.^LU'li A l i pu f ' te | . i . . t( n ,,;>.']; lite /.,!, , i ( „ l ' le 

inLt;tfi-r.(.|is te n. i , „ i e i , i . . . n vetpei i ik inu jeni . i i ik i ,net 4 P '.Vi.-..t 1 .it p-e... 

retlHitklle , ; i ip. ; t |s in ,li v..t(ie!i|k,t„( Pevn ik in i l i i imv.n . i j • : , , | ( l , i " l 

tnt 6 iJ ffiilH/ter, r i j l ip i ;(i,!tl (li- i i i i .ptp.rvi ns .,!i.p.,'et n-n.-f. l ie s iee i i j p . i i i tei l 

file ven.d lU. t'eijin!i..ie iiif iifp,ive-ii ..,'eidl .i.~ini[(i!i;.;l.-n. Dt- le ip i i 's en 

Ilk hth. ivei is ,'t!!i , ; ! i . vet l i ' p.ken np h IM-. / j t i p r i Ui np i Pepionu. i i I ' ln i l iu !. 

Of' ' i!i if 'f 't.i.|i .,p l ie .'tP.i./n.p. [..Kji'i I P i iee df- [.esitit- / .m df. itiehfodven-.- len 

e t i / i . t;te viifi eik.i. i i /H-i i .Jit df- / .- fp. iijkitif; liMjkt d.it til'jninip'.-n /Viipntt P'.lfle-

een t rp i t i e l .f.;f.| t,e{.-eit«l stn».leii.i.-ii,;,i,il h f i It. i)e vei. jc-l i ikmi; tnnnl . i , 'n d,,i 

iei) iun,i ie I'll t iPi i iven-, in I i imp . in nntenl ie een PePinpl t|t'e m l . 'e ivnl i ' . i i e. 

P.?t tH'dieftf'f! v.' i l ' l i vf..., ' n.),.' veft j i i . i l . i . i j fn tt.,.,( .k l i i i IP - in . n n.',if e.(-t, 

r f 'Plu. iHif.,vi.| t i . in in tjep(-n,i')!i ...p n,-.t!...ti,.le •.( Iniiil . c t i tnin.jei ii i i PI ti.^vntl't 

;l<.-b:efl IS. P. ' le lec i f , tn venjei i iKi iu l mot v<..t':-t I t.ifiitf -s'.' lofiio"-. i i i i . et; (j. nk Pit 

'10 nnltkttin.-ilys'. tliijkt .pii[1..|lik .Pit Pet nt.ltklfjt tiii-d ./(if, i .ni t i . i i . je ' i A i rpo i t 

l ( . | i le ' tork fs n in i t - r t . l i i i n t i : -to l.i ni tini im nti i joi .i Pi ijit i l e / e ; 'jn.' hi:::.-. 

Aberdeen 

Humberside 

Groningen. . Bremen 

Eindhoven* Munster 

Brest Leipzig 

Dresden 

Salzburg 

• Graz 

• Valladolid * 

Triest • Klagenfurt 

Brindisi 
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Croeipad v«rKeerbontwikhelinq 

Ambitie 
Werelden verbinden 

L o w - c o s ! c n r t l e r s 

I i !nd ion ' : , ton 

mo 

Gioiiif i; j(Mi A i ! ijiirt 11 hit IS if. J i 'uKi lit' ' t t th l ln i / t n viKir N c n i f j Ni-dc-i U;fit!, 

ot' i i liK hftifi^'f-n .t:.- een hfi.Huirijttp s' (i.iiir'l v'.nv.l iii intt-"i-it.(Oi tijU.-

hf.iciKt;.!:^!.^;;.! ; ; i i i i lo H'.jj(i. !ti ?C i? ' . !•. Orunii i iK. 'n AifrH'r* U-lfi*- vi)Oi ttt* 

Nf",ii(!t-:!ti(i!;»-r? i'.Mi ;,in/'t-lt'-;pr*-n(."rlt' .iis •/(•ttifkpiir.f vtiur i.-i-t; 

v.'k.-nht' or .'(ikorirc!^ (-[i t;if.t' i| f-i ri 'iil-.jf .iiinho.'l .xji !jeslt.'r^!n!irn.ji-fi. 

^/i-MiitL-Ml IS i->-ri ttii.it!ti*'( I ffiiilNlift,' i.i' rirri,v/cn. tlM.- .jfcvit v..!) fu,ii; 

VIU (iOO vortTMkiinifjH I'll .ti)fil:'/!r..'-rHlf' ;:p.'-,-idi(if-r'- u< .'(>L' ti.i «.' • A;0 

.r, /O:;' <';i !0 iipj-.' .hjief ^ in .'.'h'.i. 

y o ' i i iith.*Vi i ' J , ! . - ! fn.-r vi-it!iruU-M v.-fi f j oo i ' J thrift m i ' ' •.-'.i 

fo'M ., i i i .].• wc i f i f ] f (^ntui.'i. n(- iw- h!n.iv*-ti i-i ift .- 'O/ 1 iiitg"ijr!./Oi(i tot ^̂ <̂ ti 

rit'.'t /.''?q I*' 'J'-'Uki n t^lf-rficrif in rw-t rt'iiit-nri;!! ;c».!i ' j ini|si 'f i[ imii? IMJ ( U ; ; ^ ; ] ' 

hi| :i,.:r( tSr. vo;stcf i<:ri(_i d r <••' ut\o\\n--/-hii 'jfiTv^ikkf-iifitj v -r; Noni r i 

f^fdi-f iutiM iJi Mil' h^firivr-n ./iHfji vfjiT-r int'- rrtiil!ori->ii' I orr-ti':)..'iilii i i ! 

vM.jf i lo vi'K.' [nit'i rhiriunndi n t y r f K ^ m i r bM.ir,ivf.-ti in N.jOiti-Np'iU'Mdnii, 

i tU ' f ' k .u ' ••t,iU'i',U-uut /'ij Ho iritt 'Hii.! iofkitis^-^!ii i; .•an •MiU-f(i:-t)(\v sti-'ktf 

Mp:p)n(MHt',rrv- f Hf-tt-'S ai-- Litjnfrtii.i, ^;.it(-nV'i.f)niifoq|(, e i ie iUl i - , h•^.ilf:ly dUf-tiiv 

er: sf-iisof (i-^•r^J:oll:^^le. Nu't a l ioMi '̂£»af hi.-t intf-MLidoritJ:!^ t't-iirittsit'^f o. !)U;.ii 

Tiiifi ;!t' n!i/(>i vdfi (io /t'oiui'.'i.'Ms Ki N(ior;t rit-!!t-i (...ifid, itc Ri iksuri iv i ' i Silt ' i ! 

'.•?fi>ti!fn}i?(.. J.^'t I Jf t ivorsi t j i i Motlir.f:!; f.onti i i n ! ( lU in i fHic ' i , i t ' lMuvuidoh .!is 

Clltturi^k' MtKjffl^iIrUl „'.Jf; t llhj|!:i il: .'OIH (Ti !i|t't ]•'• JiHQi^VU '.in;? \l>jl [:A 

••Vt-rt'lit.-'f (()(».-;) v'ntKhuiriU' W<i(]floiu»>:ii(;it is (U? lui i iHi. ivef i v-ili t/t'l-llKj. 

k a n s e n v e r z i l v e r e n 

\-'uA fj.j.ir (•! ri'.i n i l ! i!e 'ji.''(-;iri(:"ji-liikiii-t-liMi Ic '-c!/:lv(-ir^n jlodr ti'if hi-nutU-r; 

7;in (J*.- v H i o r u K l f st i i f t er; i f indiodsh.-i i i i t 'a fi'-t (.'jiiri.-jron v.-.h iH'- nvtf l;tp'»(t?r!ti' 

tn !it' r-Hjit;. 11 IS nng :-:prt..i'.r vat) 'Mifjornc'riuthnn '̂  ' u ht't Mi.-if t'tnu'..'nli<H^i, 

(!}f̂ •'̂ ^ fdt« n .'ten il.tl f ino' vi-er (i.(H}'> n-iv»rt(iM-is / irunl Nt io td 

Nf^ilotlHiiil viw rinnr-n:- iiit til-hi'ivi iis \H/OU. Gi'ihinrjC'ti AirpLir! W^kl^; wii imj\ aev^ 

('!-/»> tmi ik ' / i ' Ti toft io*'K(-i i {Inoi n.'-.jvt i t f I *uiir(-frMa;K! -Jt- ui. i fK! 

:-r-' : It flv-i s cf, h i ; ' ,Ml'Hli,KO !iiitvJH-tlV.tvt;!'l\0'-f litf tr fti cii !--fi. 

' . . r u ' . v r.iiiffjs fi'tii>ti n :jr\^A'il«t.i-ii! .ViiH-U'ii 

i-'Ti v.'i f'inrj-'. ! !r.i!i>(*ri-:i f ' O r . i n L - o i d i ' i f - qif itp r . i i 'upcsi - t . jn 

ui i :ht i i .(Von-.. rtajrdoor Orrii in.^:-?! Auptjr t ii'^uv- 'Aordt .'it*ni=nufiit'i' in t?fit 

rtt-K'Iflrtli'! Id l i t r i iOt AtT i ' 

diN:;.*i- f '(Xiitu to ,:o;r,t* lijndit'n'-ti-:) jntrt i l ' .m-k' i i ;i.i,if vucf N n o i d 

N(';'!/il,-in.-; n':!i.!i]i!ri;Kc (.' 'Ki'ii.kc.) t . i icp i^sc l-f-'^!f M'niiniji-r. 

i i i fh i i id( n y.^;l icut t aji5':( hod'.-n lUvst inw l u s * !n;iulHa'.-if 'r. i| i ' ! i 

p'MiiiUti t'tf Atjtir l iKi' i i-l i i i- •;<';'• U-i k i i iq \',m tie tiitirl'tpi:;^-:tic i,; h'•'^ vpils.iiitK' 

• fi.^rrffiM'MiTu-nl 

l ; i ' dfii'lslci(i!.»7t»fi / i f f i (*p lu i f i t i m * /iM'.tdi.t fuiar ;.. i!.t.! i i»'i. cf i 

ii,!ss:.:nti'i'., D.i', U-.'vi '- I'.et !)ov(..'nsL;di!iii/ tjti./f:p;ipl •:p VIKJT hi-i vcr kc^'T di) 

i'l.'.riirKion Airi.,:it Ftdde to! I'')?'-, 

(./\. 'iv- vul i ipnd' : p;-:utn,.\ si i i i ' tsc i i vV.- M'O ticiunrtjf ori.:i \ \m .Jtve iir(t;|iUi--i£' VMI I 

it'd<:' 'if-i'i .- i l l {!(• m.iikt Ht.'t si:f-i-fv'(Md M X :lo i - i fn i n ^00! G;o!:it!ti iri i A iU 'Or i 

t -.-Ml;-, ,!(• '-Ic-irMjie otn I'le K.uv-.t n ft:- ..rr^iivcf i-'fi '.'n d r fiir,(j*-ii|k(- vi:i k t-is 

' trrrTU'ii d;-^ ii-j/f- iki.-ir vcrvv.ichfirid t-'piowiMon. IH- rt.v'lisiiti*.' v;:' i fto 

ti(;i.-'id:..-^ti;i!ifiin>i; vofijt i-i?n tjiiiv inricikf ' i iuil KeTiiKjinsi „ j t ih in i j . .'V-i<<'f m tun 

liirulii n.stM'gtii.'-fit. W(-.-ii Gromndf^ri Airpot f f .••Ide tjuen v.jstc vool d.ifi d.- q r .nd 

t i f f ft. 

^ C h a r t e r s 

Gron i rv i cn A- ! | iOf t F.oidf is '^iiTi- in tn i ct i . i i f(*tsisjfner!t. l > hd-Hh'oDcnij int i 

h H ' f '•if-t i}Fof)l(,-crn v j f ; dt,= bci'Of kMHik' ttt'feidilis vaiidf l io lur;fiUi:i».'i^i. 

"ipijt ' iost. M*'(-f ' .UHK t c vim hh 'h , oti{)r-i .indf.'ru iititir Tuiki jc. / i jn h r l 

M'sniPi- i t . Of tc ' - tU ' i t iH idr iiiff^i iii.iti '-v-.)u)/i.Ttinn vm irUi.'i fif-t on de .druirnc 

•.'.in U(-{ .'.'iriMr-i'i •|).,l<kot\,'.-»k:»iilK'-" .-'t't .•••ntfjt ;jp '10 tj-.i.-iifinm.-ii.-

11,1; ! u IvK.fit.'.u,! t(ri.iLtt-.:.lki|!r'!i« '1. Die i.--,;tiCM;ii i i . i , i ro i . lUnv u-ci- d»'rl vnip 

'a; . ' ! s l tH ' i i " ! 'in't nii 'Oi vi.i tciif upi ' f , ; ' i / i s cuin '.c h i . ' d fn . fri.1.,1 IH-* dc 

U>w 1 (.I'.l I cif I it'i s ook sTorMfMi ft.»( htr-t t teks <yhi lnt('rrt^'^^ (c vt'i kopt fi De 

.vinti,-rsi."jf tv'Niplitff. vniL:t ' j u r i i hu i ' i ! Aif[!fii t i i-Mo /ijti con noc i l vtMoihi:*r-)d. 

Op d(- KHii.'.fuilt' I ' K h i i idhovpr. is dio • iiif'.vikkf'inf} no;) vt-el s t r rkpf : 

d.i.-it .'liii tu r is .v . ' io .c in i vu I^v^sfi.ni ui oofi tci.H' CLinru! K-ntiosti ijd vtTwik'fOld. 

tlt:t vor.^nfk^u'iidt: sn»-oh-Hd v id . i i i l c o n c n d c r c i fMrk ihr -nddf r imt v^in m-

hichPiitv'f-n Nior itinniji- is (k- tonropt-f j t o r tic [)t:-irfi! dio t)o[.';i.iii: wdrU' en 

liot V fo i (jcvlri. jen W U H M , in<i.ii n,^i i ii do Hichrv.i t i r lni. i . i tscfujpptj l icI H s i t o 

dus dc !.H-'•.ii'.^slnl). f-'! li/f.'n on t.if lovofi st.jitn ondi'^ d i tM. 

I5c fii-sio ni.irkotntii.sti.'ttofiio i< ft: /onjcn vooi wllo vho.jtiiiOf-rn. Do nniWs 

on Hiii ir ( i id i i tnt 'o i i A i rpor t I vuU- I ' tncf in fot idoron un i tc bt iwoi ' 

i.'cstd'.in OrfiTiirnjCfi A i i p o r ! !"oi(ic hi-cf l dn-dftoc in AOV.^ <-o-i\ oni ino rruifkctini) 

i'lticr.iinri),-; oittvvtki'.cUi cn \u I ' l /rncndc jo icn i fdooMcl hi i jvci i \\oi[-ou 

.uin !.:'cKcnd!ioid v.in riit.'t vim ht'.ionpod '..m do liii-ditli.-iv'cn. [l.ii inhdiist /i jn dc 

I ..'iruM -.. /.vjr ncor . 'c direct ^toci.-'n if, iiuHi ht . 'ettcti, i jevocl i i j vooi iduc 

h!rhrhjvonkf ." i l i :n . t lot sfolt P c n iti strt.it i io (ti icuwo) route Lifjrcs^ict 

to vc ! i i i t i i i d f f i met l.-ji(c pr i ) /cr i 

Ontwikkelinq/proqnose 

Do '.'or ,Vi^t'-.!in(i is tUH tirt ct i . j r tci v . j i voc i op l i funt in jon Air | i i ) r t F.clrtr- tn dc 

'u.iirion()o it'f on noi} k.in amn ion , \wA qon i iddc id iejdt'fO twee i;htt oon niei jwo 

t-cstomiTiinq. Dc (miv.it iq v. iu dit - "Cr i fc i i f stat/it iM'cf t n,- 20 Io . Mot .i.indc*.'t 

tuii r [ i : i r - loropeful ios rjio vo l lcd iu douf lO.isnigdni^M.liGs worftcFi Ljedtai jcn, 
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Getniiidelile cdpdciteitsontwikkednq Ryanair 2 0 0 4 - 2 0 0 9 

16. !'!•.. 

flf tl .it Pe-i,ii vnnt in .ie pi.i.jts t'cnit eel inei i Py'Pii.ie model Wnarin 

IK Pt;.i.iitni.i.it'.,i P.ipiipen .'eit ineei iiei' .. neni,.n en tills felf meet stoelen 

Jiif" f 'i.in P.et [iiiliiiel. li.idi. vetiiefif.t.. 

^ Low-cost 

Sp' t 'e l^epf 

Iln.it (iei(-fpjtet.(i(i 

u!tieki|.(.n P l l I,kit I 

/.Iti dt fn . i lK l t i M . . . 

ii[i dlie iiii fitfLrveni 

low I f.st n ie . l lS ' ti.i: 

Pent V(-i lunpin;!';i. , 

.Piie v i t tPi ' .Icluchtvaartmoikl ! i . l i « w . . . l 

pijii. n.i i.n '.Inictureel veranijenl. P.. nm ./t.ii.i 

: i i i . ip ' . . . . lurht'/a.iitnia.itschAppi'in. nn /lii..!et 

.mnen de EU. Dit fieett de markt geenenil t-nr 

.lie.II als Ryanair. Oe low-cost carrier, Pieneti ne 

ill tn zijn met aftienkell|k van qrote Pnnni.nuiiP' 

..vni.it n .-nnpnii Pf iiiirflef^td op tlun winstgevendheid, nU t m i,jnii:nn,in.] 

iiiel ei-ii P(eii..| '.,iitenet.».-crk. Dat lieeft weer ge7crqd veer '::ie'iiiiie"ii.n 

(i.n. iiiienpe lll^scn letjionflie luchtharens, wsarWi voenii ipj in iis vMent 

(jf..(.(i.ti liiti-eni nil het aantrekken en oetk vasthouden-v.iM im-ti-.ve renP-s. 

W.1,11 piiis-.echters zia\ vestiqen qioelt de insrlit fiink. li.ti limit iK.iit'i.it 

ile,;e iiii Ptvaartmaatsctiappljen rnarkturaaq opwekln-n il.nei nnii .i iiiiinp in 

. fjniPiiiritie mot 76er lage ticketprijzen. in 2012 n.mi Iv-t |<,i',.i,i'.iiei-ivervoer 

1)1. Pnitiinqen Airport Eelde met 40% toe, vaoni.iineiiii' Ptiin iP. kom.'it itan 

W'/,in,iir. Van Ue di ie nieuwe routes die Ryanaii .n Pi-t . .miensuizoen 2012 

nei-tt gelanceerrt is Marseille in 2013 kotnen te vei ..lileii, niaar daarvoor is 

;;itnna in de plaats gekomen, De itlucht na.it iiefip.inu e. door Ryanair ook in 

net wlntersaizoen 2012/13 gevloqen, ma.ii Pe iesii!P.iten waren onvoldoende 

•11. dit ook in ttet wmterseP'oen 20!3,/14 le .leer.. 

Oe onstufintflts groei van Ryanair en ..inPei i- PiiA -.lijst carriers is, mede door 

(I; recessie, gestuit. Rvanair heeft ei t.ter ti.; t nt weer een grote order voer 

n..v'.-.u vllegtitifjen qep1a,atst, vanaf 2015 ?ou de groei we.-. . i ...mg "iinne" 

i'niiien. Cijfers ./an deontwlbkelintj van liicPthavens w.-i.ii i<>' 'n.m .pi vliegt 

.:'f>n ?ien dat dere low-cost maatsctiappij haar cap.i .le t .'.t j , , , , ! ?i.i di '.tiirt 

iit-et Pati verduOtielt t-il29^'o). 

/ Ic i f ipr ik 

Ook in het low-cost segment zijn voile vn^'ipm ien d'. P....-I" •• .(.(.'inii 

tool. Het on line marketing pr.Mqrai'im . P(-'!.l en. ..p ri. pi .n e,.,i|,.-, ./jn,it 

Granintjen Airport feide under pe ,i . m ! i i ! . •.. i • • ! . . , , " . • . .'n. l.p,.ep.(.n te 

breni^en. De drie Noordeliil... n.c' »eiii , i . : ienis i ' : . - - . P.-tlx n - .„i en mei gt-

e.itnoi van KoonPnn.iei Mn.,n: Pi net Pin:: . : . '.: 'in.nip Ai. p.;:! l t.i.it̂  een 

I fi.p.; ; .le-t.iii nrn tie* tne'isit... t, t.i'nti' t...:l..r!,i'i I 'e ; i..iii(. |fri tn .If-

lepiii'. (lit- .iii-i etor.innf.n Aitpoi! tei:i(. vv.iiitt.i. .;t.i lie'eitM. '.n .ill innnienl 

nie' li.inie tti,ii^ '-n Spetiie. 

tit! !;ei,-ri.itiiKste w.ineti in ill- sti i | . ' villi* iiieiii . : : i ^ . (.e' teiiiP.s niiilt do 

ni il '. Pi ' n.-iiitsi Pilpii.ien piint..ren .-..n i.i.p; ticlti-tiiii.- -iis r.f-i .nip :;i(ste 

iiMicenni;!..!.! et. »'.inn..|. .il:e.:n /iieip-t, ni, intip-s .w-.-.j liiii, tn;-feii 'ii.ip 

.njii. /..n l.ii li:P,ivi.iis .vi.Kil ((-it s. Pern Kn ,tennive..ii it( i-isl, P'e.ie (Inni ' i i 

i\'i in.iiiie . "1 til I itp.i'iileiii.iisPeilt.it .1, , 'C i , ' e tenninpei, Aiili,it! PeiM.. in 

staat scnepi ••• nnderp.iniii.ien. 

Ontt»;((te.P7i(p'nf<ii/;io'>f. 

Defiguur hierbnveri i.eit gi- f!en.iitp<.i.le t,ir,.'i(::lep.inr,r..Min'eiinij /tfin '..in 

Ryatiair op 54 lU' iilP..veii;, in .1,. permit.. ,P)')4 le; Piiii',;. i..i>niriui-.i Airprsrl 

Eelde gaat uit van ei'n pn-ei v.-.n Pet •.•i.- <,..viiu-l.cv i nsi .A-rliee' met (il) 

pnxent van de dO 'lsne,. niei'i (t'en'-nrnerl.-. the !e,v) , . . i . , ! - . , . ! v.-.e-l ni> .-mtleri' 

luctithavens laat zien y.ji',il .'OiP «.,n v/eer siipiifii .inl ' . iii-eei svonlen 

iterealiseerd. Gronmden Airpi.rt Pi-Pie nniietii.-iiipeit .net nii-eiileie cnriiei -, 

om ook routes van.it ne lu( lillia.;ei. le ..Piiten |.n vei wni pr Piit ill ,P)1/ eei. 

(ii r .|e 111,11 kt Kan tietierlen iiiei iniiieiii 2 v!ni Pten [ii. 

Liindiensten 

Spee/wtri 

Ue ifiterre.itiiiefil.tir. initti". w-.tttten geiietnineeld ttuot .i.tke-le 

ni. niv.n.; Piiiinnt...-. .ii(. me* tiijn ..-(.iPinLtiniien de .ijeieM .inisii.inn..'.. 

Perpunnie ili'iiipe'si rtiiip.-. /,'n (Il n.l.ii . i f ((inteio llijt-s w.tlilen (Iniii dr 

'ie(..;..r k'. .ii eel-, -(..lis Ki t/, An i ninr e eri I iiPIi,iin-,<i v-i>ei.ii !i''n'ir(li.i'iil . . i 

r.iin ti:|:lt,'.ie .ran itet nerv/eil. c-n .ran iK:. ,,ni.uMf..iitiekiii(:lit in 'le stlti.l 

n>i..i .If. nnile!.' .illeiiit.f.s. / o li.inil KIM iiiis'.nipets iie.it *i.int iii.t/.erp .(.iri.i! 

iui nth.ivt'in. .its Hteiitf li fOi. HtlltinP li^'l^.i. ttunitiersttle 11> Sf.tilP..liipPrii 'IJK) 

i n ni.'n'tt p! itisp All ..v.ivi, siiiip, lilt i,i,it ii,iss,ipie! s n.i,-ii I te,-ltii (.v.- ..'.innit 

pijltei ip-i;it f.n 11 .innr.vet t utttians.t fip. tela; pent t ..tat Iti' iltt l.liit inet Pet 

ie'.ip.r el I ...m n.i,tr t/im. lien ttep Vdniilt P'i.iPei'iPini. Pn enl- tiir ip.,ti Ait liru.s 

ijt siiirp. lit Aiiitiii., P.iiliiiKl isf,sntiiii t.n sPii t vnliiend i.i.ir een. 

. t i i . i i ' . l v.i ie.l P i , i | e . ( l . i i i . 

Prr.'e ti ifflilioiieP- litnfiienetrn.iiiisi p„ippip.fi lieiirieil et-n gtel.. 

St ri.i,ii....'i ill ePnij Ponnjeiii.i.ikt i-n did)! tiiken vliei |lii!pen inel e..ii (-.ipacip.il 

van ttitnineinl ^Ostneten. Pnitit to [jOint* mgifrnale vefOindintien worneri 

vi.r.iiii liipjeviir'tit pnor iepinriiile ciirieis, .il liiin niet in satnenwi.rinnij irir't ilt. 

gintei nf.tv.oi ke.iiru-ts 

Out pn 'lit leel inre.f.ssaitt te itiitl nict^t een titin-/(MpinPtnf} tiij voiii kfirti ntet 

.dieeii te: pi-!! , irieni iieist c,.}i( liesteniniinipiverKeef pyneiertiti. [!,it '.Vt-rip 

niet r;.|i df. iniite rjrnriingr-n Setriptiol. .Piiirvoiri is AtiisP rdatri iintnfrfs te 

(111 tittiil (p.(-(lf ,literil.iii(iv(.n vi.ni PetiiiiPni /ijii lienttiinw en PPineiien. Benle 
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Achtergrond prognose verkeersontwikkeHnq 

jaartal 2013 2015 2017 2019 2021 2023 

Totaal aantal vertrekkende passaqiers 87.B21 96.012 151.275 2 0 5 . 3 5 5 262.025 298 .339 

I (:rf e.i ,t i .it. I'-l'- Pirt.f .p.'. •ip.^;.". P P M . ' 7.:.i,-i.P' ' •-..i.s'.ti P e l . - . ' 

v.iifaii:.r (i.iii t..r .(.ii-i-fi-n PK,.'e? ,s?,p.-7 e.'i.F.'i ?[:9h.! 7T()'-.' fjp.Pe,' 

tii»iv!,.( nr,-ii .t'.e P i ! , 770 M O ayi; 

Totaal aantal aankomende passaqiers «7.521 96.012 151.275 Z05.355 262 .025 298.3,39 

Totaal aantal passaqierbeweqinqen 175.043 192.024 3 0 2 . 5 4 9 410.709 524.051 596 .678 

i j cnc i c t o f i '"lOk sui>.tv.!f;tiool tvCstetMinirHisvcrkctr vor.uil ^n ' i (d-Ni^d*- ! l iHid. 

i ttft i jostof i ini tnusvorkotT op I ondon v^itiuil Noo fd Nodorn ind is ni oot, ou 

Rn t iM i AifAViys l icoft v.itidf iKvittir^v/; t.-tfi, i fuoi m (n tc io "n t i ! i tn t ' .» i i n c t w r k . 

Hctt.i;!s is do htlwtvori (K- dn iks t i ' .'-in f it i fojin on 7\\i\ 'st;ir:r sf.hniir-;. 

h/iirK-hcf: is -ntc icsSi i i i t ..is findh^o^toiViininfi en dis over: l , ippunt vc <u 

t,c-stemrr!inqcn in middt^r., /i i id';ost/ui-»st f:ur<;no, Afi ik.-t, A . ' i o o n (h e.jrjic, 

NML:* , ! i icf thrsi tV c n K 'dn ' i iC ' i h KonctituU).Tt c<n in to tcss . ' i i t c nui j voof 

•iC.ondinijvfo, ko:viond. dc HaRisi he St.il i^o, i lc ' / c f o i i i i p l - *:idf:on f.'ti A. ' io 

/'uUii-Kih. 

(7!om{ii;cn A i i p f ' f l H-id? tw-x.-f? \ U M ; niiif k tqch i fdc r i on dc f / rssdi j ic ; sdr^Mm-! 

,•,10 on r.iitjf N;i ' .(d fit-net idod q o - d in t,ocld. ' .n-P^soord op d.-.'c ,iri.-«}ysc 

liooft t!c lu ; ritriavon m v.-rricnwoi kmii mot in torV iS TAS ConstJitit.i.) d ro i i p 

o c n inott- o;!itwit'>."l!iit|'^sti.itcijic (ASD A i ' '.t^rvii-c Oovcuiprnei i t S t J iUc i jV 

o.riUvikkcln. K.irv-;i ijko vof t)ihdiii i:cri .'iiti (jtvii.-fdiSiocon-j, ,-i,,f) (to h.-!t;d 

. i . i .-rvjf i vr't-r! Cif t/fitrigch Ai fp ; ! i f i .- iuc qc i;tc(-kon rru.-l < iu ri._-rs die dc.-r 

voi-hindii i t icn /ptudor^ kunnon !o<H|on. Op OriSis vdo do nitit Klpiiitjlysc stoit 

Gronir>ftoii Airp..'it fo l tp- J O - A d ie ^firiinc.-: ct;n ocr"! fuc Pus incs^ cusc op \>t:< 

ro ido. Op i l r , ' c nu.-'itoi vvfird! do iii( hlA,'.it.iit!Tiii--its(;ituppii m.-if Pt vorsi„fi;irt it. 

tu't polr-nt]i-( ! v.ir, ocr i i i ioocl i l l ' r l o n t ' . 

in de .icrj i j isit ic tntict i lo im rittkivon dc i jufi ' i i t to v.ifi een n i cuwc lot i te 

.K-inioncfi. Di.d tmi icurt in di.- cerate pi.i.d^- .itiii do ruif.d -Air. dr- r i i . i rkt t in i i l -se 

OiOk door dc hotr.i i ' i 'ontiMid vtirt t ' ioaul Nodei l,5ilit tc )/,ton . ' icri. Hot 

Rotitf. iJo'A'lopMient. F r iu ro spoott driofiti oori bc!dndi '|l<o toi. 

Do luct irvj jsrtm.i fJtsrhdpfj i j wil, not ais iodeto ot idoi noniint), /j.ln n^-ioo's 

ni i i i i in.- i i iscten F.wn nioowo route is uiti jd t-cfi risic.o. ttid^jr / ckc? cop ntt uwo 

ii -ute ruidi c t ' i ; iiic lifhpivon v.-d.if do- nicji i*.t nog niot wordt \'V'.'vi\'i->u d c m 

licsf-dijttdo r.Hite-r Gr-:.'r!if:tif-n A i rpo i * F.ekle, liot ic( j i (ma!o hcdrMtslevf ti c o 

df- ro()ioru-*ie o ;orh.x1.-.-ri ruiU-

d c / o !nli•!r^s^e te ko;nen. 

il.-.'/..!fnef!liii^*.- -viiiit rno^otcn nukC f i o o i mt 

0 .'\\n yoi so!;iilendc- rtniqeliikhodori urn nirntv:^ri'tfio^:itsriirt[fption to sfiMii i i i ' ioi i 

i.-iii *̂ -t't: rni'ui?.c l o o f c to s t u i t cn , •.ici!- lit op dot verklf loon v.in tio-t doo ; nco 

vorw^u rito I !s:oo 

p.jrtii i p c r cn r,* zeds . ' . 'crnt.! l ici t v.Jtt hsd risi- 'o. K( .-•Hn -^crst ti irtcnde 

votii r i l-ciden van h iUt thoycns on \ otpo's dio ei; ! i ptfspi ,idi' nid^fcro met ..-cr^ 

Itjrtitv i i i i ti!i--i.ds ti. 'ppij ofi i hot f i r . ; i !K. !0 ' 'Mis i ru \.':n, ecu n ieuwe ic-o lc ir. 

O'Ti vo i s ro poi lodo, •;:;5i< / tot A i.u!- over lo tiornot) of t̂ p deief i . f j ' n ovoi 

'.ti i i iend hewlj'- v-io do bohnetr.- vfin ite rc i j io v-du do n i e o A c r i ; i i rc ' 

KOJtiOijon Hi tn-rstc i .^ei i 

P J ! t ir i j.{. ien !o (10 i;,iotoopKi:s?ori. Mi-t oo.'t ' f ton n iouwc rctiti:'- !)r-i<it 

.oi.ii- qopi.iMid .no! .-i.ioi.oeipkosti-o en pKn(lo',ipycni'v' ' n. 

s.trocii r!!;.iri^rdin!j co /o t t on 

net r;rrx-os v^iO (.1 lUe f /ock po.i.ii t-M Of id(^rharidoiinij over c o n n ic i iwe mutir' 

Oi i i i i t vdi.l ' joren. Do vi-ort)oit; idoiido td:;o t'.iti oon fo l mo fT i i e f c ittron . k i i on . 

Bii Mi l -1 cs vo!.;t eon P/piSi t ic |:'l.5nniri>)s'oyi-!u Vfin , 'cs tot twoulf i i i - iHridco 

v'Qorpifd eon fi:t nti/di-.ndniadtsi diippiii i:!d-idwof l*oii)K coo lijii Uinooort. 

Koti l isTisrh i nnes ' l i o t .'pl In 2 0 \ b do oot^to i i iodienst vanaf C-t nnint jcn 

Airpor[ l o i d o -tMi tcfi noar een f i i ropeso tnp-tO t ipstcmmimj- Do vorbsndl im 

iS ido.i'iri.-! ooit ((.'int/iiidtH- vtio l iuo- on t)es!cminin'i^vt'riuH>fi geniikt v;ordl 

op Koponndoen nt f /u f iohon. i r i odo i i '^tadt i iouq 0|i do yorl,in^;ii{s!. iiwidt 

i tcHtdrow 1'- r î/f-f voi. C'OHdc krto'^cn / i jn er voor een point to point vc-f t>itidtnfi 

1 not oon Von do andoro LondoTisc i i i r tn thawns. . 'oois Stanstod of Sou thend , 

til do r i o y i i o s c r; t-cn et-rsto- 'd i tor . i i id ' /cr i ' i f id i tu j v o o i / i c n in 20'.f>: t'.vce 

doiio-iiikse lotouf v!uct"itcn tusso'O Grot i i i tqen Airpoi t t e i d o on do n iouwo 

ijO-stonii'iiirui t^o weo-kdoo^^-n. Eoti n iouwe roufo niet een di i i ie i i jkso vlLiclit voiqt 

i l l ? 0 M . eon ndd i t innc le t iostctnrnimi inof oen ilofK'trut verbtndini} wordt j o n 

(let ddoit^od tooi iovuoifd i n ^ 'Oyo . 
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Ruimte voor groei 
Over capaciteit en kwaliteit 

P'et .le .eiri ieg v.'i i dt ini!di..re sPi i P t.n Pir i . i ! iKe.l i t i „n t.fi (M'ti niedv; pi.ittntrti 

Pt. ' .ePlH (,r-(.-|iitid'.'n A l l port t i l d r - W I de.eile eti .n ld i ien i le 'hit Pt. ' i ld.i ie-

iirfr.isittif tnitr (irn tn,..k(itnstliie . ir i iei te nt. en i rno t l i T fn . M n i l u n - f | | . ie. 

vdii ti(.t p, is ' i ; ,n ie i ' , ,MnPnd nii Gi i ,n i i , .p-n Ai l i x i i f f epte Eieiiii- k,in e tP le t 

ip , lei nii j l l lil.-t A i l i i l e i l l i t tr l i ' idl l t i i en n.inj '.rv-i l i i l v,lt. (In tr-riritn,,i, v'..edeli, 

p,H('eer.. 'n'ir/ ir-i*ini!en i-n jr i ' t f- ie p.pf.inveii. 

De terminal 

P e i i d i i l l i p . p,i-s.til!(.t s !e ! ln in . i : is .r, / . i t p in 'lent UIK i)eriii:i i iM. A! .pi i iv; Ple.'k 

Pe e.ip.K l l f l l / .J l i r le t e l i n i r u ' l l enene t i r l nni l i inens p iek i i ten ii( rtruipete 

i i i i i i l len ( lee i i i i jen , in .ttrnf-- is . i .n l in in iti.p P . r l inniPi ie. Pf- iwnl re inMl i . l : 

. e n di i i id III p f i lP I'lpi in vei l i i ,n,l met P.- Pude i rne v.in t ie! ...jni.il v.n:. titen 

kledK- • i . inp. iSi .n i ien .em Pet p e P u i i a ip id . i j n ..tn een " X t n i seei j r i tyPi iK-1: . 

I f p .H 'H i . i n i piites d i ed ien i Xr :e,i.i:,en,.i.. Otiitdn»i> de di i t ip j ' , - ' t ipen Mi | l t t v 

i.:tifii.itf.|t '..il l Pe- tfiitltin.tl tiep'f.'kt. in tP.̂  ..diner 111,1.in.len iient net .-eiKeer 

.,p P. 'oni i iden Ait ee l I l.eicie Sterne eiei ien. Pe r,ji...,( ip-.p i l ie .le l.i: tillui-.-en 

t,r..er.ir.tie,ir .lienr te Pnl iben vtiur itp,inf!e!itt,i, s.-,:tiMtv err dt iden. P inct ie i , 

wrinit Pi; l .,i..iii i idd l ' le / f .p ieKni i . i ' i ' -nt t -n in . 'OiP /•;iti !8P.0(1(1 - lenk' jniendt en 

i le r j p . i f i l e i i . n •i.'rii:iii(in.- n.t l . i i . idinp •.•nn de fet nitn it /'ipi df.,i[...riv.et.i'i 

..tedi P e l . u, Netn i i Mn. l ' : A n p i i i i Cnnsu i l i i n i s ii.V. iPi ' t ldsn ifnn !le,'e dn. i iys i 

v-en f.i.f .vikkC'iinrpdil.di tieiiei-dkl. s.inteit iriot V, 'n Rititir-.n Atctt i teeler i nit 

(.i..,riiiiden. tif.l pi. 'n d d „ t dit vnn een i i i . tnsi .e i ip- l i i tn ie ip i iK i v .in .le i i . t in i . i , i ! 

i l l . , t i e . ' tie. Kit met .le .ilG.-i /...i tU' itk Pthi iVen 

iP! . i t t ieeipinpi il Inlen ((ii.n tine in t.i%(.ii .p. t " i i r i in, i ! Kdn .fv.iipen iiitfjetireitP 

Df. iiit i i ip. iVt 'nlet lnin. i l i.s i ie i innwd :ri ..'iPPI en vei-penPen diet tint .il Pf. i iPiddde 

tinrf'f .li tiinplf'ir "Wee l i l e " Bii fie nrttivv iri .-001 K lee ip , 'vonr.'ion in Pen 

ii:,-/itdPiire liitpdnvv. !iilt.ii-entin,i d i -Deni ' rid,ii Pf-i .-' l i i i idesten. P'.P Pe leken l 

ddt lie tit.std.itIlle iit.tiiidvvintj wdni in pet , 'dleni dintPex en lespj i i idnt v'.teelpe 

,'tjn i iePuts'A-sl, mijt't wi |ken. Peis t In t ief t rjit dlleetl net .'. i leti ' f>nti)le». In fie 

twetide Sidi i ki i ipt Pet iesPHi fddt een niedv^e ii ieelte in de tei inii idi toet iedeei i l . 

iit '.t.iij i .Ml,lit l ie titjidifie st idelni tr f.tn ttet tiettriiiw pf^sptefielil ntn een nif-dt.vi. 

i -n l iee i ieen. in ' - t d i i k i i i P t i le.'e r n l i i ' e ..iin . |el ini l ie, ie v o i m . Ei . l i .iinvdtiilt i|kt~ 

iditel .|..etl nel depddv",' dl ldie. in de.'i.. I;i',e is i)(,.h Pe P a n * (i(.[il,ind ..'.in et.n 

It iSif.diikrei v."ifi| (tiiilet ttief-r net e m t-n k.ir.triren. 

ixistaiKKtosittwti* 
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Gezamenliike facllitelt nood- en nulpdiensten 

Sanion loct dor iJr^( (•.• v.cot i I IC ,MI l-t n.i^n •.:•.•:] l(.i;r.il;o A-;OI htd K-i!ion..io 

MnhicI Wodis( t. "It-)rn ' h/K* I " t!c tr : . . : f5K.Pei ikoplc!. : IMCf i wil wol* .{f: 

-Tii itf i j t i t i ius'oig op d'S'o d ie !t^ii>-vc' l i t / i 0 cn Oidti irKjor, Ai i p M t f-A'h 

t;ooo! ' ( ioko i . .10 lOvi.p i.jidu tO i ic . 'c t,! ifi l ' " ' c ; i t in i^ icctcn 

m o t d o i ) f ' ! l i d f t c ( ' r K . r ' ' - i ; . : v -r ' | e <>i.,!.t*i-i','i=i;!.fdiidi:*ft>:i. 

Hot .ie0(4j/^ wo.ip'o O' Po .ndv , c - i 'ri;.eiOfr'>^e; •• .;. t.0':-vest O.deof! 

^.ren A ; . ! i ; i :-i..I.-!i si i i - o :•. . icd '.u o io .-n •/ •(.i..ci rijct nteci rj.-!f̂  dt 

l]'.\>- Oi-et;. Niei ivvocoy; r- d.iK O'i' •.l/'.it't'liik !;nul:d dt> f;ois>.es:iiv, /-io 0 ' 

/f..ndvvee' ooni i f rdt t i o. i j c d i t o o o ? l<-o . /p / f idf- / lO f ic l ruit'to: rn o-n 

io t-'Odin'jbtidtioi.. 

• J C s i l l i i i ' i : s T t i ! ' e h P m d n U j S f k J i i h ' " o rd t d j r i l t . i l i . 0 O O j . ' : f \ ' . i - i o ; ' ( M < J ! n f i . 

[jc i ii;dil!k.!VoritnMrKl'.veef meet vcliit-tis ' r : ! ' ' i i ; i j ! i i in. i ie i-i-i-i. oifu^ei; 

• rriioolef; 0|; ie.iorr- oi.:jiit': - . J O tict •••.n ).l ; ; i , i ! tto: rem pidr-ir-.'- kon^ico 

.'Oil, Vi -..:: '<•• ".( '• V. I loden do/ . - k ' l h .;, i .c , M ; O C '(. icd .:oo wo ideo t ic is jo id, 

• - 'Jno; ;)•• "c'ii ;;;tir V;iO .lo [-.LICJI, . le I li'iM 1.0 lOe, ;i.-V:.^'d, [.•.>• •\ 

rii •ndv.'-.-rni..-(o.fo .n t.!.-niivvo'?efi-if != 'ii\idt-!:r-i-:!"' tr , I't-n v-.c n e i i di i tit 

M i.-! p; ..ei;,vcv-f veel tc.i j t. - l i ; î  ;[lef, /r,ii][ O'l. lOtHOi r- A:; Otv 1 ! oido d._i: 

.,ir, it-' wn dt .•ciw-ido. i :c r:r.)n0..vi-. : ..p î r Ju i ioc i t Airo ' - r* • C M - - veT,'--fnr 

^ • c • i- . ' O M C r s ; „ 0 w p d t " i C l t t M V ; ; ; l ! ; I t 0 l" rT: : | -CMtMr.t-C . - - " i M i - C f 

: ;j 1,. • (•[ .c^: , - - . \ r i ' / I f o U i i n c n en ver. ' , i ' . j l ' ' .i: ' i;::rie; i / c , ' ' lO'i i-uici idt-

I'Oi t iXC f . ! ,̂-1 » i i tL ' ! f iO ^''-if' '*'-t : ' l t . | e r i ^ ; t M i - n O e . • : - ' U \ : - . - U . , >' OOO 

• , i e . ; A f IC; : d : e .f , c j ( j , . j . ^ ^ , , , ..t.^^.i^u^t { / f . . . J t - n - . , | - r . ict . l O e . - n :Ot i t ( . jneo i 

[]: • Jl . ( '0 )(tH P - O • " r ; - s r ; O r ; S C O r ; O i ! r'i.ii O l OOC '/<•!•: t K ' O n O t ! V . lO L IO 

' i c V | l . , i i f c ! t ,h d - i : i / i - t l / .S . . ! f i e . d V O l : ' I . i - i ! t ^Wc) n - i •;. ;)(:• ( jH-/( i !TlFjf : i i !kO P p n u i / i t i ' i 

rot *- ()( *c ' ins van tie i r . io ;na i -d ik : 'Otet or. de j i vP i . i . i f i ; i-dn r;^tOi. t.iodt 

;j;.';cniti.-n r!o ii,!ei:ikti-id O'^doeide f,i-":iidodori on d i i - i - t oo te i..n'/o^KOtt:'i 

of i !»- eni i , : , i-n up iiO! !:tii;it?i! van lri^^r o; 'f.-, ^of o t d c i t n , eti-n. ••.i^peii, 

Ni i VI t p o i / l m i v.io -to hijndiftreer n^sir i-eii niotiv^c lo f . .n i - / a - iK-

h io i l igc K'.i/(^i nv wordon f]osioGpt o' l o[i ttM'niijft pioat^ in.i io'o yooi 

pal fvoo! vCK'! .-•iooirvioi t en qt'Oor;;: riVudtiJO. 

Parkeervoorzleninqen 

Oo Pereiklsi.-if t ic id v-jri Cir-joirigen A^'P'^f t i i-tdo (s con rvoiaocj iiUe tosol 

w n do lorht t idvoi i Voej roi.'ir(or-i vv.ifir*icn-ii riet .ud 'O oct^dktiOi.> on 

di':tiU>!i I'unrton t ir i tkcior. IJO tutr.tn.iveFi i ie id t pan-oc! p,;.,:.tsofi v.) ); ^u-t 

;iut^l:ek; e i , ('? ' ii ^ A . lo 2- i'- V ' ' div ' tijofdnKo v t iov i t ' o inne ' ' o i tac ' iUMd 

In f:dar;] t>.-s: iiiKt Oinii-: 'K|oii A i r p u ' ' (,oid.^ oa. i r f ' ioo t)v'or " 4 0 ooniiot'o 

paiKL-OM)!-' I 'son. i juhi-cidino v,iO l ie !-pirKcoi'Vi!c-r/'iciu!Kit^n .Oii t^vi-nriK do 

.idtip^'*^ v.ai .ie tt ' itnin.d (.jciiik .ip i;aiin ' c o ! do tpi'.-i vt.to do toiddtiu'/eo 

ile-! i-' j i. ina!'- ('•,*•; rteden Pe io idon de aoirilc;) V-tf! oon If ori^iteruni, oij fie 

L.-ji on .if' d l en v.-n de A,-'^! vo-.!. [):t iron'-itoruiio vr-f viilt in do (•(••i-vTe p led ' -

c i - f i tt.ihr p f , - ' ie f O f ' v0:)>.O',-t . . l O t ' 0 0 . JtJI ; ! f - s l ,-=<!{ jf Ot )0f!, I l u M t k o n i I • 

••iietK-n"''.! .H't- e-en fi ioi t ic ./ei v i i l leo c i .if' parKoorhcdiOidto v.iri wO:o;ooen 

All pe r ! Toidc l i ; Oe / n i oe i kot i! t^ei'i']') ,\rr rei-mtn e\/pj <:.a!):H.;it.-tt, :viii 

ti'M. .-or t-oer ep' {̂ f oFiii inofi A i ' [ -e ! ; I e idc pjoki !iii ly, ooi v.iu p.issofj iei - . uu 

fsci ! ! . in-. ' - Hooi :-;inooo to ' iaoref i :,is eon jiu-t ad. tos. M(.'VOII i»csi ^•.in t|i 

t i p K r ' O t i l ! 0 ' ^ i c ! i i i i , o ; : , c i i dd t l i d i - i t o o . 
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iBÎ HHHIIIIIIHB is 

Ontsluiting en herlnrichtinq voorterrein 

•le ruiiiiteliike oiit-Aikkt.'liru!cfi dio Gvonifu]on Aifpoft Eeldo (ciilr^cron 

(tp eti ioiid dc ioohthiivo-fi imdorstennon hot lioofddocl; hot .if conimoilcron 

•.oii no- [-lassapio!, tioroskbaarhoid eii qoiuai^. (lot pipin da! Gmruntjcii Airpof \ 

rcidc .'locrt .jontnokt voor do ln^'ontwikkolino van hot tuf'htti.ii'entr IK lo is 

oritwikkeft! satoon nn-t tiet P^ionin.jso huroBu Van Ringcii Aichito'don. (̂ n dr 

^otiefseo hioi ooost is de inncfitmij vai^ tiot •/oortonein van ilo iu; hth..i«en 

op dit looificnt wcer.)Ci|cvcn. Cen aotlorc e-itjanisiitio vjo d(̂  inti.j,strtiotnur 

bo-no! hot -.'.-.Kiitorroiii var; tie UJ£ rdh.tvoft tip eon fiouoi p'ian. td ont.staat 

1 niinit: A .O I ; 

Uitlnoidinti von (U-'crrninai 

Poi Ivoot roiinto Of. ioopafstaot' van de toi"rnin. -l 

i)oc't ^troiOiRij vOn '/(.--i ko(-(", onk i.)i! piokl;o>iastinis 

holioud Von !ic KLM fiiiilit Acadoiriy in eon o'idcn t ainiius 

Ontwikkeiing van kontoor en bedr ijtsrutfnten. 

Tor vofpetorim) van do hPieikt;uorho!J van dc luohtfiavon /i|n eon riantal 

iTi.i..i!o-(i< ien upgoslold: 

AofiU-v) von ccn niciiwc tuopantiswcti dto doorstroniirisi op tiol. voorterrein 

vcr I'O-tcrt 
Cotodfli-.tio van Oton rorondo tjp do Burgoniocstor Lotjrowoti. Do tiredo 

foo;(iHn>5SWGg sluit op d e c rotondo <idn. 

Aoii:diiitio[! op oon to icaiisoien rrjnsfcnuih Cironinqoii Aif [utrt Fcldc bij 

!)o f'tint, A';jar oponPddi voi v.iot on stiuttleitienslon op odn kunium sluiten: 

In .soMicnPanu met tie bttuw vaii hot trdfisfci inin is li> do pkinncn eon strook 

voor ooft Liiist)uari vjotoso-i voord. 
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I'C ontvvikkciinij vaii !c io; f-'foivt-rt kao n i..if:tp.t.h.jppoiiik e|-/{, hi pief io^ 
•,vo!iion i!0:.--ii:ri v-iii de ,(fr.i/die'- ,:).;f lie* rienied :,,i|fi (,i!ii|ifi,;cri An pof t 
toide. l'.co(dtior"jit-?i;' d) tiei oepie,!;- a.- Idiin OLO ic • ind.j00dort'r-.)oid'-
;ii l.oiite/i-v-tcisw.-dito •-'•rriin.t! iiiot lu-t licoielat v'-m do> Drcrirsi A'l. I.'t 
(Hi iitt(.i,'t-tt ncc-nt* k.fnjs d* . (• M.IC >' n [-u/undcn- t.i-i.»ts in. n.-t forti-iri /.to 
o-fi JLio? d(> toiMirhoi k iTi O'l t>eei,| -.tfrio-ri [far OM..ijt tii; rian do hciovin'}, 
corifioid eii udstrriiifhj n i pet ,ii'i;,e p ii\j.ji iok .tc. n*- onioitcit cp de 
I'vv.-'titt'it Vitfr Iif./fHf.i[»-ri A;r|o;(t ! i-i/;)-. 

iri d e projCOtpii.intTOI. is ; e | „ . ; , i f , . , ;ji p..iid(-Ti O i ' d liet itlllKtO-' tJUIi'.tll i" 

i.-i ufioiniS' h tip iliit ft'.'ii!!'! toiOili' nie.it v..a? lO' rat'ovo v.i.sdj'n^.fjootA'ikK* iinn 

.;p not v.::(ntci!ci!. I lief p-r-( t;es: tio-idcolieid, oi.t.-! o-ak ofo-..ili viter. Op fiot 

to'i o.'lf; Villi df- l»d.f/ I tî Jirt A ad'-IT;,- PoviOfleo .Oi It do undo "lohooAer' .0.. -dt-

f?iiksiiii rtlv.iart'-f h;*o;. t:-en sotie|,'pr(f;,j v =n v.. I,i!c..t i'. >. ,'.f.t. lai/pois {• .,iu^ n 
iViO! H-»ft v:in dcr LO-- sarrteri rpet .j,- viivo-i •;crrr!t dit cen tTU'iniinoid.-ia; 
o-oso;nl:lo. Oe staat .lai de tj.-hon*vcfi is m hici steidd on ip-.-t iiooi do-
(ceijbtand vord» r if hP-iMii K'I S oi-iKiiiwcn krino-ii .lf»or do hoi intti rdinu 
eon p'l'iininentoif.' MisiPr-. in IH'I [dan v\('i.)f-o •[>: ;o./r or. ficPtii.'fk.ifd'-i. Vtirr 
do i]otfonA-crt oMiiK '̂irotiuJ. 'xtittcn iiiot het i,̂ f.p.j--' eit .sut Oe ;ift;t'nstr.if tuu' 
•Mifden df- !-f ^f„ao''e .ii't;«.ov'.cn een df-o-i -.in iic' ventiaif- picin veot iJO' 
toti'iio.i! liot vO'-MiiriiMi!- ov'tio-vdiol-jjol'iiuv. i' r'-cd-: Per NOtvVikifold en 
ifceJl aati l-'S'/ laiihtvfaf fit eott n»'awi; tiiifSvo .tinij 

SitUdtle nu ( ? 0 n - Situatie toi'Komst (?023) 
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Vanaf 2017, als ongeveer 300.000 passagiers 
afgehandeld worden, heeft de luchthaven 
voldoende inkomsten om de operationele 
kosten te dekken 



Exploitatie 
De broek ophouden 

Df' uif ioi.ut ihit i f ' -.'cin Mfwfi imien Airpri i t t o-fde iiieitt !wc(- h-'UHUjen. Dr 

/o roo te fde befi. : ikbaati ioio dtvoi .lo hit hi to.'e: 1 lo.Mrsi d,ippeli;kf> P<tlci; 

VOi>r de ro i i io , Vdfif TIC ;jniii?ff!crfnrifj is . jropi fiOiii'.j nrn o*-fi bc to i f inarr ' ioo' 

lOiulta-.-'l !(• Iie';.-cr>.stf-!!i!jei). >Jjt|jtf-jiiintj ;ari l iot a.-lnt^5l v luoh lc f i on 

passa.j ' f i s lei.It tf't oen tochunu- vo-n «e .if/Mr.-irumoio f -ph icndsh-n . De 

opcrcMiOincIo i" iston sti igf ' i i n.i.-r vci tio-udtii-.i i i , i i i ; lei oirr.Jat ei sj- ialu- is van 

s\ l iaHo.'o-Jidelen i )i t n|.orati'.'tH'ci fcsuit,!.-:! -Mi ;H) :pooi a.^f! mik vorb ' - to ice 

en tot o-on p.:,^:rif-/e f t v f O A lo'ittef;. 

Opbrengsten 

Op>i i -oot/- fon / j r jvtvi f j tdov;, ' 

inct ! ' . ' ; ni iPrenil.stefj ,a f l df- Uu litt ia.'Oii AOOlcf i VO'V eon urf)ji( fiof-l 

'.leu j i tsccrd i i i ! do havcnijetders; in * * 0 V i nKti A i j i ' " ' " "n t . Do !i£i;.-(-!M)c-i;to:". 

h.--stiit:tfi oit laiidifitp.' jold, pas<ti(.iiOf siiola'pliop. socOt it ^/floffing on 

a!nando!;ni|s(-p-iiionf)'-!**n. roononie ^-.in iio» a.iTitei vk j ; ht* n i c v c r l onira 

i i iKon is tcn lilt h jver i f iet t lon •:>p. 

Do gf-niidilcldi-upliron.jsti-n per pa-s:.-iicr aaien omloi druk /;iij iff-

!ocnoiiie?Kl( ' iifh.'.iiic-iitio tossoii 1'ti.jioriaU- lo. fittiavf^n-.. lloo oo tai let 

.ifdwikt<oiin£j etiii* <ia.it ^ii>o is en.'ek'-r '/Oi et-n hcloi beeid lo ki j;C}cii v-^n 

df-? (ipl>ren»htf-n nd rirovf-iHioliior. .s een ar.iilyio gonidHKt v.in dc qoiiinldo'fti-

'•[•nrcrKist ;rni. na/t:-nijo!'dt?ii per vett'oKkenflc possaijier /(-or cen aantal 

lot ^lt^iavl•n^ (.'t-it'ihij o-; iiol;oio-n no,^r /tmo-i tuotitPO'.'cns ihi- qodnniinoerd 

.ivoidcn door Ifrv'-t HAI i.arri(-i s (M:I-nn b( i,)^rnu. DortitHind on F;ifidhf>vonj, 

en !ut"h!tia'/cns met cen ie|,iti(.f UU'i tot ijfaiHddeld Ovipat itoitSMandcel -vnn 

loA' !ost • amc!^ 'Giti/i iluonovci, Niirntjorq/. ire figuiir toclits la.it .oon d d 

fiaiiiiii.itf' riot aoiidooi vari i»o low " ust E.ijrripr.s ttjcncciid, uo itoinitiilf-iiic 

l)avorii)ojf!cn pi-i vf•rtn-l'.kontlo i.-a.sfir.t!iof latn-i .'A]\I. 

'jo ; |e i i i iddeld(: tiawor'.;Hi.1iri i.ioi vor t 'c i ' t 'Oi ide pais.'C]u-r i i f j i jon l o n d do- \ 

! l i j i nftLiVCris oti-t eirfi q io to jon i^o/ ' i i iho id van t̂ yvv ' o'-.t . at r;ors oot',t irK;on 

Ip i i c l ati]on,ccr nitnd(-r dan ( / O o o ' pLis jamoi . 

t j inr. if i ' i f n Ai r j iur t f ottit- hct*t; tiO" fI^^irKKl•tJnic•ni ct-fi insoPatt in:) ijc-inafnd 

, u i . de riot'.vil-iieliiio v.in r oa loMs roe en niarKtc-.-nfofrr.o ha-.'onooki'.urit '. 'oii 

v,<-r;i 'e p i aoco ' io-ov'. ! te i r , ;ern, ia-: woi-rtjeijf.-vcn -^I'-.iMH'i-td toofd i l . i ! 

tiit; !ttti it.ee-, tno: .-oa - i 'aof j.in-iof.d ' O A f:;>sd vf-i wjo; i a i j c f c t jomiiidf-ido 

*i.tvf-rigf-l'ien ;,(-' •.ef!n>.kt-ride p.;->:.i;iot lOult-SOiCii. T-'o -jMCte /ni i i in j -s dit-

i ioo i io-.'o ;fi.?:dst !iiippiif>n A'. i 'doit Oioro-.^'i-et-id rei htvani dii.jen de iagcre 

;•: i;s. l)t-/o I^onrprrior); t indoisohi ij't ikd vaei lowt .os ! veris 'or Vf-o eon 

: ' l.iMo' I.-.: ! ',•> .f-t f.IUOrt WOtdCil UiU;e.). .'(.. 

' ' r^ icr . • r t i - i:af:r ' i f f e i d i o m e ' 'ow '. o^t f arr:e<s A O ' f c n < ho-rtt-; 

o;.iu!-t'.litji.ipiier; aafi v d ladMHj vn t Ki-''^ten i. n ;oi tyotenn/j van o'"t,t icnv.y. 

i i -a i '-ii.-nsto-i; o s-n rr;t-t.-f l i ikoti op ; ! !c -ĵ -.n lotA" • os^ o'lpiott-ehappijofi, oi-

i-jv'ojii>-[dr.n I'.-vct, o-rit Askl<oi(.'r oc- i - if' nor^i rtaarl-^-- ncr i t int i 

Opbrenqsten Hrtventjelden 

l i e i jo i i i i dd f lde oph iongs t ml havotu io idor i . 

p.issiajioi i l . ; 'O i ' i Oi'ta" in /C),^i 

'.'.Jl. f '10 r>er •/(•rt 'okliend 

ioi!nfnt^i( Oifhli^nQSti'fi 

K;.,ds* f iavf-nf iculcf i lif^ot* d c lui tdhaven vr rsi hi i ior i . lc von -K 'n -v-.m 

'• ofoivi' i ( lOi f iok i jnodon verf iuofupt^f orKjston, . 'owoi in no lorrti ir ia! op 

hf-t iU' htni.vt-ntf-i rc in f tphro' i r iston ud or ipaol i t conf os'-^u-ep-l-roiKlston 

( i f - ! icnorccrd den- l>-.d rostaaron* . vt-rkoijp von vi ief j tuuihr. i i id-dor on 

pan-o ioo . Hit^ l,>at'to tcve i t d ^ i i t oo lMo t/i i t lrauc aan o c (.OintnofCiolo 

uppr-vngston. k/ot tiot rciyooO'f-n v.in net aantrfl |>dss.if)jt^rs /n l i f r t dc 

p j ; kt-i-nt[d",rp'riasten iri alv.oiot i- .:'ifi '.t-it-io-n. 

I' i i.j.--'-jf n ! vi ' ti-..-l«k; (i;Ji- f.-j' ',;'Viw.i 

Commercie l t - upbrenQsten 

i O i t k i s i " ' 

I l ipoirrfigs! {leLiuuwyn "-i tr-tiRii-wn 
I Riaiui'.tnf " 
I Adver n>f-:ii [lei itiju.il OM vnui i ia ri-ior 
• >'̂ l-- lil'lI'Lt.^'.. le lestlKiiaiiiLi 

Ovenm? itedi ij'sejiOi eans't-1; 
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ei'-.ai i <•(•! . Si it-tit.it't-r i..tn r, i s m ti.;',) (-i-ri i-o'"i't--n,t ^r i-io t-o 

f- A't .\\,\ »di.- KOi'ist var; liiiiflit nsd •• . a i ^ei s tn.-r ..iif.fai o-irKciis' i iK-

.Of -tHi' V(!n t-et ...-:jrt.-oi ;n»<aOiC:, t,- ;;.iS'i.u|i' ; -. ef-r- ^.-(rtO: \: 

'ao tiet .;.,o.i i ie: p.t>,saijH-: - . ' .d 'Oct , -nr„s i i vi • /wf-t kof ;d, e •!* 

^tl^ifUIOl.! 0- i'-r!;;.l.if-ldc o M : ! c r i . p ' Oe' jse.- sh.-t •) -ai ' o.rt .'••'!• 

'o Ml I •;^•^V!l(KCl,fi,j^l.e!s^•." hf^f ..Pd :-'o.:(i.,(. ri A M |;.,r' ! c ido Ma- l fO! 

nt-rru'f df - efta' tciotoi i - . . j . i i ionqstoo -.-h •,-.a. • . . 1 I..-; a-.iii en i i iiij.,r 

•rOOif Vco: i!-ti!i:.er-. ir; ,,•'');"'!, [ • Osigi.tto ' .-ci ii je p.-i(ti;,.i, la.it di-.'i-

oii'»V'Kifi-!in!i / f l •! A-T.-rptj do t jeiati ' i rdk-v. op incn 'p- roof Jdogoi icf^ii .djn 

i i . ' ia f - i : - t . i ( iOiv io i i 

K o s t e n 

P o ! M.pet^'^^••:"AfeM 

|tCf"-.:rwf-Kko- te,; /i jf i t i icf -fen aafiiie»'i vaf; huti i '.'•') pioct ' t i* in dc-

Ud -ie P, ,;i | ;M,, ' , ; f 11.1... ooMoor i i i ' s io i-'f-dtaipiist ['̂ : hrpiri;;v;eerOionvti.iii 

cn a'f;..ftdeiiii:ii.'i tt "t i^i lcf i nf-nicn datii P.) Pol fp t . ids le (|e,ti^od< / o d 

hi j f i it-Kcnir-ij r..-at d " ve; Ar-i h t " i','.,.-. /an hot iu r t i l veMHV! ."'villcn de 

[.uas..:,riO-.!ske-.rf-{i vatriir c'0\*'^ lelattof f i lMdc! ./'As-iii: ao net rosaitt ird fit oKkei 

Dnt koiTrf ii..'Oid:»t v is'.r. kosti-f. a<i(: adir ' in i ' i i ia t i * - tn-afkt.-fing, i i i fe rJ i t of! 

• j n . - p ; v p - i j , i f M n h - . l tdO- ! lOt ;On f i o k I iii t [ iO f i an - ; c v n O t;Of ! u ; d d VCI f e c i P , i !ne( i | i ' 

c o n ^ t j o l i;;:;.! !, !;.- i;r,,n:t..vi'ei on '.aveiida-rr-t tn.ovo-n fiiindfM sf ic ' ine{' le 

i-iojf-ir.it lOi-' l ie ta-'ririfrii- van vMi,.'Os'f-t hi-'-r. Hot iji-.volt) i.s • •d i toeotinif- v<io 

do pi'wie'.. r.vit. ' i ' nel irv-rkaeniei ari eon iialif i f i ifi de i ipe ianor io l . - jfosteo (icr 

vi^i ti'el't'-ondo ].,[ .s.iiinT i V' )ln:rioof aec 

' !f- cor St e r.o e V. 11 fit p-k.npei-i-,i!e i t i i ad :nu. in guCi l Mcderiand--. "Iji isiru s-

-I'-v-rlepiiM-nt ni . - 'k , ' ! in i i ' " . oionu-do-i i A i rpo i I t:oldo i ieoint het v-.uttouv; 

III ho ' . i . -ot i ' i-tien van oi i-nwe lo id t s 1 n iij( i i fv.at i i lni lalst happi |ep 

Hi is incssuidvVik l ic l in ; ! vn i .'.il .•("•. -arni-0-.pia . a n Mi.-Ofdeic insti on ion l cn : 

lit,11 ko-ting ct, i n , 1(11.(IT III .d;i.', Oid ver spf-kKon -^00 inven t i v ' " .-.-n m imes 

Aa i in - i id - ' km tini|0-f! op h<iV<'n;joiden. oia.ir rnik not nw-do 1 isi- e dna ion in Oi' 

j . i n [ ( i ! i p f - i ' - 0 i -C f i OK. -UWc v e i P i O ' l l f i t ! . 

Ci ion inuon Air j .-.'-1 Ko-i.:o •/Oitii-nut poel int iaoi j voi i <^0!4 l ie i nuogct vooi 

i i i i i i ko t i iK ! -ti tit t i i roc! rru-t r ^•''ifi.fiOO i i . io i n i c e wordt vfui fa l in(jc./ct op 

vera t .d io i i v..fi <i( t ieke iv lhe id van Mo i i i t t i tr i- jvcn on p i a m n l i c van do! lui i i l i 'K-

Ijevte'i;n;in.|enaari!({-I 

v'oai nif-awc vorliHitt inpoo is ntct^r i to i f i j i ! vore,sP .'v;i,vei voor tie p rorno l i c 

a: ' , ve.-ai :iii ontiv. s .'f t i is jooi lol ing. l.̂ e tut htnovt-n i cs i . r vcc r t i laa* vuoi 

ifi 'ot .tai fi.v-;i i-ons t. ! uiif|(;on (jiMiiJK'od*' i lo [/tatipcriodo. !)o wtj/o vo.n 

Pes i cd i i n i van do mot d e / f a tspannimi gcpaa rd aa. inUe Kns lcn A I ! per uoval 

in.)>nori v e i s m i l l i n. t^ inoi ' i i jcn Aii"|)iirt t o k l o i jcoft f^ dc voorl tci i r aan d!t 

' x!r:- in idgo! to iHnutolon mot hot Woijlo Dovtd'.)[)ntont f 'unils, w.iar [i.=ast ilf 

l i kh t t t .K 'cn u'ik o / o n i o i d on hcdf i i f i l cvon aan liijdrat)or-., 0.11 .'o dc sjofjkraoht 

.'ti ni ' '"t nioi iel i i i* ro n iakon. Do oo!dt-r; / i jn iittdKi ti!) daadwc i kcrijkc ( i roci, 

uvanncer nifi i 'Ajo r.Ji i t fs vV.'jnk-M t j es la f i . 



O p e r a t i o n e l e Kt>?>ten 

:f.i;iUii'f.'.:r,il..iii..'i. t 

L i n k s : O p e r a t i o n e l e k o s t e n 

i r c f(;t ri.!;(ii t" -ri i-i / i V i '.-'I '\ i 

•>,! t i i i i i a 'T i ) . i l l , M l l ie tti '• I'l 1-. ; i i i ! t .o( ' i ; i i 

iti-odii't fiit'ca '.liji 4lf ri cisinie v-ie J i '-j; 
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13februari 2014 

Geactite tieer Postma, 

Ingevolge uw opdractit tiebben wij overeenl<omstig onze opdrachtbevestiging van 
18 december 2013 de volgende werl<zaanntieden verriclit in het kader van uw 
algehele evaluatie van tiet businessplan van Groningen Airport Eelde ('GAE'): 

>• Analyse van de wijze waarop de in het businessplan ven/voorde strategie is 
vertaald in de gepresenteerde cijfers in de planperiode tot en met 2023. 

• Analyse van de financieringsbehoefte zoals blijkend uit het businessplan en de 
eventuele aanpassingen volgend uit de analyse, alsmede een analyse in weike 
mate de financieringsbehoefte gedekt kan worden uit de ter beschikl^ing staande 
middelen van GAE. 

Wij hebben het genoegen u hierbij ons rapport inzake de uitkomsten van onze 
werkzaamheden aan te bieden, waarbij wij u vooraf aandacht vragen voor de 
volgende zaken. 

Dit rapport is uitsluitend opgesteld ten behoeve van de provincie Groningen ter 
ondersteuning van de algehele evaluatie van het business plan van Groningen 
Airport Eelde. Aan de uitkomsten van onze werkzaamheden kan voor andere 
doeleinden geen waarde worden toegekend. 

Dit rapport, of delen daarvan, mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld 
of getoond noch mag worden gerefereerd aan onze rapportage zonder onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming en eventuele aanvullende voon/vaarden die 
wij van toepassing kunnen verklaren, tenzij u genoodzaakt bent de infomnatie uit het 
rapport te verstrekken uit hoofde van een wettelijke plicht, een rechtelijke -, arbitrale 

EY Transaction Atjvisory Services is een hancielsnaatn van Ernst S Young Accountants LLP Dit iS een limited itabitily partnersttip opgerichl naar 
net recfit \ran Engeiand en vjVales met regtstratienLirnmer 0(3335594 In leiatie tot EY Transaction Advisory Services ..vor-dt de tetm partner gebaiik! 
voor een (vertegenwooidigei- van sen) vennoot van Ernst & Young Accottntants LLP Ernst A Yofing Accountants LLP is statutair ge-vestigd te 
Lambeth Palace Road 1 London SE1 7EU, Verenigii Koninkiijk, heeft haar hoofdv«stiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en 
IS gei-egistfeerd bij de Kamer van Koophandel Roiterdan onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden lijn algemene voonivaarden van 
toepassrng. v^aann een beperktng van de aansprakelijkheid ts opgentDnien 

- of administratieve uitspraak. EY Transaction Advisory Services draagt geen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport ten opzichte van derden. indien 
derden besluiten enige waarde toe te kennen aan ons rapport dan geschiedt dit op 
eigen risico en aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid voor de mogelijke 
gevolgen hiervan. 

Het rapport vomit een integraal geheel en mag niet in afzonderlijke delen worden 
gesplitst. De uitkomsten van onze werkzaamheden kunnen slechts bij gebruik van 
het integrale rapport tot een juiste oordeelsvonning leiden. 

Wij hebben onze werkzaamheden op 6 januari 2014 aangevangen en op 13 februari 
2014 afgerond. Met gebeurtenissen of omstandigheden die zich na die datum 
hebben voorgedaan, wordt in dit rapport dan ook geen rekening gehouden. 

De inhoud van het rapport is door de heer Van de Kreeke, directeur GAE, en de 
heer Stutterheim, adjunct-directeur GAE, (hierna gezamenlijk 'management') 
beoordeeld en zij hebben bevestigd dat waar dit rapport refereert aan door 
management gedane uitspraken en/ of meningen deze op juiste wijze zijn 
weergegeven. 

De structuur van dit rapport is als volgt: 

• In de eerste sectie beschrijven wij de achtergrond van onze opdracht en de 
reikwijdte van onze werkzaamheden. 

• In de tweede sectie presenteren wij de managementsamenvatting. 
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• In de derde sectie gaan wij nader in op de totstandkoming, de aannames en de 
onderbouwingen van het businessplan inclusief de daarin opgenomen 
uitbreidingsinvesteringen. 

• Tot slot geven wij in de vierde sectie inzicht in de door ons geidentificeerde 
(financiele) risico's van het businessplan en de (mogelijke) impact daarvan op de 
financiele prognoses en financieringsbehoefte. 

In vertrouwen u naar genoegen te hebben geinfonneerd en tot nadere toelichting 
gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

EY Transaction Advisory Services 

namens deze 

Patrick Boertien Jan Kreijkes 

Partner Senior Manager 
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Introductie 

Introductie en opdracht 

Groningen Airport Eelde 

X # GRONINGEN >«//?POPT EELDE 

• GAE vervult een belangrijke rol in het (charter) vakantieverkeei 
vanuit Noord-Nederland Daarnaasl onderhoufJt Ryanair 
momenteel lijnvluchten naar Girona en Mallorca en is G A E 
sinds de vijftiger iaren een belangnjke basis voor lesverkeer 
(o.a. de KLM Flight Academy is op G A E gevestigd). Verder 
verwerkt de luchthaven alierhande vluchten met een incidenteel 
karaktei 

• In 2013 registreerde de liictithaven in totaal ruim 200 000 
passagiersbewegingen en circa 44.000 vliegbevvegingen Er 
waren ultimo 2013 circa 48 fulltime medevi/erkers (FTE) in dienst 
bi) GAE. 

• Mometiteel zijn er 4 maatschappijen actief op G A E , die 
gezamenlijk 10 bestemmingen bedienen 

Huidige status maatschappijen en bestemmingen 

Maatschappij Bestemming Seizoen 

Transavia Tenerife Hele jaar 

Las Palmas Helejaar 

Faro Zomer 

Mallorca Zomer 

Antalya Zomer 

Kos Zomer 

Heraklion Zomer 

Innsbruck Winter 

Salzburg Winter 

Ryanair Girona Zomer 

Mallorca Zomer 

Corendon Antalya Zomer 

Arkefly(vanaf2014) Antalya Zomer 
8it3n: fjterragernetltmttirrnalffi GAE januart 2014 

Introductie 

Groningen Airport Eelde 

Groningen Airport Eelde (GAE) is een regionale luchthaven gelegen tussen Groningen en Assen. De aandelen in 
GAE N.V. (opgericht in 1955) zijn, nadat het Rijk haar meerderheidspakket in 2004 heeft overgedragen, volledig 
in handen van de regionale overheden. Momenteel bezitten zowel de provincie Groningen als de provincie 
Drenthe, 30% van de aandelen in GAE. Het resterende deel is in handen van de gemeenten Groningen (26%), 
Assen (10%) en Tynaarlo (4%). 

Op basis van een overeenkomst met het Rijk uit 2001, hebben de aandeelhouders de luchthaven tussen 2003 en 
2012 financieel ondersteund door jaarlijkse kapitaalstortingen (vanaf 2006 aangemerkt als agio) van circa 
EUR 1 miljoen. Deze jaarlijkse financiele ondersteuning is per 1 januari 2013 beeindigd. Daarnaast heeft het Rijk 
ten tijde van de overname van de aandelen met GAE afgesproken dat de start- en landingsbaan op kosten van 
het Rijk wordt verlengd van 1800 meter naar 2500 meter. Deze baanverlenging is in april 2013 gerealiseerd. 

Context van het businessplan 

Met de baanverlenging is voor GAE een belangrijke voorwaarde voor toekomstige groei van de luchthaven 
gerealiseerd. De wijze waarop deze groei tot stand dient te komen is verwoord in het door de directie van de 
luchthaven opgestelde strategisch plan 'Werelden Verbinden' (hierna: businessplan). Dit plan is op 31 oktober 
2013 openbaar gemaakt. 

Het businessplan bestrijkt een periode van 11 jaar (2013-2023) en voorziet in een sterke groei van het aantal 
verbindingen en passagiers. De luchthaven ontwikkelt zich volgens het businessplan tot een belangrijke schakel 
in de Internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland met een structureel positief bedrijfsresultaat. Om deze 
groei te bewerkstelligen wordt er door GAE extra geld vrijgemaakt voor marketingactiviteiten (jaarlijks EUR 250k 
additioneel marketingbudget en verspreid over vier jaar EUR 1 miljoen bijdrage uit eigen middelen aan het Route 
Development Fonds). Daarnaast zijn er gefaseerd uitbreidingsinvesteringen begroot van in totaal circa 
EUR 17 miljoen, die niet zijn meegenomen in de financiele prognoses van het businessplan. 

Het businessplan is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van GAE. Zij vraagt de aandeelhouders 
om: (i) in te stemmen met de strategie, (ii) zorg te dragen voor een additionele bijdrage van EUR 1 miljoen in het 
Route Development Fonds en (iii) gezamenlijk met management te zoeken naar de juiste financieringsopties voor 
de voorgenomen korte termijn (2016) investeringen ten bedrage van EUR 7,5 miljoen. 

Recent is aangekondigd dat in 2014 de (zomer)viuchten naar Bergamo (Ryanair) en Malaga en Dalaman 
(Transavia) gestaakt zullen worden. Arkefly zai daarentegen vanaf komende zomer op Antalya gaan vliegen. 

Kort na het openbaar maken van het businessplan heeft de Noordelijke Rekenkamer de uitkomsten 
gepresenteerd van haar onderzoek naar het aandeelhouderschap van de provincies Drenthe en Groningen in 
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Introductie en opdracht 

Gebrulkte informatie 
• Onze analyses zijn hoofdzakelijk gebaseerd op door de 

provincie Groningen en GAE verstrekte informatie. Wij hebben 
tevens in beperkte mate externe informatie gehanteerd. Een 
overzicht van de door ons gebruikte documenten is 
weergegeven in onderstaande label. 

• Ons onderzoek is tevens gebaseerd op gesprekken en 
emailcoiTespondentie met de heer Van de Kreeke (directeur 
GAE) en de heer Stutterheim (adjunct-directeur GAE). 

Gebruikte documenten 
Strategisch plan GAE 'Werelden Verbinden' • oktober 2013 
Stappenplan Van Ringen Arcfiitecten m.b.t uitbreidingsinvesteringen GAE - januari 
2014 
Onderzoek Nettieriands Airport Consultants naar capaciteit en 
uitbreidingsmogelijktieden terminal - november 2012 
Verscheidene input- en outputslieets uit het aan het businessplan van GAE 
onderliggende rekenmodel 
Brief Raad van Commissarissen GAE aan aandeelhouders d.d. 25 oktober 2013 
Rapport Noorderlijke Rekenkamer 'Provinciale txtrokkenheid bij Groningen Airport 
EeWeA/r-September 2013 
SEO rapport 'Beoordeling van het stiategiscli plan van CAE'- januari 2014 
Jaarvenslagen GAE 2010. 2011 en 2012 
Tussentijdse kwartaalresultaten GAE 2013 
Latest Estimate' resultaten GAE 2013 
Begroting 2014 GAE 
Publieke informatie (o.a. stukken/ artikelen TiAieede Kamer. Alderstafel, Airport 
Leiystad, Airport Twente. Ryanair) 

GAE. Daarnaast heeft de Noordelijke Rekenkamer het onderzoeksbureau SEO opdracht gegeven het 
businessplan van GAE te beoordelen. De resultaten van deze beoordeling zijn in januari 2014 gepresenteerd. 
SEO heeft zich in haar onderzoek voornamelijk gericht op de marktpotentie en de daaruit voortvloeiende 
vervoersprognoses. De bevindingen van de Noordelijke Rekenkamer en SEO zijn in onze analyses 
meegenomen. Hierbij merken wij op dat wij niet kunnen beoordelen in hoeverre het door SEO uitgevoerde 
onderzoek en de daarin opgenomen analyses vergelijkbaarzijn met de door GAE zelf gehanteerde systematiek. 

Opdracht EY TAS en reikwijdte werkzaamheden 

Teneinde een gedegen besluit te kunnen nemen en het debat te voeren met de Provinciale Staten en 
Gemeenteraden, hebben de aandeelhouders besloten het businessplan aan een nadere financiele analyse te 
onderwerpen. In dit kader heeft de provincie Groningen (in samenwerking met de provincie Drenthe) EY 
Transaction Advisory Services (EY TAS) gevraagd om haar hierbij te ondersteunen. EY TAS is met de provincie 
Groningen op 19 december 2013 een opdrachtfonnulering overeengekomen met daarin als voornaamste doelen: 

• Analyse van de wijze waarop de in het businessplan verwoorde strategie is vertaald in de gepresenteerde 
cijfers in de planperiode tot en met 2023. 

• Analyse van de financieringsbehoefte zoals blijkend uit het businessplan en de eventuele aanpassingen 
volgend uit de analyse, alsmede een analyse in weIke mate de financieringsbehoefte gedekt wordt uit ter 
beschikking staande middelen van GAE. 

Op basis van bovengenoemde doelstellingen, zijn de volgende deelopdrachten nader uitgewerkt: 

• Het inzichtelijk maken van de totstandkoming en aannames van het businessplan, inclusief de 
uitbreidingsinvesteringen. Hierbij dient tevens aangegeven te worden wat de basis/onderbouwing is van de 
veronderstellingen. 

• Analyse van de wijze waarop de geprognosticeerde groeicijfers zijn vertaald in de financiele prognoses. 

• Analyse van de ontwikkeling van de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de luchthaven binnen de 
planperiode. 

• Het analyseren van de impact van de belangrijkste financiele risico's op de in het businessplan 
gepresenteerde resultaten en liquiditeitspositie. 

In de hiernavolgende managementsamenvatting gaan wij in op de belangrijkste bevindingen en conclusies van 
onze analyses. In de secties daarna zullen de verschillende deelopdrachten in nader detail aan bod komen. 

Voor een volledig overzicht van de opdrachtfonnulering verwijzen wij naar de opdrachtbrief in appendix B. 
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Introductie en opdracht 

Beperking van de reikwijdte 

• Ons rapport bevat een financiele analyse van de belangrijkste aannames die aan de financiele prognoses ten 
grondslag liggen. Het rapport geeft echter geen uitsluitsel ten aanzien van de haalbaarheid van de financiele 
prognoses en/ of de juistheid en volledigheid van de in het businessplan gehanteerde aannames. 

• De informatie, aannames en veronderstellingen zoals gebruikt in dit rapport hebben een beperkte 
geldigheidsduur gezien de veranderingen in marktomstandigheden en de invloed daarvan op de resultaten 
van de business case. 

• EY TAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontbreken van infonnatie of voor het niet correct 
zijn van informatie, weIke expliciet of impliciet is opgenomen in dit rapport, noch voor omissies in de 
rapportering voor zover deze voortvloeien uit niet correcte of onvolledige informatie. 

• Wij hebben ons bij de door ons uitgevoerde analyses gebaseerd op in- en outputsheets van het door GAE 
opgestelde rekenmodel, dat de basis vonnt voor de in het businessplan opgenomen financiele prognoses. 
Doordat wij het model zelf niet ontvangen hebben, merken wij voor de volledigheid op dat wij de rekenkundige 
juistheid en de logische samenhang van het model niet in detail hebben kunnen beoordelen. 

• De door u en GAE verstrekte gegevens zijn door ons niet in detail geanalyseerd. Daarnaast zijn de gegevens 
niet geverifieerd noch getoetst op juistheid en volledigheid. Er heeft geen accountantscontrole 
plaatsgevonden, noch heeft er een beoordeling of due diligence onderzoek door EY TAS plaatsgevonden. 
GAE is verantwoordelijk voor de opgeleverde gegevens, informatie en toelichtingen. EY TAS aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden in de gehanteerde gegevens. 

• Als onderdeel van haar werkzaamheden heeft EY TAS op hoofdiijnen een financiele risicoanalyse van het 
businessplan uitgevoerd. In deze analyse hebben wij niet-financiele risico's, zoals commerciele -, 
milieugerelateerde, en technologische risico's buiten beschouwing gelaten. De financiele risicoanalyse kan 
niet worden gei'nterpreteerd als zijnde een expertopinie inzake het risiconiveau van het businessplan van 
GAE. 
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Managementsamenvatting Algemeen 

Managementsamenvatting (1) 

Businessplan 

Het strategisch plan "Werelden Verbinden" bestrijkt een periode van 11 jaar (2013-
2023) en voorziet in een sterke groei van het aantal verbindingen en passagiers. De 
luchthaven ontwikkelt zich volgens het businessplan tot een belangrijke schakel in 
de Internationale bereikbaarheid van Noord-Nederiand met een structureel positief 
bedrijfsresultaat. 

Aan het businessplan liggen door InterVISTAS opgestelde marktanalyses ten 
grondslag. In deze analyses is het mari<tgebied gedefinieerd, het reisgedrag 
geanalyseerd (o.b.v. boekingsinformatie) en is een benchmark opgenomen ten 
opzichte van andere Europese luchthavens. 

De belangrijkste doelstellingen en veronderstellingen zijn door middel van een 
(reeds bestaand) excel model doorgerekend in het businessplan. Mede door de 
evolutie van dit model in de tijd en aanpassingen van InterVISTAS is het model 
omvangrijk en complex geworden. 

Op basis van onze analyse van de ontvangen in- en output sheets uit het excel 
model is ons niet gebleken dat het model conceptuele fouten bevat en komen de 
gegenereerde uitkomsten ons niet onredelijk voor. Doordat wij het model zelf niet 
ontvangen hebben, merken wij voor de volledigheid op dat wij de rekenkundige 
juistheid en de logische samenhang van het model niet in detail hebben kunnen 
beoordelen. 

Assumpties 

De tabel en figuur aan de rechterzijde laten zien dat het businessplan aanzienlijke 
groei in passagiersaantallen prognosticeert die leiden tot resultaatverbeteringen 
(positief resultaat wordt gerealiseerd in 2020 met circa 500.000 
passagiersbewegingen). De belangrijkste uitgangspunten voor deze 
geprognosticeerde groei zijn: (i) het realiseren van een drietal lijndiensten (hub 
verbinding en/of zakelijke point-to-point verbindingen), (ii) het vergroten van het low-
cost aanbod en (iii) het behoud van en mogelijke versterking in het charter segment. 

De geprognosticeerde (financiele) groei in het businessplan wordt voornamelijk 
gedreven door de ven/vachtingen ten aanzien van de passagiersaantallen, en dan 
voornamelijk de aantallen op lijndiensten (zie figuur op de volgende pagina). De 
kosten van de luchthaven hebben in belangrijke mate een vast karakter. 

Beknopt overzicht businessplan 
Valuta: EUR '000 FY12W FY13LE* FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY20P rY23P 
Netto omzet 5.241 5.088 5.266 5.371 6.371 6.733 7.792 9.466 11.270 
Personeelskosten (3.705) (3.863) (4.021) (4.163) (4.575) (4.573) (5.361) (5.913) (6.652) 
Overige bedrijfskosten (1.640) (1.314) (1.286) (1.357) (1.521) (1.652) (1.760) (1.835) (2.011) 
Intensivering marketing - - (250) (250) (500) (500) (500) (250) (250) 
EBITDA (104) (89) (291) (399) (225) 8 171 1.468 2.358 
Afschrljvingskosten (561) (605) (619) (643) (686) (750) (801) (791) (599) 
Saldo rentebaten en lasten 244 156 107 93 80 63 51 28 70 
Resultaat voor belasting (422) (538) (804) (949) (832) (678) (579) 705 1.830 
Passagiersbewegingen m 778 777 792 252 303 379 492 597 

cm)" 
Vliegbewegingen (000) 46 44 57 52 55 57 60 64 67 
Bioii Jaatrelrefiiriq 2012 LE 20t3H biisines^pi.iti 

* rY13LE herreft tje rneest rtst-jente vt 1 w.xhlirig ( latest esrimiile') van Gi\E Deze cijfers wjiret! licnt at van tje in het bu'sinessiilsii opuenoiiwri tiedragen 
*' p3ss.iqifc;rs!>eweqtngeri ^Jin zr>vvel wrrtrskkenrlt:. ts ;(ankoimnde bewegmgen. ejiclitsief transit passagi^s 

Overzicht ontwikkeling passagiersbevi/eglngen 

BroiT ManagejTsenSinlsifni.iiit. 
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Managementsamenvatt ing Algemeen 

Managementsamenvatting (2) 

De geprognost iceerde resultaatverbetering tussen 2013 en 2023 nader verkiaard 

De introductie van nieuwe lijnvluchten 
in 2016, 2018 en 2020 zaI naar 
verwachting leiden tot circa EUR 3,6 
miljoen aan havengelden. 
Management verwacht in 2023 circa 
200.000 passagiersbewegingen als 
gevolg van lijnvluchten. 

Het businessplan veronderstelt een groei in low-cost opbrengsten door een toename van het aantal Ryanair 
vluchten per week van circa 2 in 2013 naar 9 in 2023. Tevens zaI een tweede low-cost maatschappij 
gecontracteerd worden in 2017 (low-cost passagiers 2023: circa 230.000). Tegenover deze stijging staat een 
lichte daling van de charteropbrengsten. Een venwachte stijging van het aantal chartervluchten (2013: circa 10 -
2023: 12) en vertaeterde bezettingsgraden (2013: circa 62% - 2023: 72%) kunnen de venwachte daling in 
tarieven niet geheel compenseren (charter passagiers 2023: circa 165.000). Opbrengsten uit overige 
havengelden worden verder verondersteld te stijgen door een herstel van het aantal lesvluchten (relatief laag in 

Opbrengsten vastgoed stijgen 
voornamelijk door contractuele 
huurverhogingen (inflatieconecties), 
alsmede huuropbrengsten door 
verhuur van additionele m2 na het 
realiseren van ultbreidingen van de 
tenminal. 

6800 

5800 • 

4800 
o 
S 3800 
a: 
m 2800 
CD 

I 1800 • 
800 

-200 

-1200 

Bedrijfsopbrengsten: -^EUR6,2 miljoen Bedrijfskosten: •>- EUR 3,7 miljoen 

1.220 

Havengelden: -•EUR 4,5 miljoen 

"^0 I 
460 

3.632 4 

(538) 

i l 
> 2 

(2.789) 

5 

(697) 

(250) 
1.830 

I f 3 

Hogere overige opbrengsten zijn met name 
gerelateenJ aan additionele 
par1<eerinkomsten (EUR 0,9 miljoen) door 
een stijging van het passagiersaantal. 
Tevens zaI een toename in het aantal 
vliegbewiegingen leiden tot extra Inkomsten 
m.b.t. brandstof. 

De personeelskosten stijgen als gevolg van 
groei in PTEs van 48 in 2013 naar 71 in 
2023 (met name door operationele PTEs, 
zoals brandweer en havendienst). 
Overige bedrijfskosten stijgen door 
inflatiecorrectie en verhoging van het 
reguliere mari^etingbudget. 

Management geeft aan dat een 
intensivering van marketingactiviteiten 
noodzakelijk is om de groei van de 
luchthaven te stimuleren. Vanaf 2014 zaI 
jaarlijks EUR 250k aan additionele 
marketing plaatsvinden. 

Leeswijzer 
Bovenstaande figuur geeft weer hoe het resultaat 
in 2023 zich vertioudt tot het resultaat 2013 en 
brengt de mutatie in de tjelangrijkse opbrengst- en 
kcstencategorlen In beeld tussen deze twee jaren. 
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Managementsamenvatting Algemeen 

Managementsamenvatting (3) 

Key drivers groei 

De in het businessplan geprognosticeerde groei komt met name tot uitdrukking in 
de groei van de passagiersaantallen. De geprognosticeerde groei is gebaseerd op 
aannames inzake vertrekkende vluchten, stoelcapaciteit vliegtuig, bezettingsgraden 
en opbrengsten per passagier. In onderstaande tabel worden de aannames ten 
aanzien van de passagiersprognoses weergegeven. 

Key drivers havengelden 2013 - 2023 
Key drivers havengelden 2014-2023 Lijn 

FY13LE FY23P 
Low-cost 

FY13LE FY23P 
Charter 

FY13LE FY23P 
Vertrekkende vluchten per week (jaargemiddelde) 35 4 14 10 12 
Stoek^paciteit vliegtuig 70 189 189 181 180 
Bezettingsgraad 75% 71% 82% 63% 72% 
Vertrekkende passagiers per jaar - 95.550 • 27.156 116.122 58.147 83.362 
Bron ManagetiieHinfofmafie 
' Passagiei's lijnvkichten zijn exckisie! 2 4-'30 pass,iy!e's gereiateerd fiari bestaamie Tmrsawin wiuchter! nsaf {nnst>i'uck en Salzburg (opbjenysJen aica tUR 1001': pei' jas) 

In het businessplan is verondersteld dat: 

• Er in 2023 gemiddeld circa 60 vertrekkende passagiersvluchten per week 
plaatsvinden, waarvan meer dan de helft lijnvluchten betreft die worden 
uitgevoerd met 'kleinere' vliegtuigen. 

• De bezettingsgraden varieren tussen 72% (charter) en 82% (low-cost). De lijn en 
low-cost bezettingsgraden zijn daarmee confonn huidige Europese en Ryanair 
gemiddeldes. De bezettingsgraad van chartervluchten stijgt met circa 10%, door 
meer non-stop vluchten dan nu het geval is. 

Naast bovengenoemde aannames ten aanzien van passagiersaantallen, zijn ook de 
aannames voor de gemiddelde opbrengst per passagier een belangrijke driver van 
de havengelden. Deze verschillen per segment: 

• De tarieven voor lijnvluchten worden relatief hoog en stabiel verondersteld. 
Hierbij is aangenomen dat tijdelijke tariefdruk (bijv. door introductie van een 
nieuwe lijn) gefinancierd wordt met behulp van specifiek via het Route 
Development Fonds beschikbaar gestelde middelen. 

• De tarieven voor low-cost carriers zijn relatief laag en worden in de planperiode 
verondersteld te dalen met circa 20%. 

• De tarieven voor chartervluchten dalen in de planperiode relatief sterk in 
vergelijking met de huidige opbrengsten. 

Op basis van de in het businessplan veronderstelde passagiersaantallen en 
gemiddelde opbrengsten per passagier, bedragen de havengelden uit lijnvluchten in 
2023 circa EUR 3,6 miljoen (ongeveer evenveel als de low-cost en charter 
segmenten tezamen). 

Uitbreidingsinvestenngen 

In het businessplan worden uitbreidingsinvesteringen benoemd om de 
geprognosticeerde groei te faciliteren (voornamelijk uitbreiding temiinal en 
herinrichting terreinen). De hoogte van de uitbreidingsinvesteringen is gebaseerd op 
globale inschattingen van externe partijen. De door GAE gehanteerde prijsniveaus 
komen ons op basis van een eerste globale analyse echter niet onaannemelijk voor. 

De uitbreidingsinvesteringen zijn volgens GAE niet in de financiele prognoses 
meegenomen omdat zij helder onderscheid wilde maken tussen de exploitatie en de 
(financiering van) de uitbreidingsinvesteringen. 

Het totale investeringsbedrag wordt opgesplitst in twee fasen van respectievelijk 
EUR 7,5 miljoen (2016) en EUR 9,5 miljoen (2017 - 2022). Fase 1 betreft de 
investering in de brandweerkazerne en uitbreiding van de terminal. Management 
acht deze investeringen noodzakelijk om aan Internationale veiligheidseisen en 
Arbo - en milieu wetgeving te voldoen (brandweer) en om in de zomer 
piekmomenten te kunnen opvangen (uitbreiding terminal). 

Wij kunnen niet inschatten in hoeverre de brandweerkazerne op korte tennijn niet 
meer voldoet aan wet- en regelgeving en investering daadwerkelijk op korte termijn 
noodzakelijk is. 

In een door management aan ons beschikbaar gesteld rapport van Netheriands 
Airport Consultants (gespecialiseerd luchtvaartadviesbureau) wordt gesteld dat de 
capaciteit van de huidige tenninal volgens internationale standaarden ontoereikend 
is voor de geprognosticeerde passagiersaantallen in 2021. Hierbij wordt uitgegaan 
van circa 700.000 passagiers in 2021, wat hoger is dan het in het businessplan 
opgenomen aantal van circa 525.000 in 2021. Het is ons echter niet duidelijk 
geworden hoe de piekbelasting zich onder de aannames van het businessplan in de 
komende jaren ontwikkelt en in hoeverre eventuele tijdelijke voorzieningen (bijv. 
porto cabins) pieken kunnen opvangen. 
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Managementsamenvatting (4) 

Financieringsbehoefte 

Het businessplan veronderstelt dat de netto kasstroom uit de exploitatie vanaf 2020 
positief is. Wij meri<en hiertDij op dat alle in het businessplan veronderstelde 
ambities dan volledig en zonder enige vertraging gerealiseerd dienen te worden. 

In nevenstaande figuur hebben wij de stand van de (netto) liquide middelen in- en 
exclusief de uitbreidingsinvesteringen inzichtelijk gemaakt. Rente- en 
aflossingsverplichtingen op eventueel aan te trekken financiering voor de 
uitbreidingsinvesteringen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Gezien de geprognosticeerde liquiditeitsontwikkeling in het businessplan (naar 
EUR 2,1 miljoen liquide middelen in 2019) is er op korte temnijn weinig ruimte voor 
financiering van de uitbreidingsinvesteringen vanuit de liquide middelen van GAE. 

Indien de fase I uitbreidingsinvesteringen door GAE uit eigen middelen gefinancierd 
worden, dan zaI er reeds in 2016 een liquiditeitstekort ontstaan. 

Indien de geprognosticeerde groei gerealiseerd wordt confonn businessplan 
ontstaat er na 2019 ruimte om een deel van de uitbreidingsinvesteringen vanuit de 
liquide middelen te financieren. De totale financieringsbehoefte loopt dan op tot 
circa EUR 11 miljoen in 2019 en EUR 12 miljoen in 2022. 

In het geval de resultaten gelijk zouden blijven aan het begrote negatieve resultaat 
2014 (circa EUR 0,9 miljoen veriies), dan zaI GAE in 2019/2020 in de 
liquiditeitsproblemen komen met een financieringstekort dat opioopt tot circa EUR 4 
miljoen in 2023 exclusief uitbreidingsinvesteringen (EUR 21 miljoen inclusief 
uitbreidingsinvesteringen). 

Financieringsmogelijkheden 

In het businessplan gaat GAE ervan uit dat de luchthaven zelf de 
geprognosticeerde exploitatietekorten (tot en met 2019) voor haar rekening zaI 
nemen en dat met betrekking tot de uitbreidingsinvesteringen (in ieder geval fase 1) 
met de aandeelhouders gezocht moot worden naar de juiste financieringsopties. 

Hierbij valt te denken aan: 

• Het verstrekken van een langlopende (al dan niet gedeeltelijk aflossingsvrije) 
lening, waarbij GAE verantwoordelijk is voor het genereren van voldoende 
kasstromen om de rente- en aflossingslasten te kunnen dragen. 

stand liquide middelen 2014-2023 Inclusief en exclusief uitbreidingsinvesteringen 

Bi oix Businessplan GAE 
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Stand liquide middelen businessplan • Stand liquide middelen inclusief uitbreidingsinvesteringen 

De uitbreidingsinvesteringen zijn in bovenstaande figuur in het jaar van realisatie (planjaar) opgenomen. De ciaaciwerkeli|ke 
realisatie en de timing van de investeringsuitgaven wijken tiier mogeiijk vanaf, afhankelijk van start bouw en doorlooptijd. 

• Het verstrekken van ondeMiggende garantstellingen, waamnee GAE in staat is 
om externe financiering aan te trekken en waarbij GAE verantwoordelijk is voor 
het genereren van voldoende kasstromen om de rente- en aflossingslasten te 
kunnen dragen. 

• Mogelijke co-financiering van de geplande investering in de brandweeri^azerne 
door het UMCG als (vanaf 2015) de traumahelikopter op GAE gestationeerd 
gaat worden. 

• Het vinden van een private investeerder die (een deel) van de aandelen venwerft 
en (gedeeltelijk) garant staat voor financiering, danwel financiering verzorgt. 

Bij het overwegen van alternatieve financieringsvomnen dient in ogenschouw te 
worden genomen, dat indien GAE niet aan haar rente- en aflossingsverplichtingen 
kan voldoen, de aandeelhouders (bij garantstelling of financiering) alsnog de lasten 
zullen dragen. 
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Ris ico 's ten aanzien van het businessplan 

Inleiding 

Groningen Airport Eelde verkeert in een structureel veriiesgevende situatie. Groei 
van de luchthaven is noodzakelijk om in de toekomst (wel) positieve 
exploitatieresultaten te realiseren. 

De luchthaven is in de periode 2003 tot en met 2012 jaariijks door de 
aandeelhouders financieel ondersteund door middel van kapitaalstortingen ter 
grootte van EUR 1,0 miljoen. Het saldo liquide middelen bedraagt, mede dankzij 
deze jaariijkse agiostortingen, per eind 2013 circa EUR 8 miljoen. 

Geidentificeerde nsico's 

De belangrijkste geidentificeerde risico's met betrekking tot het businessplan van 
G A E worden hierna weergegeven. 

Aanbodpotentie 

Aan het businessplan liggen door InterVISTAS opgestelde mari<tanalyses ten 
grondslag. Op basis van het marktonderzoek is de aanbodpotentie in kaart gebracht 
en is per segment de groei in passagiersaantallen geprognosticeerd. 

S E O stelt in haar rapport dat op basis van eigen onderzoek niet blijkt dat de markt 
van G A E momenteel onderbediend is, waardoor de aanbodpotentie naar alle 
waarschijniijkheid lager zaI zijn dan door GAE verondersteld. In het meest gunstige 
geval komt S E O op 425.000 passagiers in 2023. 

Leiystad Airport en Twente Airport Enschede 

Leiystad Airport is mede aangewezen om in de toekomst het niet mainport-
gebonden vliegverkeer van Schiphol te accommoderen. Op basis van ons bekende 
publieke infomnatie en gesprekken met GAE, begrijpen wij dat met betrekking tot de 
ontwikkeling van Leiystad Airport nog geen definitieve besluitvomning heeft 
plaatsgevonden. Over de mogelijke impact van Leiystad op G A E zijn de meningen 
verdeeld: S E O noemt in haar rapport de ontwikkeling van Leiystad een serieuze 
bedreiging voor GAE, tenwiji GAE zelf venwacht dat de mogelijke opkomst van 
Leiystad geen reele bedreiging vonnt (omdat eigenaar Schiphol de tarieven van 
Leiystad Airport niet zaI willen aanpassen voor low-cost aanbieders). 

De voormalige vliegbasis Twente wordt mogeiijk vanaf 2016 een luchthaven voor 
burgerluchtvaart. GAE geeft aan dat concurrentie van Twente in de low-cost mari^t 
meer voor de hand ligt dan van Leiystad. 

De exacte impact van de ontwikkelingen inzake Leiystad Airport en Twente Airport 
Enschede laten zich op dit moment niet goed kwantificeren. 

Een lager dan veronderstelde aanbodpotentie vanuit de markt, al dan niet in 
combinatie met ontwikkelingen inzake Leiystad Airport en Twente Airport, zaI de in 
het businessplan opgenomen groeiprognoses ten aanzien van met name lijn- en 
low-cost vluchten significant beinvloeden. Om de (mogelijke) impact hiervan 
inzichtelijk te maken hebben wij een aantal specifieke lijn- en low-cost scenario's 
door G A E laten doorrekenen (zie "Belangrijkste gevoeligheden" hierna). Tevens is 
een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de belangrijkste variabelen 
(passagiersaantallen en tarieven). 

Kosten ktchtverkeersleiding (LVL) 

De staatssecretaris heeft het kader van en onderzoek naar nieuw beleid 
aangekondigd met betrekking tot de kosten luchtveri<eersleiding. Als gevolg hiervan 
wijzigt mogeiijk per 1 januari 2020 de bekostigingssystematiek van de 
luchtverkeersleiding (LVL). In het SEO rapport worden de (mogelijke) kosten als 
gevolg hiervan ingeschat op EUR 2 - 3 miljoen per jaar, tenwijl de inschatting van 
management circa EUR 1,4 miljoen bedraagt. Duidelijk is dat, indien G A E deze 
kosten zelf zou moeten dragen, dit tot een significante verslechtering van de 
resultaten en liquiditeitspositie zaI leiden. Uitgaande van EUR 1,4 miljoen op 
jaarbasis bedragen de extra kosten EUR 5,6 miljoen voor de periode 2020 tot 2023. 

Route Development Fonds 

In 2011 heeft GAE met een aantal publieke en private partijen het Route 
Development Fonds opgericht ter bevordering van lijnverbindingen met Europese 
knooppunten. Wij merken op dat indien de bijdragen aan het fonds van overige 
stakeholders beperkt zijn, dit de effectiviteit van het fonds kan beperken en 
daannee gevolgen kan hebben voor de realisatie van het businessplan en de daarin 
gehanteerde tarieven. 
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Managementsamenvatting (6) 

Belangrijkste gevoeligheden 

Om risico's zoveel mogeiijk te kunnen kwantificeren zijn op ons verzoek door GAE 
scenario- en gevoeligheidsanalyses opgesteld. 

Wij merken hierbij op dat de scenario's en gevoeligheden door GAE zijn 
doorgerekend op specifieke veronderstellingen en dat alle andere aannames zijn 
verondersteld gelijk te blijven (ceteris paribus). De impact van de scenario's en 
gevoeligheden is voornamelijk berekend voor de belangrijkste opbrengsten 
(havengelden en pari<eeropbrengsten)- en kostencategorieen (personeelskosten). 
Overige (qua impact minder belangrijke) categorieen constant zijn verondersteld. 
De uitkomsten van de scenario- en gevoeligheidsanalyses zijn derhalve indicatief. 

Lijnvluchten 

Het realiseren van de ven/vachte lijnverbindingen in 2016, 2018 en 2020 (groei naar 
196.000 passagiers in 2023) is de meest kritische factor voor de realisatie van de in 
het businessplan opgenomen financiele prognoses. 

Uit de scenarioanalyse blijkt dat als er geen lijnverbindingen worden gerealiseerd, 
de resultaten gedurende de gehele planperiode negatief zullen blijven en het 
liquiditeitstekort na 2018 kan opiopen tot EUR 12 miljoen in 2023 (EUR 29 miljoen 
inclusief uitbreidingsinvesteringen). Indien de helft van het verwachte aantal 
lijnpassagiers gerealiseerd wordt dan zaI de luchthaven niet eerder dan in 2022 
break-even draaien. Het liquiditeitstekort is in dat geval wel fors lager (ca. EUR 1,2 
miljoen in 2023; EUR 18 miljoen inclusief uitbreidingsinvesteringen. Wij wijzen er op 
dat bij deze ontwikkelingen wel nadere bijsturing door GAE zou kunnen 
plaatsvinden ter beperi<ing van de liquiditeitsbehoefte. 

Op dit moment hebben gesprekken met luchtvaartmaatschappijen nog niet tot 
concrete verbindingen geleid. Wel geeft GAE aan in een zeer vergevorderd stadium 
te zijn met een maatschappij over een veriainding naar een luchthaven in Londen. 
Management verwacht dat deze dagelijkse point-to-point verbinding medio 2014 
gerealiseerd zaI worden en circa 40.000 passagiersbewegingen per jaar zaI 
genereren. 

Low-cosf 

Op basis van de (scenario) analyses merken wij op dat de bijdrage van de low-cost 
veriDindingen op de geprognosticeerde resultatenrelatief beperi<t is. Wel dient in 
ogenschouw genomen te worden dat de 'traffic' die de low-cost verbindingen 

genereren leidt tot 'marketing exposure' en additionele opbrengsten (zoals 
parkeergelden en horeca-inkomsten). 

Het contract met de low-cost carrier loopt eind 2014 af en er is nog geen nieuwe 
overeenkomst afgesloten. Het per direct stoppen van de huidige low-cost carrier 
betekent dat de resultaten in de planperiode gemiddeld EUR 0,2 - 0,3 miljoen per 
jaar lager zouden zijn. 

Tarieven 

Door GAE zijn per segment (lijn, low-cost, charter) toekomstige tarieven ingeschat. 
De tarieven in het lijn en low-cost segment worden in de prognoses relatief constant 
verondersteld, terwiji de tarieven in het charter segment relatief sterk dalen. 

Ervaringen in de sector leren dat sprake is van hoge tariefdruk bij grote stijgingen in 
passagiersvolumes. In de door GAE gehanteerde tarieven is dit niet zichtbaar in de 
tariefontwikkeling, maar is de verwachte (tijdelijke) prijsdruk, bij de introductie van 
een nieuwe lijn, als een lump sum bedrag gepresenteerd in het businessplan (o.a. 
als kosten intensivering marketingkosten en bijdrage Route Development Fonds). 

Uit de gevoeligheidsanalyse op de tarieven blijkt dat een mutatie in de tarieven 
significante impact heeft op de financiele resultaten. 10% lagere tarieven leidt ertoe 
dat - bij realisatie van de geprognosticeerde volumes - het gemiddelde resultaat in 
de planperiode EUR 0,5 miljoen lager is dan geprognosticeerd (gemiddeld EUR 1,6 
miljoen) en dat de liquide middelen zich vanaf 2019 rond de nullijn blijven bewegen 
(ten opzichte van de groei naar EUR 6,6 miljoen in 2023, exclusief de 
uitbreidingsinvesteringen van EUR 17 miljoen). 

Bezettingsgraad en passagiersaantallen 

De passagiersprognoses zijn mede gebaseerd op de door GAE verwachte 
bezettingsgraden voor de verschillende categorieen (lijn, low-cost en charter). Voor 
alle segmenten wordt groei in de bezettingsgraden verondersteld (met ca. 10%). Op 
basis van ons onderzoek hebben wij onvoldoende inzicht gekregen in weIke mate 
de veronderstelde stijging in de bezettingsgraden voor GAE realistisch is. 

Lagere bezettingsgraden hebben directe impact op de passagiersaantallen. Uit de 
gevoeligheidsanalyse op de passagiersaantallen blijkt dat bij een daling van 10% de 
resultaten gemiddeld EUR 0,6 miljoen per jaar lager zijn dan geprognosticeerd. 
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Conclusies 

Conclusies 

• Het businessplan veronderstelt een aanzienlijke groei in passagiersaantallen in 
met name het lijn- en low-cost segment. Het businessplan gaat ervan uit dat in 
2020, bij circa 500.000 passagiersbewegingen, het break-even punt wordt 
bereikt. Op basis van het businessplan kunnen de negatieve resultaten tot en 
met 2019 gedekt worden uit de eigen middelen van de luchthaven. Hierbij 
merken wij op dat geen rekening is gehouden met EUR 17 miljoen aan 
uitbreidingsinvesteringen en rente- en aflossingsverplichtingen op eventueel aan 
te trekken financiering voor deze investeringen. 

• In het businessplan wordt aangegeven dat "met de aandeelhouders meet 
worden gezocht naar de juiste financieringsopties". Indien de luchthaven de 
uitbreidingsinvesteringen uit eigen middelen dient te financieren, dan zaI er een 
financieringsbehoefte ontstaan van circa EUR 11 miljoen in 2019 en 12 miljoen 
in 2022 (exclusief rente- en aflossingsverplichtingen). Wij merken hierbij op dat 
de veronderstelde ambities in het businessplan dan volledig en zonder enige 
vertraging gerealiseerd dienen te worden, hetgeen ons niet aannemelijk lijkt. 

• Het risico is aanwezig dat de in het businessplan opgenomen 
groeiveronderstellingen niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zullen worden. 
Een lager dan veronderstelde aanbodpotentie vanuit de markt, de 
ontwikkelingen met betrekking tot Leiystad Airport en Twente Airport en de reeds 
in 2014 achterialijvende perfomnance zouden de in het businessplan opgenomen 
groeiprognoses ten aanzien van met name lijn- en low-cost vluchten sterk 
negatief kunnen beinvloeden. 

• De in het businessplan opgenomen positieve resultaat- en 
liquiditeitsontwikkeling wordt in significante mate gedreven door de ontwikkeling 
van het aantal lijnvluchten. Het businessplan gaat uit van een drietal nieuwe 
lijndiensten (hub verbinding en/of zakelijke point-to-point verbindingen), die in 
2023 jaariijks circa 200.000 passagiersbewegingen kennen. De groeiprognose is 
ambitieus. Het niet of gedeeltelijk realiseren van lijnvluchten zaI een sterk 
negatieve impact hebben op de resultaatsontwikkeling en de 
financieringsbehoefte. 

• Het businessplan veronderstelt een sterke groei in het low-cost segment, door 
uitbreiding van Ryanair en de komst van een 2e low-cost carrier in 2017. De 
resultaat- en liquiditeitsbijdrage van deze groei is echter relatief beperi<t. 

• De financiele prognoses zijn erg gevoelig voor een mutatie in de tarieven. Zo 
leiden 10% lagere tarieven ertoe dat - bij realisatie van de geprognosticeerde 
volumes - het gemiddelde resultaat in de planperiode EUR 0,5 miljoen per jaar 
lager is dan geprognosticeerd. Wij achten het risico dat tarieven zich lager dan 
geprognosticeerd ontwikkelen niet onaannemelijk. 

• Het businessplan veronderstelt een bepaalde noodzaak en timing van de 
uitbreidingsinvesteringen. Ons is onvoldoende duidelijk in hoeverre de 
uitbreidingsinvesteringen daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of deze qua timing 
niet anders gefaseerd kunnen plaatsvinden. Een nadere onderiaouwing van de 
uitbreidingsinvesteringen en een analyse waarin scenario's ten aanzien de 
investeringen in relatie tot groeiscenario's worden uitgeweri<t zou ons inziens 
kunnen bijdragen aan de besluitvonning hierover. 

• Op basis van onze financiele analyse achten wij het risico zeer groot dat de 
aandeelhouders in de planperiode en hierna significant dienen bij te dragen aan 
de instandhouding van de luchthaven en venwachten wij niet dat de luchthaven 
binnen afzienbare tijd een mari<tconfonn rendement op een investering in, 
danwel financiering van GAE zaI kunnen opieveren. 

• Voor financiering van de tekorten en uitbreidingsinvesteringen heeft GAE ultimo 
2013 zelf EUR 7,9 miljoen beschikbaar. Additionele financiering door de 
aandeelhouders, banken en/of derden zaI noodzakelijk zijn voor uitvoering van 
het businessplan. Naast het additioneel storten van kapitaal of het verstrekken 
van leningen door de aandeelhouders, kan hierbij gedacht worden aan 
bankleningen, co-financiering of investering, danwel financiering door derden. 
Gezien de grote mate van onzekerheid ten aanzien van het businessplan en de 
geprognosticeerde liquiditeitsontwikkeling, achten wij het niet aannemelijk dat 
banken en of derden gelden zullen verstrekken, zonder haar risico's ten aanzien 
van deze financiering te willen afwentelen op de aandeelhouders (bijvoortseeld 
door een garantiestelling door de aandeelhouders). 
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Inleiding op businessplan 

Entree terminal Groningen Airport Eelde Inleiding 

In deze sectie wordt het businessplan behandeld. Allereerst wordt ingegaan op de opbouw van het businessplan, 
het onderiiggende rekenmodel en wordt een korte analyse van de historische plannen weergegeven. Daarna 
wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de in het businessplan geprognosticeerde resultaten en is 
een analyse van de belangrijkste omzet- en kostencategorieen, de liquiditeits- en solvabiliteitspositie, de 
uitbreidingsinvesteringen en de financieringsbehoefte op basis van het businessplan weergegeven. 

Opbouw van het businessplan 

Het businessplan is door GAE opgesteld op basis van mari<tanalyses die de luchthaven door InterVISTAS heeft 
laten uitvoeren. In deze analyses is het marktgebied gedefinieerd, het reisgedrag geanalyseerd (o.b.v. 
boekingsinformatie) en is een benchmari< opgenomen ten opzichte van andere Europese luchthavens. Op basis 
van deze analyses stelt het businessplan 2013 dat het mari<tgebied van GAE tot nu toe onvoldoende bediend is 
en veel potentieel biedt. 

Om dit potentieel te benutten heeft GAE per mari<tsegment (lijn, low-cost en charter) een aantal belangrijke 
doelstellingen geformuleerd. Per doelstelling is een strategie ontwikkeld, weIke in detail vertaald is naar 
prognoses ten aanzien van het aantal vluchten, vliegtuigtypen, bezettingsgraden en tarieven per passagier. 

In het businessplan is geen rekening gehouden met (i) de voorgenomen uitbreidingsinvesteringen (fase 1: 
EUR 7,5 miljoen en fase 2: EUR 9,5 miljoen) en (ii) de verslechtering van de uitgangspositie van GAE door het 
recent aangekondigde vertrek van de Ryanair zomervluchten naar Bergamo en de Transavia chartervluchten 
naar Malaga en Dalaman in 2014 (zie appendix A voor impact op begroting 2014). GAE management heeft ons 
geinfonneerd dat de uitbreidingsinvesteringen niet in de financiele prognoses zijn meegenomen, om een helder 
onderscheid te maken tussen de exploitatie en de (financiering van) de uitbreidingsinvesteringen. In de volgende 
hoofdstukken van dit rapport zaI nader worden ingegaan op deze aspecten. 

Onderliggend rekenmodel 

Bij de totstandkoming van het businessplan en de hierin opgenomen financiele prognoses heeft GAE gebruik 
gemaakt van een excel-model. Dit excel-model is ook de basis geweest voor de totstandkoming van het 
businessplan van 2008. De huidige versie van het model is qua structuur en mate van diepgang deels aangepast 
en aangevuld door InterVISTAS. 

De in ons onderzoek uitgevoerde analyses zijn gebaseerd op van GAE ontvangen in- en outputsheets (uit het 
excel-model). Het model zelf is door GAE niet aan ons verstrekt Wel hebben wij dit model ingezien ten kantore 
van de luchthaven. Wij hebben het model niet beoordeeld op de rekenkundige juistheid en de logische 
samenhang. 
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Inleiding op businessplan 

Passagiersprognoses 
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Historische plannen 

In nevenstaande grafiek zijn de passagiersprognoses conform het huidige en eerdere business plan(nen) en een 
indicatie van de werkelijke ontwikkeling van het aantal passagiers tot en met 2013 opgenomen. In het recente 
verleden zijn er businessplannen voor GAE opgesteld: 

• In 2001 is voor de overeenkomst met het Rijk een businessplan opgesteld dat in 2003 voor de overname van 
de aandelen van het Rijk door de provincies en gemeenten, geactualiseerd is. In dit businessplan werd 
uitgegaan van realisatie van de baanverienging in 2004 en het bereiken van het break-even punt in 2015 met 
361.000 passagiersbewegingen (huidige prognose voor 2015: 192.000, exclusief transitpassagiers). 

>• In 2008 is het businessplan wederom geactualiseerd, naar aanleiding van de uitspraak door de Raad van 
State waardoor de baanverienging verdere vertraging opiiep. In dit businessplan werd er vanuit gegaan dat de 
baanverienging alsnog in 2011 zou worden gerealiseerd en dat de luchthaven in 2018 het break-even punt 
zou bereiken met circa 515.000 passagiersbewegingen (huidige prognose voor 2018: 380.000 
passagiersbewegingen, exclusief transitpassagiers). 

Uit de grafiek blijkt dat de passagiersprognoses van de plannen 2003 en 2008 geen realiteit zijn geworden. 
Tevens blijkt dat het huidige businessplan ten opzichte van de historie een sterke (hockeystick) groei in 
passagiersaantallen prognosticeert. Ten aanzien van het niet realiseren van de prognoses 2003 en 2008 geeft 
management aan dat de procedures rond de baanverienging prioriteit kregen en veel management aandacht 
vergden, waardoor er minder focus was op externe marktmogelijkheden. Positieve besluitvonning en realisatie 
van de verienging was een voon/vaarde voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven vooral voor chartermarkt 
en low-cost markt. 
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Businessplan Overzicht resultaten 2012-2023 

Overzicht resultaten 2012-2023 

Resultaten 2011-2023 

Valuta: EUR '000 FYIIW FY12W FY13LE• FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

Havengelden 2.787 3.785 3.661 3.814 3.779 4.535 4.719 5.565 5.708 6.829 7.273 7.879 8.163 

Opbrengst vastgoed 675 636 658 649 758 826 889 927 955 987 1.024 1.067 1.118 

Overige opbrengsten ** 682 820 769 803 834 1.009 1.126 1.300 1.404 1.650 1.768 1.866 1.989 

Netto omzet 4.144 5.241 5.088 5.266 5.371 6.371 6.733 7.792 8.067 9.466 10.065 10.813 11.270 

Personeelskosten (2.975) (3.705) (3.863) (4.021) (4.163) (4.575) (4.573) (5.361) (5.461) (5.913) (6.023) (6.135) (6.652) 

Overige bedrijfskosten * (1.304) (1.640) (1.314) (1.286) (1.357) (1.521) (1.652) (1.760) (1.772) (1.835) (1.860) (1.914) (2.011) 

Intensivering mariteting - - - (250) (250) (500) (500) (500) (500) (250) (250) (250) (250) 

EBITDA (134) (104) (89) (291) (399) (225) 8 171 334 1.468 1.933 2.514 2.358 

Afschrljvingskosten (647) (561) (605) (619) (643) (686) (750) (801) (770) (791) (612) (619) (599) 

Saldo rentebaten en lasten 195 244 156 107 93 80 63 51 39 28 34 49 70 

Resultaat voor belasting (587) (422) (538) (804) (949) (832) (678) (579) (397) 705 1.355 1.944 1.830 

Passagiersbewegingen "' ('000) 776 783 778 777 192 252 303 379 477 492 524 556 597 

Vliegbewegingen (000) 53 46 44 57 52 55 57 60 67 64 65 66 67 
8i on Jdareivening 2012 LE 2013 K Busim':,sp\m GAf 

" 2013 LE betreft de meest lecente vwwachting (latesl estimate) van GAE \n 2011 en 2012 zjjfi overige kosten en opiitentj^fin q&blaieeid am in and'3to*vefSiOf.ien gesaldet̂ i-d '* ' PassiX]i#ysi3ew(:':;)if)gen 2A\n zowe! vertrekkende 3i3 aankofnende bewegitiofen exckiSfsf (ransit p3ssag!ss 

Histonsche gebeurtenissen 

• In 2013 is de baanverienging van 700 meter 
gerealiseerd. Na de aankondiging van de 
verienging, is Ryanair (vooruitlopend op de 
daadwerkelijke verienging) gestart met drie 
vluchten vanaf GAE (Bergamo, Marseille en 
Mallorca). Dit heeft in 2012 geleid tot een steri<e 
stijging van het aantal passagiers (circa 58%). In 
2013 heeft Ryanair de vlucht naar Marseille 
vervangen voor Girona en zijn de wintervluchten 
naar Bergamo (Milaan) geannuleerd. 

• Eind 2013 heeft Ryanair aangekondigd dat zij de 
zomerverbinding naar Bergamo ook zaI staken en 
heeft Transavia aangekondigd dat zij de charters 
naar Malaga en Dalaman zaI annuleren. De 
hiennee gepaard gaande daling in vlieg- en 
passagiersbewegingen zaI deels worden 
gecompenseerd door de aankondiging dat Arkefly 

20 13 febaiari 2014 
Analyse Businessplan Groningen Airport Eelde.Docx 

in 2014 zaI gaan starten met zomervluchten op 
Antalya. 

• Het slechte economische klimaat (voor piloten) 
heeft geleid tot een afname in het aantal 
lesvluchten. Dit heeft in 2012 en 2013 geresulteerd 
in een daling van het aantal vliegbewegingen, dat 
is gecompenseerd door stijgende tarieven. 

>• In 2012 heeft GAE de afhandelingsactiviteiten die 
door een derde partij (SIG) werden uitgevoerd, in 
eigen beheer genomen. Het eigen beheer van de 
afhandelingsactiviteiten heeft geleid tot een stijging 
van de opbrengsten en van de personeelskosten 
(circa 5 FTE). 

• Door bovengenoemde overname van de 
afhandelingsactiviteiten en het opstellen van het 
businessplan waren de externe advieskosten 
(overige bedrijfskosten) in 2012 relatief hoog. 

Strikt vertrouwelijk 

Geprognosticeerde ontwikkelingen 

Het businessplan wordt onderiaouwd door een aantal 
belangrijke assumpties ten aanzien van de 
ontwikkeling van GAE. Deze betreffen o.a.: 

• het realiseren van een hub verbinding in 2016; 

• het realiseren van meerdere zakelijke point-to-point 
verbindingen in 2018 en 2020; 

• het vergroten van het low-cost aanbod; en 

• behoud en mogelijke versterking in het charter 
segment. 

Management geeft aan dat de geprognosticeerde 
groei niet plaats kan vinden zonder een uitbreiding van 
de terminal, aanpassing van de voorzieningen van de 
luchthaven en additionele mari<eting inspanningen. 

Een gedetailleerde analyse wordt nader uitgewerî t op 
de volgende pagina's. 
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Analyse opbrengsten 

Uitsplitsing opbrengsten 
Bfon: JaarreKening 2012. latest estimate' 2013 S BustnesstJtan GAE 
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Havengelden • Opbrengst vastgoed 

Parkeerinkomsten 

Overige opbrengsten 
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Analyse opbrengsten 

Nevenstaande figuur geeft een overzicht van de venwachte opbrengstontwikkeling per categorie. 

Havengelden 

De havengelden bestaan uit: 

1 landingsgelden - vergoedingen per landing afhankelijk van het gewicht van het vliegtuig; 

2 securityheffing - vaste vergoeding per passagier voor beveiligingswerkzaamheden; 

3 handling - vaste vergoeding per passagier voor werkzaamheden ten aanzien van de bagageafhandeling; 

4 passagiersheffingen - vaste vergoeding per passagier voor het gebruik van de luchthaven; en 

5 overige havengelden - onder andere bestaande uit parkeren, baanveriichting, nachtelijke openstelling. 

De havengelden zijn de voornaamste inkomstenbron van de luchthaven. De havengelden worden gedreven door 
het aantal vliegbewegingen en passagiers en laten als gevolg van de venwacht toename van het aantal vluchten 
dan ook een sterke stijging zien. Op de volgende pagina gaan wij nader in op de ontwikkeling van de 
havengelden. 

Vastgoed 

De opbrengsten uit vastgoed (circa EUR 660k in 2013) bestaan voornamelijk uit de huur van de verkeerstoren 
door Luchtveri^eersleiding Nederiand (circa EUR 130k), verhuur van (kantoor)ruimten in de tenninal (circa 
EUR 140k) en erfpacht inkomsten (circa EUR 225k) van diverse partijen in en rondom het vliegveld (zoals de 
KLM Flight Academy). 

Naast jaariijkse inflatiecorrecties wordt de venvachte stijging in vastgoedopbrengsten (van EUR 660k in 2013 
naar EUR 1,1 miljoen in 2023) voornamelijk verkiaard door de uitbreidingsplannen van GAE. Per 2023 is in het 
businessplan verondersteld dat circa 650 m2 aan additionele ruimten in de nieuwe terminal verhuurd kan worden. 

Ovenge opbrengsten 

De overige opbrengsten (circa EUR 770k in 2013) bestaan voornamelijk uit parkeergelden. Deze zijn afhankelijk 
van de passagiersaantallen en laten derhalve ook een stijging zien (zie figuur linksonder). De venwachte 
gemiddelde opbrengst per (vertrekkende) passagier vertoont een dalende trend. Dit wordt veroorzaakt door het 
grotere aandeel van low-cost passagiers en lijnvluchtpassagiers, waarvan wordt verwacht dat ze, in vergelijking 
tot de (huidige) vakantiecharter passagiers, minder vaak en korter gebruik maken van de parkeermogelijkheden. 

Opbrengst voorterrein •Opbrengst per passagier 
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Analyse havengelden 

Passagiersbewegingen 

Bron ManagefneniinfotnicUlfc K businessplan OAF 

700 

Havengelden 

Zoals weergegeven op de vorige pagina bestaat de voornaamste 
opbrengstcategorie uit havengelden. Op deze pagina worden de belangrijkste 
venwachtingen ten aanzien van de havengelden nader toegelicht alsmede de 
ontwikkeling van de onderiiggende passagiersvolumes (links) en tarieven (rechts). 

Ontwikkeling havengelden 2012-2023 

Gemiddelde havenoptjrengsten per passagier 

Valuta: EUR '000 FY12A FY13LE FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY20P FY23P 
Lijnvluchten 1 167 103 92 85 939 1.065 1.857 3.088 3.735 
low-cost en charters 2 2.794 2.750 2.897 2.823 2.674 2.683 2.703 2.638 3.268 
Lesvluchten 3 308 323 332 352 367 388 401 442 461 
Overige vluchten 4 351 313 321 344 376 399 416 467 492 
Overige havengelden 164 171 171 176 180 184 187 195 206 
Totaal havengelden 3.785 3.661 3.814 3.779 4.535 4.719 5.565 6.829 8.163 

Ujn • Low-cost carriers 

Charter • Overige vluchten 

• Het businessplan veronderstelt een groei van 
0 naar ca. 35 vetrekkende lijnviuctiten per 
week in 2023. Er wordt een introductie van 
drie nieuwe lijnvluchten in 2016. 2018 en 
2020 verondersteld. De bezettingsgraad 
wordt verondersteld uit te komen op 75%, wat 
in lijn ligt met de gemiddelde load factoi van 
Europese luchtvaartmaatsctiappijen (zoals 
gedefinieerd door de Association of European 
Airtines) van 77,9% in 2012. 

• Het businessplan veronderstelt een sterke 
groei van low-cost passagiers, Het aantal low-
cost vluctiten per week stijgt van 4 in 2013 
naar 14 in 2023 De gemiddelde 
bezettingsgraad in dif segment wordt 
verondersteld te stijgen van 71% naar 82%. 
(82% wordt in de jaarrekening 2013 van 
Ryanair gedefinieerd als gemiddelde 
bezettingsgraad van de gefiele vioot). 

• De procentuele biidrage van 
cbarterpassagiers daalt van 65% in 2013 naar 
28% in 2023. 
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Bion Mantigenv,nttnta rnalie K businessplan GAE 

1 Het businessplan veronderstelt dat de inkomsten uit een drietal lijndiensten de 
belangrijkste inkomstenbron voor GAE vomnt in 2023 (circa 46% van de 
havengelden). De venwachte groei in passagiers wordt hiertDij versterkt door de 
relatief hoge inkomsten per lijnpassagier. Het plan veronderstelt de introductie 
van lijnvluchten in 2016, 2018 en 2020. 

2 Naar venwachting vervoeren Ryanair en een tweede low-cost carrier de meeste 
passagiers per 2023. De omzetstijging is echter relatief beperkt doordat de 
gemiddelde opbrengst voor deze passagiers relatief laag is. De chartervluchten 
vormen momenteel de belangrijkste bron van inkomsten voor GAE. 
Management venwacht een daling van de gemiddelde opbrengst per passagier, 
die deels gecompenseerd word door een venwachte stijging van het aantal 
vluchten en veriDeterde bezettingsgraden (van 62% naar 72% door meer non
stop vluchten). 

3 De stijging in de inkomsten uit lesvluchten is gerelateerd aan een verwachte 
groei in het aantal vliegbewegingen van 15.900 in 2013 naar 23.500 in 2022. Ter 
vergelijking: in 2009 en 2010 was er sprake van circa 25.000 vliegbewegingen. 

4 Overige vluchten bestaan voornamelijk uit taxivluchten, zakelijke vluchten en 
medische vluchten. 

strikt vertrouwelijk 
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• J - 1 i Gemiddelde opbrengst per passagier 

Bovenstaande grafiek toont de geprognosticeeide 
gemiddelde havenopbrengsten per passagier De 
gemiddelde opbrengst laat een daling zien van 
circa EUR 32:^ in 2013 naar EUR 24 in 2023 
Deze daling wordt met name veroorzaakt door: 

• Een daling van circa 20% in de opbrengst per 
low-cost passagier (Management geeft aan 
dat deze momenteel relatief tioog zijn) 

• Een relatief sterke daling in de opbrengst par 
ctiarterpassagier. Management geeft aan dat 
de chartermarkt in algemene zin onder druk 
staat en maatschappijen zich in toenemende 
mate als low-cost carrier gedragen 

• Een relatief hoge en stabiele opbrengst per 
lijndienstpassagier. G A E is voornemens 
(tijdelijke) tariefdruk bij introductie van een 
nieuwe lijn te financieren vanuit het Route 
Development Fonds. 
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Analyse kosten 

FTE ontwikkeling 

Bfon: Mafiayementintormdtie S businesspi^ GAE 
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Ten aanzien van de bovenstaande grafiek merken wij het volgende 
op: 

• Management geeft aan dat de verwachte stijging van het aantal 
PTE's gebaseerd is op een inschatting van de HR-rnanager. Bij 
het opstellen van het businessplan is deze inschatting door 
InterVISTAS getoetst op redelijkheid aan de hand van 
vervoersprognoses-

• De operationele dienst bestaat uit de activiteiten op het gebied 
van de technische dienst, de tankdienst, de havendienst en de 
afhandelmg. 

• De categorie overig' bestaat uit de directie. de marketing 
afdeling en de admmistratie. 

Analyse van de kosten 

Operationele kosten 2012-2023 

Valuta: EUR '000 FY12W FY13LE FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

Kosten eigen personeel (3.342) (3.523) (3.621) (3.723) (4.105) (4.083) (4.811) (4.911) (5.213) (5.323) (5.435) (5.902) 

Inleen security (363) (340) (400) (440) (470) (490) (550) (550) (700) (700) (700) (750) 
Personeelskosten (3.705) (3.863) (4.021) (4.163) (4.575) (4.573) (5.361) (5.461) (5.913) (6.023) (6.135) (6.652) 
Overige bedrijfskosten (1.640) (1.314) (1.286) (1.357) (1.521) (1.652) (1.760) (1.772) (1.835) (1.860) (1.914) (2.011) 

Intensivering martceting - - (250) (250) (500) (500) (500) (500) (250) (250) (250) (250) 

Operationele kosten (5.346) (5.177) (5.557) (5.770) (6.596) (6.725) (7.621) (7.733) (7.998) (8.133) (8.299) (8.912) 

PTEs 45,7 48,2 49,0 49,5 53,9 52,9 62,7 62,7 65,7 65,7 65,7 70,7 

Pers. kosten % oper. kosten 69,3% 74,6% 72,4% 72,2% 69,4% 68,0% 70,3% 70,6% 73,9% 74,1% 73,9% 74,6% 
Pers. kosten % omzet 70,7% 75,9% 76,4% 77,5% 71,8% 67,9% 68,8% 67,7% 62,5% 59,8% 56,7% 59,0% 
Over, bedrijfskosten % omzet 31,3% 25,8% 24,4% 25,3% 23,9% 24,5% 22,6% 22,0% 19,4% 18,5% 17,7% 17,8% 
Bfon Jaarekening 2012.'latest estimate 2*j13 * businessplan GAE 

Personeelskosten 

De kostenbasis van de luchthaven bestaat voor een belangrijk deel uit personeelskosten (70% - 75%). De 
verwachte groei van het aantal PTE's wordt met name veroorzaakt door een uitbreiding van de operationele 
dienst die direct gelinkt is aan de omzetgroei (+14 PTE). Indirecte (kantoor) functies (+2,5 PTE) en de brandweer 
(+6 PTE) laten een minder grote stijging zien waardoor de personeelskosten als percentage van de omzet dalen 
(naar circa 60% in 2023). Verder nemen ook de kosten voor inleen van security personeel toe van circa 
EUR 400k in 2013 naar EUR 750k in 2023. 

Wij merken op dat de huidige kosten in hoge mate een vast karakter hebben. Een daling in toekomstige 
opbrengsten, zaI derhalve niet leiden tot een vergelijkbare daling in de kosten. 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten bestaan voornamelijk uit huisvestingskosten, advieskosten en (reguliere) 
mari<etingkosten. De relatief hoge kosten in 2012 worden veroorzaakt door additionele kosten in verband met de 
overname van de afhandelingsactiviteiten en het opstellen van het businessplan. Voor de businessplan jaren is 
verondersteld dat de overige bedrijfskosten relatief constant blijven (indexatie van 2%). Uitzondering hierop zijn 
de additionele mari<etingkosten ten aanzien van low-cost carriers, weIke management noodzakelijk acht voor de 
ontwikkeling van het low-cost segment (totale kosten over de planperiode bedragen EUR 750k). 
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Analyse kosten 

Route Development Forum en Fonds 

Ter bevordering van lijnverbindingen met Europese 
knooppunten heefl GAE samen met VNO-NCW, de Kamer 
van Koophandel, MKB Nederiand Noord, de NOM en 
Eemsdelta in 2011 het Route Development Forum opgericht. 

Het Forum stelt dat het voor zowel het Noordelijke 
zakenleven als de kennislnstellingen van groot strategisch 
belang is aangesloten te zijn op internationale vertjindingen. 

De samenwerking Is verder vormgegeven door de oprichting 
van het Route Development Fonds. Via dit fonds vraagt het 
Forum het bedrijfsleven om het opzetten van nieuwe 
luchtverbindingen te ondersteunen, financieel of in de vorm 
van een afnamegarantle voor stoelen. 

WIJ begrijpen van management dat In het fonds momenteel 
circa EUR 250k aanwezig Is, voor een groot deel afkomstig 
van door het bedrijfsleven, via de Kamer van Koophandel, 
bijeengebrachte gelden ten behoeve van infrastructurele 
regionale projecten. 

Intensivering marketing 

De intensivering van maricetingkosten bestaat uit twee onderdelen: 

1 Verhoging marketingbudget: Management heeft de aandeelhouders verzocht om het jaariijkse 
marketingbudget te verhogen met EUR 250k om de naamsbekendheid (met name in het secundaire 
marketgebied) van de luchthaven te vergroten en het huidige bestemmingenaanbod beter te kunnen 
promoten. Vooruitlopend op de definitieve beslissing, is de verhoging van de marketingkosten venA/eri<t in het 
businessplan. 

2 Biidrage Route Development Ponds: In de periode 2016 - 2019 is GAE voornemens jaariijks EUR 250k te 
investeren in het Route Development Ponds. Van de aandeelhouders wordt gevraagd dit bedrag te matchen 
om het fonds meer slagkracht te geven. Management verwacht dat promotionele activiteiten, incentives voor 
aanbieders van lijnvluchten en risicodeling (bijv. door tegemoetkoming in mogelijke aanloopveriiezen van de 
carrier) zullen bijdragen aan de ontwikkeling van passagiersaantallen (en omzet) van de luchthaven. 

Wij merken op dat de marketingkosten een significant deel uitmaken van de verwachte kostenbasis. De totale 
mari<etingkosten (reguliere marketing, low-cost marinating, verhoging marketingbudget en bijdragen aan het 
Route Development Ponds) fluctueren vanaf 2016 tussen de EUR 750k en EUR 1 miljoen per jaar. 
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Liquiditeitsontwikkeling 

Netto kasst room en stand l iquide middelen 2014-2023 
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Netto kasstroom • Stand liquide middelen 

NB 2013 ontbreekt in deze gf.^fftk t u m de yerstcseiTtie wefMng vcin i1e investerina in de baanve; iengtng 

Eigen vermogen en solvabil i teit 2013-2023 
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Liquiditeits- en solvabiliteitsontwikkeling 

Ontwikkeling liquide middelen 2013-2023 

Valuta: EUR '000 FY13P FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

Resultaat voor belasting (528) (804) (949) (832) (678) (579) (397) 705 1.355 1.944 1.830 

Afschrijvingen 597 619 643 686 750 801 770 791 612 619 599 

Mutatie werkkapitaal 122 39 47 (75) (4) (131) (46) (241) (115) (127) (43) 

Investeringen (15.437) (893) (695) (988) (1.000) (980) (1.120) (797) (775) (849) (952) 

Stand liquide middelen 7.897 6.859 5.905 4.697 3.764 2.876 2.083 2.542 3.619 5.206 6.639 

I Eigen vermogen Solvabiliteit 

Bron. Bij^anesspian GAE 
NB' Wfj merken op dat tie soni van de werkelijke stand liquide middelen 2012 en de netio kasstroom 2013 volgens hel businessplan niet aanstuftbi) de stand kqitid inrfdelen 2013 vokjenshet businessplan {verscbil: EUR 86k). 

Liquiditeit 

De figuur linksboven geeft weer dat de netto kasstroom in het businessplan wordt verondersteld vanaf 2020 
positief te zijn, waarbij de minimale stand van de liquide middelen EUR 2,1 miljoen bedraagt in 2019. De 
positieve kasstromen vanaf 2020 worden voornamelijk gedreven door de positieve resultaten, waarin een 
belangrijke bijdrage wordt geleverd door de veronderstelde tweede lijndienst. Wij meri<en op dat in de tabel en 
figuren op deze pagina geabstraheerd wordt van uitbreidingsinvesteringen. 

De jaariijkse investeringen (enkel vervangingsinvesteringen van met name inventaris en groot materieel) 
fluctueren tussen circa EUR 700k en EUR 1,1 miljoen. De hoge investeringslasten in 2013 worden veroorzaakt 
door investeringen met betrekking tot de baanverienging. De jaariijkse afschrijvingslasten hiervan worden 
gecompenseerd door de vrijval van de voor deze investeringen ontvangen Rijkssubsidie. Wij merken op dat in de 
begroting 2014 het verwachte investeringsbedrag slechts EUR 118k bedraagt. Management geeft hierlDij aan dat 
de benodigde overname van het eigendomsrecht van het terrein van Groningen Airpark BV als PM post is 
opgenomen in de begroting. Daarnaast heeft management in afwachting van de fomnele goedkeuring van het 
businessplan (door de aandeelhouders) besloten het investeringsniveau te minimaliseren. 

Het nettoresultaat wordt mede bepaald door positieve rentebaten die fluctueren van EUR 164 in 2013 tot 
EUR 28k in 2020. Ten aanzien hiervan merken wij op dat deze rentebaten geen rekening houden met een 
situatie waarbij GAE zelf (deels) de uitbreidingsinvesteringen financiert. 

Solvabiliteit 

Mede dankzij de jaariijkse kapitaalstortingen van de aandeelhouders bedraagt het eigen vennogen van GAE per 
ultimo 2013 circa EUR 15,1 miljoen. Door de geprognosticeerde negatieve exploitatieresultaten tot en met 2019, 
veronderstelt het businessplan dat het eigen vermogen een dalende trend laat zien en per ultimo 2019 circa 
EUR 10,9 miljoen bedraagt. De solvabiliteit zaI daarisij dalen naar circa 87%, wat nog steeds als hoog aan te 
merken is. 
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Businessp lan Investeringen 

Specificatie uitbreidingsinvesteringen 

Investeringen 
Valuta: EUR '000 Investering Jaar 
Nieuwbouw brandweerkazerne 2.000 2016 
Installaties 250 2016 
Vertiarding 300 2016 
Fase 1 - Brandweer 2.550 

Uitbreiding fase 1:2000 m2 3.500 2016 
Installaties & systemen 1.470 2016 
Fase 1 - Uitbreiding Terminal 4.970 

Uitbreiding fase 2:1650 m2 3.000 2022 
Installaties & systemen 1.200 2022 
Fase II - Uitbreiding Terminal 4.200 

Herinrichten voortertein 2.175 2017 
Wegen 575 2017 
Rotonde 830 2017 
Uitbreiding parkeertenein P2 475 2017 
UitbrekJIng parkeertê ein P4 1.250 2019 
Fase II - Ontsluiting en voorterrein 5.305 
Totaal Investering 17.025 
Bron:: Strategisch plan GAE 

Investeringen door de tijd 
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Brandweer • Terminal » Ontsluiting en voorterrein 

Uitbreidingsinvesteringen 

In het businessplan geeft GAE aan dat voor het faciliteren van de venwachte groei in passagiersaantallen het 
noodzakelijk is om de temninal uit te breiden en de terreinen opnieuw in te richten. Tevens is management van 
mening dat deze investeringen de luchthaven kwalitatief een impuls zullen geven. 

• Het totale investeringsbedrag is geraamd op circa EUR 17 miljoen in de periode tot aan 2023, opgesplitst in 
twee fasen. De timing van de verschillende fasen is weergegeven in de figuur linksonder. Hierbij zijn de 
uitbreidingsinvesteringen in het jaar van realisatie (planjaar) opgenomen. De daadwerkelijke realisatie en de 
timing van de investeringsuitgaven wijken hier mogeiijk vanaf, afhankelijk van start bouw en doorlooptijd. 

Fase i - brandweer en uitbereiding 

De begrote investeringen in fase I (EUR 7,5 miljoen) betreffen de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne en 
uitbreiding van de temiinal met circa 2.000 m2 (nu circa 2.400 m2). Gesteund door de Raad van Commissarissen 
(RvC) stelt het management dat de fase I investeringen nu reeds noodzakelijk zijn. De aandeelhouders zijn 
verzocht om gezamenlijk met het management te zoeken naar de juiste financieringsopties. 

• Brandweer: volgens management is nieuwbouw van de brandweerkazerne (circa EUR 2,5 miljoen) 
noodzakelijk omdat (i) het huidige gebouw gedateerd is en niet voldoet aan Arbo - en milieu wetgeving en (ii) 
de brandweer nu weliswaar nipt kan voldoen aan de internationale els dat zij binnen 3 minuten ter plaatse van 
het incident is, maar dat dit geen basis kan zijn voor het gewenste niveau van veiligheid van GAE. 

• Uitbreiding Temninal: volgens management voldoet de terminal reeds bij het huidige passagiersniveau niet 
tijdens piekmomenten (zomer), waardoor de uitbreiding noodzakelijk is (circa EUR 5 miljoen). Dit wordt 
onderschreven in een rapport van Netheriands Airport Consultants (NACO, gespecialiseerd luchtvaart 
adviesbureau) uit 2009. In een update rapportage (november 2012) stelt NACO dat de capaciteit van de 
huidige tenninal volgens internationale standaarden ontoereikend is voor de geprognosticeerde 
passagiersaantallen in 2021. Hierbij wordt uitgegaan van circa 700.000 passagiers in 2021, wat hoger is dan 
het in het businessplan opgenomen aantal van circa 525.000 in 2021. Het is ons echter niet duidelijk 
geworden hoe de piekbelasting zich onder de aannames van het businessplan in de komende jaren ontwikkelt 
en in hoeverre eventuele tijdelijke voorzieningen pieken kunnen opvangen. 

Fase II 

Ten aanzien van de investeringen van circa EUR 9,5 miljoen in fase II (additionele uitbreiding temninal, 
herinrichting van het voorterrein, uitbreiding van parkeerterreinen P2 en P4 en de verbetering van de ontsluiting) 
stelt GAE dat deze afhankelijk zijn van toekomstige groei. Deze investeringen maken derhalve geen onderdeel uit 
van het (huidige) verzoek aan de aandeelhouders om gezamenlijk met het management te zoeken naar de juiste 
financieringsopties. 
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Businessplan Investeringen 

High level analyse van uitbreidingsinvesteringen 

Inschatting van de uitbreidingsinvesteringen 

De in het businessplan vermelde investeringsbedragen, 
zijn door een exteme architect (Van Ringen Architecten) 
ingeschat op basis van globale uitgangspunten en 
inschattingen ten aanzien van de m2 prijzen. 
De bedragen ten aanzien van de benodigde installaties & 
systemen zijn ingeschat door een andere exteme 
adviseur gespecialiseerd in dergelijke systemen 
(Netherlands Airport Consultants). 

Ontwikkeling liquiditeit inel. en excl. uitbreidingsinvesteringen 

Bron Businessplan GAE 
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Inschatting van uitbreidingsinvesteringen 

Wij merken op dat de uitbreidingsinvesteringen zijn gebaseerd op globale inschattingen van externe partijen. Hier 
liggen geen offertes en/of calculaties aan ten grondslag. De door GAE gehanteerde prijsniveaus komen ons op 
basis van een eerste globale analyse echter niet onaannemelijk voor. 

Financieringswijze 

In nevenstaande figuur wordt de liquiditeitsontwikkeling van het businessplan in- en exclusief 
uitbreidingsinvesteringen weergegeven. Ten aanzien van de ontwikkeling inclusief uitbreidingsinvesteringen is 
rekening gehouden met de timing van de kasstromen zoals venneld op de vorige pagina. Rente- en 
aflossingsverplichtingen op eventueel aan te trekken financiering voor de uitbreidingsinvesteringen zijn hierbij 
buiten beschouwing gelaten. 

Uit de figuur blijkt dat, indien GAE de uitbreidingsinvesteringen uit eigen middelen zou financieren, de 
financieringsbehoefte opioopt tot circa EUR 11 miljoen in 2019 en EUR 12 miljoen in 2022. Dit impliceert dat GAE 
over onvoldoende middelen beschikt om de investeringen zelf te kunnen financieren. 

Derhalve hebben management en RvC aan de aandeelhouders verzocht om gezamenlijk met het management te 
zoeken naar de juiste financieringsopties voor de uitbreidingsinvesteringen. Wij meri<en op dat er mogeiijk 
alternatieve financieringswijzen van toepassing kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan: 

• Het verstrekken van een langlopende (al dan niet gedeeltelijk aflossingsvrije) lening, waartDij GAE 
verantwoordelijk is voor het genereren van voldoende kasstromen om de rente- en aflossingslasten te kunnen 
dragen. 

• Het verstrekken van onderiiggende garantiestellingen, waamnee GAE in staat is om externe financiering aan 
te trekken en waarbij GAE verantwoordelijk is voor het genereren van voldoende kasstromen om de rente- en 
aflossingslasten te kunnen dragen. 

• Op basis van gevoerde gesprekken en het businessplan begrijpen wij dat het UMCG de intentie heeft 
uitgesproken om vanaf 2015 de traumahelikopter op GAE te stationeren. Dit kan mogelijkheden bieden tot co-
financiering van de geplande investering in de brandweerkazerne. 

• Het vinden van een private investeerder die (een deel) van de aandelen venwerft en (gedeeltelijk) garant staat 
voor financiering, danwel financiering verzorgt. 

Bij het oven/vegen van alternatieve financieringsvomnen dient in ogenschouw te worden genomen, dat mocht 
GAE niet aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, de aandeelhouders (bij garantstelling of 
financiering) alsnog de lasten zullen dragen. 
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Risico's en gevoeligheden 

9. Inleiding op de risico's en gevoeligheden 

10. Overzicht geidentificeerde risico's en gevoeligheden 
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Risico's en gevoeligheden Inleiding op de risico's en gevoeligheden 

Inleiding 

Risico's en gevoeligheden 

In deze sectie behandelen wij de geidentificeerde (financiele) risico's en belangrijkste gevoeligheden, de visie 
van GAE management op deze items en de (mogelijke) impact hiervan op de financiele prognoses en 
financieringsbehoefte. 

Om de (mogelijke) financiele impact van de risico's op het businessplan te kunnen bepalen heeft GAE op ons 
verzoek een aantal alternatieve scenario's doorgerekend ten aanzien van de ontwikkeling van de lijnvluchten en 
de low-cost vluchten. Tevens heeft zij enkele scenario's doorgerekend met achterblijvende passagiersaantallen 
en hogere of lagere tarieven. De scenario- en gevoeligheidsanalyses zijn weergegeven in appendix B. 

Wij meri<en hierbij op dat de scenario's en gevoeligheden door GAE zijn doorgerekend op specifieke 
veronderstellingen en dat alle andere aannames zijn verondersteld gelijk te blijven (ceteris paribus). De impact 
van de scenario's en gevoeligheden is voornamelijk berekend voor de belangrijkste opbrengsten (havengelden 
en pari<eeropbrengsten)- en kostencategorieen (personeelskosten). Overige (qua impact minder belangrijke) 
categorieen constant zijn verondersteld. De uitkomsten van de scenario- en gevoeligheidsanalyses zijn derhalve 
indicatief. De scenario's en gevoeligheden zijn in de bij de analyses opgenomen grafieken exclusief 
uitbreidingsinvesteringen weergegeven. 
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Overzicht geidentificeerde risico's 

Aanbodpotentie 

Omschrijving risico 

Het businessplan veronderstelt dat toekomstige groei 
voornamelijk afhankelijk is van de mogelijkheden tot het 
aantrekken van nieuwe maatschappijen / verbindingen. 
Om de aanbodpotentie in kaart te brengen heeft GAE de 
werkelijke boekingsgegevens vanuit het verrekening 
systeem van lATA (brancheorganisatie voor 
luchtvaartmaatschappijen) in ogenschouw genomen. In 
lATA worden circa 25% van alle boekingen 
geregistreerd. 

Het SEO rapport stelt op basis van eigen onderzoek dat 
niet blijkt dat de mari<t van GAE onderbediend is. 

Visie management 

Volgens management is het 
onderzoek van SEO gebaseerd op 
macro-economische factoren. 
Management geeft aan dat het 
eigen (InterVISTAS) onderzoek 
diepgaander is en op basis van 
lATA boekingsinfonmatie een beter 
basis vormt voor het bepalen van 
het aanbodpotentieel. 

Opmerkingen EY 

Een beoordeling van de gehanteerde 
marktinfomnatie om de aanbodpotentie te 
bepalen en de vertaling van deze informatie in 
vlucht- en passagiersaantallen is geen 
onderdeel van onze opdracht. 

In het kader van ons onderzoek hebben wij 
een aantal alternatieve (deel)scenario's laten 
doorrekenen om de gevolgen van dalingen in 
aanbod van passagiers inzichtelijk te maken. 

Leiystad Airport De ontwikkeling van Leiystad Airport, dat aangewezen is 
om in de toekomst het niet mainportgebonden 
vliegvericeer van Schiphol te accommoderen, lijkt een 
serieuze bedreiging voor GAE. SEO stelt o.a. in haar 
rapport dat Ryanair interesse heeft getoond voor het 
uitbreiden van de bestemmingsportfolio met Leiystad 
Airport, vanwege de gunstige ligging nabij grote 
bevolkingscentra. 

In een brief van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur 
en milieu) d.d. 17 januari 2014 wordt aangegeven dat de 
staatssecretaris inmiddels brieven heeft ontvangen van 
Arkefly en Corendon Airiines. Deze maatschappijen 
stellen onder meer dat zij binnen de huidige 
randvoonwaarden (ontbreken nachtslots en beperi<te 
baanlengte) geen mogelijkheden zien om succesvol van 
Leiystad te opereren. De staatssecretaris geeft daarbij 
aan dat deze randvoonvaarden als uitganspunt dienen 
bij de ontwikkeling van regionale luchthavens. 

Management verwacht dat 
Leiystad Airport geen reele 
bedreiging vomnt voor de low-cost 
assumpties van GAE. 

Door een mogeiijk negatief effect 
op het mari<taandeel van 'reguliere' 
maatschappijen lijkt het 
management niet aannemelijk dat 
eigenaar Schiphol de tarieven van 
Leiystad Airport zaI aanpassen aan 
low-cost aanbieders. 

Op basis van ons bekende publieke 
informatie, alsmede gesprekken met 
management, begrijpen wij dat de 
ontwikkeling van Leiystad Airport een risico 
voor de geprognosticeerde groei van GAE is. 
Met betrekking tot de ontwikkeling van 
Leiystad Airport heeft op het moment van 
finalisering van dit rapport nog geen 
definitieve besluitvomning plaatsgevonden. 

De exacte impact van de uitbreiding van 
Leiystad Airport laat zich niet goed 
kwantificeren. Ter indicatie hebben wij een 
aantal specifieke scenario's (lijn en low-cost) 
alsmede algemene gevoeligheden 
(passagiers en tarieven) laten doorrekenen. 

We verwijzen naar de opmerkingen hiervoor 
inzake Leiystad Airport. 

Twente Airport 
Enschede 

De voomnalige vliegbasis Twente wordt mogeiijk 
(procedures lopen nog) vanaf 2016 een luchthaven voor 

Management geeft aan dat het 
venwacht dat Twente Airport 

30 13 februan 2014 
Analyse Businessplan Groningen Airport Eelde.Docx 

Strikt vertrouwelijk 

EY 



Risico's en gevoeligheden Overzicht geidentificeerde risico's en gevoeligheden 

Overzicht geidentificeerde risico's 

Omschrijving risico 

burgerluchtvaart, waarbij de luchthaven volgens de 
initiele plannen tussen de 930.000 en 2,2 miljoen 
passagiers verwacht te kunnen verweri<en. Op basis van 
publieke informatie blijkt dat Ryanair (en in mindere mate 
Arkefly) in het verieden diverse malen belangstelling 
hebben getoond om vluchten te starten vanaf Enschede 
Airport Twente. 

SEO concludeert op basis van onderzoek van Veldhuis 
dat, rekening houdende met de huidige mari<t en 
geldende concurrentieverhoudingen, het mari<tpotentieel 
van Twente Airport wordt ingeschat tussen de 300.000 
en 500.000 passagiersbewegingen per jaar. 

Visie management 

Enschede een grotere bedreiging 
vormt voor de low-cost 
concurrentiepositie van GAE dan 
Leiystad Airport. 

Opmeri<ingen EY 

Kosten 
Luchtverkeersleiding 

De staatssecretaris heeft nieuw beleid aangekondigd 
voor de bekostiging van de verkeersleiding op regionale 
luchthavens (thans GAE en Maastricht-Aachen). Over de 
wijze hoe dat ingericht gaat worden wordt nader 
onderzoek gedaan, waartjij meerdere opties mogeiijk 
zijn: doorberekenen via tarieven aan gebruikers, ten 
laste brengen van luchthavens, bijdragen van regie, 
lagere kosten door anders ingerichte dienstveriening. Dit 
onderzoek meet nog starten. Het is de bedoeling van de 
staatssecretaris dat het nieuwe beleid uiteriijk 2020 
ingaat. Overweging is daarbij ook een wetswijziging die 
het mogeiijk maakt andere providers dan LVNL 
(bijvoorbeeld buitenlandse veri<eersleiding-
dienstverieners) in te schakelen, los van de vraag of dat 
wenselijk is. 

SEO benadrukt de mogelijke financiele implicaties van 
wijzigingen in bekostigingssystematiek van de 
luchtvert<eersleiding (LVL). Naar venwachting zullen per 
1 januari 2020 de volledige kosten voor 
luchtveri^eersleiding aan luchtvaartmaatschappijen 
doorberekend worden. GAE zaI deze kosten moeten 

Het lijkt management niet 
aannemelijk dat er een 
bekostigingssystematiek ingevoerd 
zaI worden waarbij regionale 
luchthavens volledig 
verantwoordelijk worden voor de 
kosten van de luchtveri^eersleiding. 
Management schat in dat de 
kosten in dat geval maximaal 
EUR 1,4 miljoen bedragen, maar 
geeft aan dat deze kosten lager 
kunnen uitvallen indien LVL 
medewerkers ook uit andere 
landen aangetrokken mogen 
worden. 

Uit onze analyse op pagina 44 blijkt dat, 
indien de kosten van de LVL daadweri<elijk 
door GAE gedragen dienen te worden, dit 
significante verslechtering van de financiele 
positie tot gevolg heeft (bij jaariijkse kosten 
van EUR 1,4 miljoen gaat het om EUR 5,6 
miljoen additionele kosten in de periode 2020-
2023. Alleen in het geval dat de 
groeidoelstellingen van het businessplan 
volledig gerealiseerd worden en GAE de 
uitbreidingsinvesteringen niet zelf financiert, 
zou de luchthaven deze kosten zelf kunnen 
dragen. 
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compenseren om de huidige concurrentiepositie te 
handhaven. De extra kosten worden door SEO geraamd 
op EUR 2 - 3 miljoen per jaar. 

Visie management Opmerkingen EY 

Terugbetaling 
rijksgelden 

De Noordelijke rekenkamer identificeert in haar 
rapportage het risico tot terugbetaling van een deel van 
de rijksbijdrage voor de baanverienging. Contractueel 
heeft het Rijk bedongen dat minderkosten van de 
baanverienging na voltooiing van het werk door de 
luchthaven aan het Rijk worden gerestitueerd. 

Management geeft aan dat 
definitieve afrekening van de 
subsidie voor baanverienging en 
riolering nog meet plaatsvinden, 
gebaseerd op een kosten-
verantwoording ten opzichte van 
de subsidievoon/vaarden. Pas na 
goedkeuring van de afrekening 
door het Rijk is de definitieve 
kosten- en subsidieverantwoording 
bekend. Management venwacht 
niet dat een terugbetaling van 
rijksgelden aan de orde is. 

Wij begrijpen dat er binnen afzienbare tijd 
duidelijkheid ontstaat over de eventuele 
terugbetalingsverplichting. 

Route Development 
Fonds 

Ter bevordering van lijnverbindingen met Europese 
knooppunten heeft GAE samen met VNO-NCW, de 
Kamer van Koophandel, MKB Nederiand Noord, de 
NOM en Eemsdelta in 2011 het Route Development 
Forum en Fonds (RDF) opgericht. 

In de periode 2016 - 2019 is GAE voornemens jaarlijks 
EUR 250k bij te dragen aan het Route Development 
Fonds Tevens is aan de aandeelhouders gevraagd 
eenzelfde bijdrage te doen. Management ven/vacht dat 
het RDF zaI bijdragen aan de ontwikkeling van 
passagiersaantallen (en omzet) van de luchthaven. 
Management geeft aan dat er momenteel circa 
EUR 250k in het fonds aanwezig is. 

Management geeft aan dat de 
aanstelling van de heer Van de 
Kreeke en de realisatie van de 
baanverienging in 2013, ertoe 
hebben geleid dat er concrete 
business cases aan het RDF 
overiegd kunnen worden. 

Ten aanzien van het RDF hebben wij de 
volgende opmerkingen: 

• Het RDF was in de afgelopen jaren een 
belangrijk speerpunt van GAE om de groei 
van de luchthaven te ontwikkelen. Op 
basis van publieke infonnatie hebben wij 
echter geen indicaties gevonden waaruit 
duidelijk wordt dat het initiatief, dat eind 
2010 is opgestart, in de afgelopen jaren 
een concrete bijdrage heeft geleverd aan 
de resultaten van de luchthaven. 

• Er zijn nog geen concrete toezeggingen 
gedaan door publieke en private 
stakeholders ten aanzien van bijdragen 
aan het RDF. HiertDij dient in ogenschouw 
genomen te worden dat het businessplan 
veronderstelt dat een deel van de kosten 
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om nieuwe luchtverbindingen te 
stimuleren extern gefinancierd zullen 
worden vanuit het RDF (EUR 2,0 miljoen). 
Indien bijdragen aan het fonds van 
overige stakeholders beperi<t zijn, kan dit 
de effectiviteit van het fonds beperken en 
daarmee gevolgen hebben voor de 
realisatie van het businessplan en de 
daarin gehanteerde tarieven. 

Uitbreidings
investeringen 

Het businessplan stelt dat de fase I investeringen 
(EUR 7,5 miljoen) in de terminal en de 
brandweeri<azerne reeds noodzakelijk zijn bij de huidige 
verkeersomvang. 

De fase II investeringen (EUR 9,5 miljoen) hangen 
samen met de groei van het aantal passagiers. 

De in het businessplan vermelde investeringsbedragen, 
zijn door een externe architect (Van Ringen Architecten) 
en adviseur (Netheriands Airport Consultants) ingeschat 
op basis van globale uitgangspunten en inschattingen 
ten aanzien van de m2 prijzen. 

SEO stelt in haar rapport dat bij verdere groei een meer 
gelijkmatige spreiding van vluchten gedurende de dag 
en het jaar kan optreden. Zij kan uit het businessplan 
niet opmaken of daar rekening mee is gehouden. 

Ten aanzien van de 
brandweerkazerne stelt 
management dat (i) het huidige 
gebouw gedateerd is en niet 
voldoet aan Arbo wetgeving en (ii) 
de brandweer nu nipt kan voldoen 
aan de internationale eis dat zij 
binnen 3 minuten ter plaatse van 
het incident is, maar dat dit bij de 
venwachte groei in 
vliegbewegingen niet meer 
mogeiijk zaI zijn. 

Ten aanzien van de temninal stelt 
management dat deze in de zomer 
tijdens piekmomenten niet meer 
voldoet. 

Wij kunnen niet inschatten in hoeverre de 
brandweerkazerne de korte termijn niet meer 
voldoet aan wet- en regelgeving. Daarnaast 
kunnen wij niet inschatten hoe de 
piekbelasting zich onder de aannames van 
het businessplan ontwikkelt en of eventuele 
tijdelijke voorzieningen (bijv. porto cabins) 
pieken kunnen opvangen. 

De uitbreidingsinvesteringen zijn gebaseerd 
op globale inschattingen van externe partijen. 
De door GAE gehanteerde prijsniveaus 
komen ons op basis van een eerste globale 
analyse echter niet onaannemelijk voor. 

Indien de investeringen onderdeel uitmaken 
van besluitvonning, dan achten wij nader 
onderzoek naar de omvang, de timing en de 
kosten van de investeringen noodzakelijk. 

Uit onze analyse op pagina 27 blijkt dat, 
indien GAE de kosten van de 
uitbreidingsinvesteringen zelf zou dragen, de 
additionele financieringsbehoefte opioopt tot 
circa EUR 12 miljoen in 2022. 
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Overzicht belangrijkste gevoeligheden 

Lijnvluchten worden 
niet of gedeeltelijk 
gerealiseerd 

Omschrijving risico 

GAE geeft in het businessplan aan dat op basis van 
eigen analyse en de samenwerking met 
InterVISTAS kansrijke verbindingen zijn 
geidentificeerd. Op basis hiervan voert GAE 
gesprekken met mogelijke carriers. 

Het businessplan meldt dat het een realistische 
inschatting is dat in 2016 de eerste lijndienst vanaf 
GAE zaI vertrekken naar een Europese top-10 
bestemming (dagrand veriainding). Een nieuwe route 
met een dagelijkse vlucht volgt in 2018, een 
additionele bestemming met een dagrand-verbinding 
wordt aan het aanbod toegevoegd in 2020. 

Met betrekking tot de lijnvluchten geeft SEO aan dat 
een aantal veronderstellingen ten aanzien van 
feederverbindingen onrealistisch lijken, danwel 
leiden tot onrendabele dagrand verbindingen. SEO 
acht een zakelijke point-to-point verbinding (100.000 
passagiers per jaar) naar Londen echter wel een 
realistische mogelijkheid met voldoende potentie. 

Visie management 

Management geeft aan in een 
vergevorderd stadium te zijn met een 
maatschappij (naam is vertrouwelijk 
met ons besproken) over een 
veriDinding naar een luchthaven in 
Londen. Management geeft aan dat, 
indien succesvol, deze dagelijkse 
point-to-point verbinding naar 
venA/achting medio 2014 gerealiseerd 
zaI worden en circa 40.000 
passagiersbewegingen per jaar zaI 
genereren. Het realiseren van deze 
veriDinding zaI een voorsprong creeren 
ten opzichte van het businessplan. 

Volgens management is een hub-
vert3inding met Kopenhagen op temnijn 
een reele optie. Management baseert 
zicht hierbij op de uitkomsten van 
orienterende gesprekken. In april 2014 
zijn naar wij begrijpen nieuwe 
gesprekken gepland. 

Opmerkingen EY 

De geprognosticeerde (financiele) groei in het 
businessplan wordt voornamelijk gedreven 
door de ven/vachtingen ten aanzien van 
(nieuwe) lijnvluchten. De geprognosticeerde 
groei tot 35 vertrekkende lijnvluchten in 2023 
wordt zeer ambitieus geacht. 

Op basis van de uitgevoerde scenarioanalyse 
concluderen wij dat: 

• Wanneer er geen lijnvluchten gerealiseerd 
worden, de resultaten voor de gehele 
businessplan periode negatief zullen zijn 
en de financieringsbehoefte vanaf 2018 
opioopt tot EUR 12,5 miljoen in 2023 (circa 
EUR 2,5 miljoen per jaar), exclusief de 
uitbreidingsinvesteringen van EUR 17 
miljoen. 

• Indien de helft van het aantal 
lijnpassagiers (100.000) wordt 
gerealiseerd, zaI de luchthaven niet eerder 
dan 2022 break even resultaten behalen, 
waarbij de financieringsbehoefte vanaf 
2020 opioopt tot EUR 1,2 miljoen in 2023 
(circa EUR 400k per jaar), exclusief de 
uitbreidingsinvesteringen van EUR 17 
miljoen. 

Low-cost vluchten 
verdwijnen, of 
groeien minder hard 
dan verondersteld 

In het businessplan is een groei verondersteld van 
het low-cost verkeer, weIke gelijk is aan 80% van de 
historische groei van het low-cost segment op 
andere luchthavens. Het aantal venwachte Ryanair 
passagiers per 2023 bedraagt circa 147.000. 

Zoals ook aangegeven in de rapportage van SEO is 
het aantal Ryanair vluchten sinds de start in 2012 

Management is zich bewust van de 
mogelijkheid van het vertrek van 
Ryanair eind 2014 (afloop van het 
contract). Management stelt echter dat 
Ryanair, als zij daarvoor specifieke 
redenen had gehad de luchthaven ook 
eerder had kunnen veriaten. 

Wij merken op dat het huidige contract met 
Ryanair na 2014 zaI aflopen en er nog geen 
nieuwe overeenkomsten gesloten zijn. 

Op basis van de in dit rapport opgenomen 
analyses meri<en wij op dat de bijdrage van de 
low-cost verbindingen op de resultaten van 
GAE relatief beperi<t is. Wel dient hierbij in 
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Overzicht belangrijkste gevoeligheden 

Omschrijving risico 
afgenomen, waarbij ook voor 2014 nog aanvullende 
krimp wordt venwacht. Om alsnog op de ven/vachte 
verdubbeling in 2017 uit te komen zaI de 
vliegfrequentie harder moeten groeien dan 
gemiddeld, waarbij capaciteitsproblemen bij Ryanair 
de groei verder zou kunnen hinderen. 

Management geeft aan te onderhandelen met 
meerdere low-cost carriers om ook routes vanaf de 
luchthaven te starten. Op basis van deze 
onderhandelingen veronderstelt het businessplan 
dat GAE per 2017 een tweede low-cost carrier als 
klant toe zaI voegen (circa 85.000 passagiers per 
2023). 

Visie management 
Daarnaast heeft Ryanair naar GAE de 
intentie uitgesproken de Bergamo 
(zomer)vlucht vanaf de venwachte 
viootuitbreidingen in 2015 weer te 
hervatten. 

Management geeft tevens aan 
concrete gesprekken te voeren met 
een T low-cost carrier over een 
mogelijke verbinding naar Polen vanaf 
de winter 2014 / 2015. Dit is eerder 
dan in het businessplan verondersteld. 

Opmerkingen EY 

ogenschouw genomen te worden dat de 
'traffic' die de low-cost verbindingen genereren 
leidt tot 'marketing exposure' en additionele 
opbrengsten (zoals parkeergelden en horeca 
inkomsten). 

Ter indicatie merken wij op dat uit de 
scenarioanalyse blijkt dat wanneer Ryanair de 
luchthaven zou veriaten (2® low-cost carrier 
komt wel vanaf 2017), dit een relatief beperi<t 
effect heeft op de resultaten (break-even punt 
blijft 2020) en de liquiditeit (circa EUR 2,2 
miljoen lagere liquiditeit in 2023 t.o.v. 
businessplan). Dit scenario veronderstelt 
overigens wel dat de lijnvluchten wel volgens 
plan gerealiseerd worden. 

Bezettingsgraden 
vallen lager uit 

De passagiersprognoses zijn mede gebaseerd op 
de door GAE ven/vachte bezettingsgraden voor de 
verschillende categorieen (lijn, low-cost en charter). 

• De bezettingsgraad voor lijndiensten loopt in drie 
jaar op van 65% naar 75% (in lijn met Europees 
gemiddelde). 

• De bezettingsgraad voor low-cost diensten loop 
op van 71% in 2013 naar 82% vanaf 2016 
(confonn gemiddelde Ryanair vIoot). 

• Met betrekking tot charters veronderstelt het 
businessplan dat de bezettingsgraad jaariijks op 
zaI open van 62% in 2013 naar 72% in 2023. Dit 
is mede gebaseerd op de verwachting dat one-
stop vluchten gedeeltelijk en geleidelijk zullen 
worden vervangen door non-stop vluchten. 

Management geeft aan dat de 
baanverienging ertoe heeft 
bijgedragen dat de gemiddelde 
bezettingsgraad van chartervluchten is 
gestegen van 54% in 2011 naar 62% 
in 2013 (door verschuiving van one-
stop naar non-stop vluchten). Ook de 
aangekondigde Arkefly vluchten in 
2014 betreffen non-stop diensten. 
Op basis van deze historische 
verbeteringen gaat management er 
van uit dat veronderstelde 
veriaeteringen verwezenlijkt kunnen 
worden. 

Ondanks verbeterde bezettingsgraden merken 
wij op dat een aanzienlijk deel van de 
chartervluchten ook in 2014 nog via 
Eindhoven of Rotterdam vliegt (one-stop 
vluchten). 

Op basis van ons onderzoek hebben wij 
onvoldoende inzicht gekregen in weIke mate 
de in het businessplan opgenomen (stijgende) 
bezettingsgraden van lijn- en low-cost 
diensten, voor GAE realistisch zijn. 

Ter indicatie van de mogelijke impact van 
lagere bezettingsgraden zijn 
gevoeligheidsanalyses op het aantal 
passagiers uitgevoerd. 

• Als de passagiers 10% lager zijn dan 
verondersteld in het businessplan, dan zijn 
de resultaten tot 2023 gemiddeld EUR 0,6 
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miljoen lager dan geprognosticeerd. 

Als het aantal passagiers 25% lager is dan 
verondersteld in het businessplan, dan zijn 
de resultaten tot 2023 gemiddeld EUR 1,6 
miljoen lager dan geprognosticeerd. De 
financieringsbehoefte neemt in dat geval 
toe tot EUR 9 miljoen in 2023, exclusief de 
uitbreidingsinvesteringen van EUR 17 
miljoen. 

Tarieven wijken af 
van businessplan 

In het opgestelde rekenmodel dat ten grondslag ligt 
aan het businessplan worden de (vertrekkende) 
passagiersbewegingen vermenigvuldigd met de 
gemiddelde opbrengst (tarief) per passagier. 

De belangrijkste veronderstellingen ten aanzien van 
de tarieven in het businessplan zijn: 

• Tarieven voor lijnverbindingen worden relatief 
stabiel verondersteld voor de periode 2016 -
2023. 

• De tarieven voor low-cost veriDindingen laten een 
daling zien van circa 20%. 

• Ondanks de verhoging van de tarieven voor 
chartervluchten in 2014, verwacht management 
een relatief steri<e daling van de chartertarieven. 

Management geeft aan dat de tarieven 
conservatief (behoudend) zijn 
geprognosticeerd. Zo zijn bij de 
bepaling van de opbrengsten per 
passagier jaariijkse inflatiecorrecties 
buiten beschouwing gelaten. 

Management geeft aan dat de in het 
businessplan veronderstelde tarieven 
beschouwd dienen te worden tezamen 
met de venwachte uitgaven ten 
aanzien van 'intensivering marketing' . 
Management is voornemens tijdelijke 
tariefdruk (bijv. door introductie van 
een nieuwe vlucht) te financieren met 
behulp van deze specifiek via het 
Route Development Fonds 
beschikbaar gestelde middelen. 

Een goede analyse van de hoogte en 
ontwikkeling van de tarieven ten opzichte van 
andere luchthavens wordt verstoord door: 

• De handling activiteiten die bij GAE onder 
de gemiddelde opbrengst per passagier 
vallen (normaliter exclusief). 

• De ven/vachte (tijdelijke) prijsdruk die door 
management als een lump sum bedrag 
wordt gepresenteerd in het businessplan 
(o.a. intensivering marketingkosten en 
bijdrage Route Development Fonds). 
Hierdoor is de venwachte sterke negatieve 
correlatie tussen de stijging in 
passagiersaantallen en de daling in 
tarieven - ervaringen in de sector leren dat 
sprake is van hoge tariefdruk bij grote 
stijgingen in passagiersvolumes - niet 
zichtbaar in de tariefontwikkeling. 

Op basis van gesprekken met management 
merken wij op dat ondanks de veronderstelde 
20% daling van de low-cost tarieven, de 
tarieven in het businessplan als boven 
marktconfomn gezien kunnen worden. 
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• Uit onze gevoeligheidsanalyse blijkt dat een 
mutatie in de tarieven significante impact heeft 
op de financiele resultaten. Zo heeft 10% 
lagere tarieven een negatieve 
resultaatsimpact opiopend van 
EUR 0,3 miljoen tot EUR 0,7 miljoen in de 
planperiode. 

Begroting 2014 wijkt 
reeds af van 
businessplan 

Management heeft eind 2013 een begroting 
opgesteld voor 2014. Op basis van onze analyse 
(appendix A) blijkt dat deze begroting EUR 108k 
(netto resultaat) lager is dan de venwachte prognose 
voor 2014 in het businessplan. 

Hierbij dient aangetekend te worden dat de daling in 
opbrengsten (circa EUR 350k) deels wordt 
gecompenseerd door een veriaging van de 
marketingkosten 

Management beaamt dat de 2014 
veronderstellingen in het businessplan 
deels zijn achterhaald door recente 
ontwikkelingen. 

Wij merken op dat indien de hernieuwde 
inzichten door management ven«eri<t zouden 
zijn, dit een vertragende working heeft op de 
realisatie van het businessplan. 

Verder blijkt uit onze analyses dat indien de 
toekomstige financiele resultaten gelijk zouden 
blijven aan het budget 2014, er vanaf 2020 
additionele financiering benodigd is die 
opioopt tot EUR 3,8 miljoen in 2023 (circa 
EUR 1,2 miljoen per jaar), exclusief de 
uitbreidingsinvesteringen van EUR 17 miljoen. 
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Appendices Appendix A : Begroting 2014 

Begroting 2014 vs. businessplan 2014 

Begrot ing 2014 versus bus inessp lan 2014 

Valuta: EUR '000 FY14P' FY14B" Verse tiil % verschil 

Havengelden 3.814 3.459 (355) -9,3% 

Opbrengst vastgoed 649 647 (2) -0,3% 

Overige opbrengsten 803 835 32 4,0% 

Netto omzet 5.266 4.941 (325) -6,2% 

Personeelskosten (4.021) (3.988) 33 -0,8% 

Overige bedrijfskosten (1.286) (1.161) 125 -9,7% 

Intensivering marketing (250) (234) 16 -6,4% 

EBITDA (291) (442) (151) 51,8% 

Afschrijvingskosten (619) (605) 14 -2,3% 

Rentebaten en lasten 107 135 28 26,6% 

Resultaat voor belasting (804) (912) (108) 13,5% 
Bron Bfcc^ctHig 2014 * biisfiiessplan GAE 

' FY 14P slaal wjix ds prognose vokjfens businessplan 

" FY14B staa! oe dooi management crxjeiiteifle begrolinc) 2014 

Verschil begroting 2014 ten opzichte van businessplan 2014 

Nadat het businessplan eind oktober 2013 openbaar is gemaakt, zijn er verscheidene ontwikkelingen geweest die 
hebben geleid tot een begroting voor 2014 die op meerdere punten afwijkt van de prognoses in het businessplan. 
Hieronder gaan wij kort in op de belangrijkste divergences. 

Opbrengsten 

De netto-omzet zaI naar venwachting EUR 325k negatief afwijken van het businessplan. Dit wordt voor het 
grootste deel veroorzaakt door lagere havengelden. Deze hebben te maken met: 

• het staken van de Ryanair vlucht naar Bergamo (circa 20.000 passagiersbewegingen in 2013); 

• het staken van de Transavia chartervluchten naar Dalaman en Malaga; en 

• de additionele Arkefly vluchten naar Antalya die de daling deels compenseren. 

De overige opbrengsten laten een lichte stijging zien, die met name wordt verkiaard door een wijziging in de 
tariefstructuur voor parkeren, die moot leiden tot hogere pari<eeropbrengsten. 

Kosten 

De kosten zijn per saldo EUR 174k lager begroot dan in het businessplan. Dit wordt voornamelijk bereikt door het 
veriagen van het reguliere marketingbudget met circa EUR 140k. Management stelt dat dit mogeiijk is door o.a.: 

• stopzetten van de 'opstart' marinating voor de Corendon vluchten, dit wordt niet meer nodig geacht; 

• het wegvallen van de Ryanair vlucht naar Bergamo, waardoor er een lijn minder is om reclame voor te maken; 
en 

• GAE zaI zich meer focussen op het internet medium en minder gebruik maken van de traditionele (duurdere) 
marketing kanalen. 

Wij merken op dat bovengenoemde besparing in de marketingkosten niet overeenkomt met de focus die het 
businessplan legt op de mari<etingactiviteiten. Overigens is management wel voornemens EUR 234k aan 
intensivering van de marketingactiviteiten te besteden in 2014, hetgeen in lijn ligt met het businessplan. 
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Appendices Appendix B: Scenario- en gevoeligheidsanalyses 

Scenarioanalyse - Uitwerking lijnvluchten 

Lijnvluchten - Netto resultaatontwikkeling businessplan en deelscenario's 

FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

— Businessplan Scenario l-a Scenario l-b - - ^ Scenario l-c 

Lijnvluchten - Liquiditeitsontwikkeling businessplan en deelscenario's 
Bfon ManagenTentintamalie 

10.000 

5.000 

1 -5.000 
> 

-10.000 

-15.000 

I I 

FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

— Businessplan ~ - Scenario l-a — — — Scenario l-b — • Scenario l-c 

Scenario I - ontwikkeling van lijnvluchten 

GAE wil een deel van de Noord-Nederiandse mari<t(potentie) naar zich toe trekken 
door de vluchtenportfolio uit te breiden met zakelijke lijndiensten. 

GAE geeft aan dat het financieel interessant is om een hubverbinding (feeder) te 
realiseren, weIke ook bestemmingsverkeer genereert. Het businessplan 
veronderstelt dat in de jaren 2016, 2018 en 2020 nieuwe lijnverbindingen 
gerealiseerd worden (ca. 200.000 passagiers in 2023). Wij mericen hierbij op dat het 
model geen onderscheid maakt in het soort veriDinding (feeder of point-to-point). 

Deelscenario's 

Op basis van analyse van de ontvangen infonnatie hebben wij de volgende 
deelscenario's laten doorrekenen (ceteris paribus): 

a) Tot op heden heeft GAE geen lijnvertDindingen met andere luchthavens 
gerealiseerd, waardoor de veronderstellingen in het businessplan volledig 
beschouwd dienen te worden als ambitie. De financiele gevolgen van een 
situatie waarin GAE niet in staat blijkt om nieuwe lijndiensten te realiseren zijn 
uitgeweri<t in scenario l-a. In dit scenario zijn de resultaten voor de gehele 
businessplan periode negatief en loopt de financieringsbehoefte vanaf 2018 op 
tot EUR 12,5 miljoen in 2023 (circa EUR 2,5 miljoen per jaar). 

b) Het businessplan gaat uit van drie lijnverbindingen, waartjij wordt verondersteld 
dat het aantal passagiersbewegingen zaI stijgen tot circa 200.000 in 2023. 
Management geeft aan dat een point-to-point verbinding naar een luchthaven in 
Londen een realistische optie is (40.000 passagiers). In scenario 1-b is 
doorgerekend wat de gevolgen zijn wanneer deze lijn wordt uitgebouwd tot circa 
100.000 passagiers (conform SEO inschatting). De resultaten ontwikkelen zich 
in dit scenario richting break-even in 2022, waarbij de financieringsbehoefte 
vanaf 2020 opioopt tot EUR 1,2 miljoen in 2023 (circa EUR 400k per jaar). 

c) GAE geeft aan dat het proces van onderzoek, onderhandeling en inpassing van 
een nieuwe route vaak jaren duurt. Daar er momenteel nog geen 
lijnverbindingen concreet gerealiseerd zijn, geven wij met scenario l-c inzicht in 
de gevolgen van een eventuele vertraging van twee jaar (circa 140.000 
passagiersbewegingen per 2023) op het break-even resultaat en liquiditeit. 
Hieruit blijkt dat het break-even punt in dat geval niet eerder dan in 2023 wordt 
bereikt en de financieringsbehoefte opioopt tot EUR 4,2 miljoen in 2022. 
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Appendices Appendix B: Scenario- en gevoeligheidsanalyses 

Scenarioanalyse - Uitwerking low-cost carriers 

Low-cost - Netto resultaatontwikkeling businessplan en deelscenario's 

FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

Businessplan Scenario ll-a Scenario ll-b 

Low-cost - Liquiditeitsontwikkeling businessplan en deelscenario's 
Managemenlrntamal̂  

8.000 -1 

7.000 • 

6.000 -

§ 5.000 -

m 4000 • 
is 

3.000 -

2.000 -

1.000 -

FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

Businessplan Scenario ll-a — — —Scenario ll-b 

Scenario II - ontwikkeling van low-cost maatschappijen 

In het businessplan veronderstelt GAE een groei van het low-cost veri<eer gelijk aan 
80% van de historische groei van het low-cost segment op andere luchthavens. 
Additioneel geeft GAE aan te onderhandelen met meerdere carriers om ook routes 
vanaf de luchthaven te starten. Op basis hiervan veronderstelt het businessplan dat 
er per 2017 een tweede low-cost carrier als klant toegevoegd wordt. Gezamenlijk 
zullen de low-cost maatschappijen in 2023 circa 230.000 passagiersbewegingen 
kennen. 

Deelscenario's 

Op basis van analyse van de ontvangen infonnatie hebben wij de volgende 
deelscenario's laten doorrekenen (ceteris paribus): 

a) In het zomerseizoen van 2012 heeft Ryanair drie nieuwe routes gelanceerd. De 
Ryanair vlucht naar Marseille is in 2013 ven/angen voor een vlucht naar Girona. 
De vlucht naar Bergamo is inmiddels vervallen. GAE geeft aan dat de resultaten 
van de wintervlucht naar Bergamo onvoldoende waren en Ryanair te weinig 
capaciteit heeft om de zomervlucht te continueren. In scenario ll-a hebben wij 
een 'worst case' scenario laten uitrekenen waarbij Ryanair haar activiteiten per 
direct volledig zaI staken (wegvallen van circa 54.000 passagiersbewegingen 
i.p.v. doorgroeien naar 145.000). Wij merken hierbij op dat in dit scenario de 
komst van de tweede low-cost carrier wel in ogenschouw genomen is (circa 
85.000 passagiersbewegingen in 2023). In dit scenario blijft het break-even punt 
2020 en is de liquiditeit in 2023 circa EUR 2,2 miljoen lager dan businessplan. 

b) Een belangrijke reden voor het staken van de zomervluchten naar Bergamo lijkt 
het gebrek aan vliegtuigcapaciteit van Ryanair te zijn. De capaciteit van de 
huidige vloot biedt slechts zeer beperkt ruimte voor groei. Er zijn 175 nieuwe 
toestellen in bestelling, die naar venwachting pas vanaf 2015 worden geleverd. 
Scenario ll-b maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor GAE wanneer de 
venwachte groei van het low-cost segment, als gevolg van het 
capaciteitsprobleem, twee jaar later wordt ingezet. Wij meri<en hierbij op dat in 
dit scenario verwacht wordt dat ook de komst van de tweede low-cost carrier met 
twee jaar uitgesteld zal worden. Het aantal low-cost passagiers zal in 2023 
uitkomen op circa 187.000, wat in lijn is met de beschreven verwachtingen in het 
SEO rapport (180.000). Uit deze analyse blijkt dat de impact van een dergelijke 
vertraging beperî t is. 
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Appendices Appendix B: Scenar io- en gevoel igheidsanalyses 

Gevoeligheidsanalyse - Passagiersbewegingen 

Gevoeligheid I - ontwikkeling van de passagiersbewegingen 

De belangrijkste variabele in het opgestelde rekenmodel dat ten grondslag ligt aan 
het businessplan is het aantal passagiersbewegingen (circa 600.000 in 2023). Dit 
aantal is gebaseerd op de verschillende assumpties ten aanzien van de categorieen 
opbrengststromen (lijnvluchten, low-cost carriers, charters, etc.). 

Gedurende onze werkzaamheden zijn een aantal risico's geidentificeerd waarvan 
de exacte (financiele) impact op de activiteiten van GAE (nog) onduidelijk is. 
Voorbeelden van deze risico's zijn: 

• De ontwikkeling van Leiystad Airport, dat aangewezen is om in de toekomst het 
niet mainportgebonden vliegverkeer van Schiphol te accommoderen. Tevens 
stelt SEO in haar rapport dat Ryanair reeds interesse heeft getoond voor het 
uitbreiden van de bestemmingsportfolio met Leiystad Airport. 

• In 2013 tekenden het consortium Reggeborgh/Aviapartner een overeenkomst 
voor de exploitatie van de voormalige vliegbasis Twente als burgeriuchthaven. 
Op basis van publieke informatie blijkt dat Ryanair (en Arkefly) in het verieden 
diverse malen belangstelling hebben getoond om vluchten te starten vanaf 
Enschede Airport Twente. 

Gevoeligheden 

Om inzicht te verschaffen in de gevolgen van teruglopende passagiersaantallen op 
de exploitatie en liquiditeit van GAE hebben wij door GAE een tweetal 
gevoeligheden door laten rekenen. 

a) Een scenario waarbij de passagiersaantallen 10% lager zijn dan verondersteld in 
het businessplan. De resultaten tot 2023 zijn dan gemiddeld EUR 0,6 miljoen per 
jaar lager dan de resultaten confonn businessplan. 

b) Een scenario waariDij de passagiersaantallen 25% lager zijn dan verondersteld in 
het businessplan. De resultaten tot 2023 zijn dan gemiddeld EUR 1,6 miljoen 
lager dan de resultaten confomn businessplan. De financieringsbehoefte neemt 
in dat geval toe tot EUR 9 miljoen in 2023. Een verdere veriaging van de 
passagiersaantallen zal een significante impact op de financieringsbehoefte 
hebben. 

Passagiersbeweging - Netto resultaatontwikkeling bus inessp lan en gevoel igheden 
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Gevoeligheidsanalyse - Tariefstelling 

Gevoeligheid II - Ontwikkeling van de tarieven 

In het opgestelde rekenmodel dat ten grondslag ligt aan het businessplan worden 
de passagiersbewegingen vermenigvuldigd met de gemiddelde opbrengst per 
passagier. Deze gemiddelde opbrengst per passagier wordt bepaald door de 
tarieven die de luchthaven rekent voor de verschillende deelactiviteiten, zoals 
landingsgelden, handling en security. 

Gevoeligheden 

Om het effect van stijgingen en dalingen op de tarieven inzichtelijk te maken 
hebben wij GAE gevraagd de impact van zowel een 10% stijging (gevoeligheid ll-a) 
als een 10% daling (gevoeligheid ll-b) door te rekenen in het model. 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat een mutatie in de tarieven significante impact 
heeft op de financiele resultaten. 

a) 10% hogere tarieven leidt ertoe dat het break-even punt een jaar eerder (2019) 
dan geprognosticeerd wordt bereikt. 

b) 10% lagere tarieven leidt ertoe dat het break-even punt een jaar later (2020) 
wordt bereikt. De liquide middelen blijven in dit scenario achter bij de prognose 
en bewegen zich rond de nullijn. 

Tarieven - Netto resultaatontwikkeling bus inessplan en gevoel igheden 
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Overige analyses 

Analyse I - Liquiditeitsontwikkeling begroting 2014 gecontinueerd 

FY14P FY15P FY16P FY17P FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

• Businessplan -— Analyse I 

Analyse II - Liquiditeitsontwikkeling luchtverkeersleiding 

FY14P FY15P FY16P FY17P 

— — Businessplan — 

FY18P FY19P FY20P FY21P FY22P FY23P 

— Analyse ll-a Analyse ll-b 

Analyse I - Begroting 2014 gecontinueerd 

De begroting voor 2014 geeft een gefundeerd beeld van de te ven/vachten 
resultaten voor het huidige boekjaar. In de begroting is dan ook rekening gehouden 
met (i) het staken van de Ryanair vlucht naar Bergamo (circa 20.000 
passagiersbewegingen), (ii) het staken van de Transavia chartervluchten naar 
Dalaman en Malaga en (iii) de additionele Arkefly vluchten naar Antalya. 

Analyse 1 in de bovenste grafiek geeft inzicht in de liquiditeitspositie van GAE indien 
de toekomstige financiele resultaten gelijk blijven aan het budget 2014 (EBITDA ad 
minus EUR 442k) Hierbij zijn de investeringen, mutatie werkkapitaal en rentebaten 
voor de periode 2015 - 2023 gelijk verondersteld aan de in het businessplan 
opgenomen bedragen voor 2014. 

De grafiek geeft weer dat in dit geval de stand liquide middelen per eind 2020 
negatief zal zijn en de totale financieringsbehoefte opioopt tot EUR 3,8 miljoen in 
2023. 

Analyse II - Luchtverkeersleiding 

Uit gesprekken met management en het rapport van SEO blijkt dat de 
luchtveri<eersleiding (LVL) op GAE niet kostendekkend is. Het loslaten van de OGA-
systematiek (gezamenlijk budget voor geheel Nederiand) zal mogeiijk leiden tot 
kostenstijgingen voor regionale luchthavens vanaf 2020. 

De venwachting van management is dat de kosten voor de veri^eersleiding ook 
buiten de exploitatie van GAE blijven in de periode na 2020. Tevens geeft 
management aan dat het huidige kostenniveau wordt ingeschat op circa EUR 1,4 
miljoen. De mogelijke gevolgen van deze additionele kosten op de liquiditeit van 
GAE zijn weergegeven in analyse ll-a. Hieruit blijkt dat, indien het businessplan 
gerealiseerd wordt, deze additionele kosten door de luchthaven gedragen kunnen 
worden. 

Uit analyse ll-b blijkt dat als de kosten van de LVL EUR 2 miljoen bedragen 
(inschatting SEO) dit tot gevolg heeft dat de stand liquide middelen negatief zal zijn 
vanaf 2021. 
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ZwDla, 1Bdecamber2013 

BaMaltf Analyaa ttualnaaaiMm 

parrdQ/issss 

Graningan Airport Ealda 

Oaachie haei Poaema. 

In d a n brief an de b^behonnde btftogen wHen wf da voonnmian utaan tnarondar Eawt & 
Young Tranaadkin Mviaoiy Sanioes aan P iovMe Oronlngen (Mama: *da cteM*; da dianatan, 
zoals ondentaand omadiravafl (lUama; "da Aanalyeclenln))') in het kader van uw algatiete 
evalualie van hat buaaiaanilen Greninaan Akvoit Ealda (hlama. "GAE') (hlema: 'de avaluaHe*), 

Da dianatvarlaning 
Hlsma hebben mil uw voomaamXa doalMaBngan oivenonwi in verband met de evtriuaUe. an 
da utvtertUne van de opdnoMI In daalopdiaclHan, waadn bagispen de hoofdl|nen van de 
wBriuaantwdan die wl) i9L*n uMiiMfm, zoala dia Iwbfaan bagfapen naar a a ^ 
beiiiraldng mat u. Tanzl) oraa opdiactit m een laMr tladhim achtma^li vronll gawlzlsd, z(n 
oma waitUBamhadan bepwU mt Memavennalda 

DcmTvan da cpdfachl 
Hal dt»l van da analyae K twMMKIQ: 

• Analyiavandaa4»<>*nrapdalnha<bu<inas>plsnvsnMxinleeliBlBgle Is vaitaaldlnda 
gepiBaentaente c^len m da pianpartoda tol an mat 2D23; 

• AnalyaevandalinandaflngtbahMKaioalsbiyiMinduithstbueinesaplanandaeveniuria 
eanpeHeigsi volpand u* da anatiraa, altnnda aan analyaa In welka nuts de 
financMngabehaelta gadekt Ion woKlan uH W baachHdtlns itaanda mkMalan van QAE. 
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UHweililogvmdtopdrtctxIlnilmkfxIrachtan 
Op bast! van uw bovanganoamde doaMlngan. head u de valg»nda daalopdiachtan 
gefonntjteetft: 

• HatindctiMfknialianvandeaannanmulthelbusinaaKttn, HlaibijdianttBvenB 
aangegeven ts wwdan wat da baaisAindaibouwIng Is van da vamndafstsftngan. 

• Analyse van da » |Mw«f l ic lie geprognQatli»e«)eg<Mici^raz4nvsilBald in dewbnl-
en vsiHasiakenhi), balans en kasalnxinioweizlchL 

• Analyss van da huidige llquklltailB-en aol>abiMa«spoMs van da lucMhava^ 
ontwMallng bmnan da ttenparkida, 

• Naar aanleiding van da IMIiaiaanriysa van hel businessplan zunanEY an PraMncie 
Omnlngen de gsidanlinoeania (finwioMa) lisloo's voor de aandsalwodaia ifeiamnisn. 
Praviide Oronlngen m basluMn van wafte fisico's hat wanMHjk IS tiel atlaa op da 
•qwiaiMs- an solvsbmsllipasWB Is kwanWcamn. EY a l ominm da inogelljkheld van 
het iMianliloeian onailsggan mat QAE. 

• Indian da voorgsnomsn uHbraklingsinvaatsrinpan voor rekening sxidan phMsvindBn 
van QAE, wellia middalan haaH m daarvoor besehlkbasr en wslka mUdalsfl zou zij 
daarvoor (exlem) moatsn sanlmfclian. 

/MnttOe vands wafkzaanKMdan 
WIJ voeran de opdiaom uit in owsanstamnHig mat COS SSOON tt waacUagsfalalaenje 
advleadlenalsn) van de NBA (Nadsitsndas BsioapaoigBnaatls van Asoounlants). Os door ons 
uH Is voaran wsikzaainhedan z!|n voamamelSk Invsntaiiiennd an anelyaennd van aaid en 
gsochl op da aan ons vsntislite gagavana. Moimatla en vcddaitigsn, Daia sna^aafande 
wedoaaflihedan wwdan u*gavoeid tanalnde voor de ondsihavlgs avaluBlia nlsvanta 
(Tinanciaia) iWco's vast la stsilan. onus wadizawnhadsn Mrekton zh^ nM uK tol aan 
ondetzoak naar ds geliouwhski van de aan ora varabaMs infninalls. Ds In het Itader van ds 
warVzaamhoden vaduagen Intonnens an da In hat rapport opgenomen InTonnelhs wonx niat aan 
•an accaunlanUaintrole enM beoonlallng ondanwipan In omraanslananing mat 'Snnaen 
voor aasuranoa-opdfsohtan'. Onze dienshieHsnsie la niel aan la msrtnn ais sen aasuianoe of 
aan aan assurance veiwante optSracht 

On» «an«»*rtsnlng onwat aan ondeizaek naar tseluaislOHlcMB AtancMIs intennaiie. Oeze 
InfomwU haall bshakHng op gebeunenlaaan sn scusa die zk^ nog nisi hebben vooigsdaan an 
zEh wettcm ook nooK zullen voonloen. Haevialeriml gegeven* aanvnulglwnnenzllnlar 
ondeibDuvrtig van de varondsnMllngen, waatop de loekomsigsnchta llnane«ls nfonnMla la 
gabaseeni. zijn deigalijke ^gsvsns ki hsi atgamsen svsnaera tDekomalgedcht en daihah« 
apecuMsf van aaid in Hganalaang lot de gsatnn* die nonnalltBr beBchkbaar 2i)n (net 
betiaklcing tol nttoapeoHsr gaiichta riivKlsle Intamalle. VVt zi|n daarom ital in staat aan 
ooideai ull la spnkan ol da uakonMan zoals weeig^even in da toakonalgarkMa finandelB 
infonnalie daadwsitaili bshaaM znHan wonlan. 

In hat kader van onze opdtacM bespmkan wf op baals van da b| onze wsrfczsamheden 
vediiagan kifaiiiMliB zaken die u behUpzasffl kun««n z||n uw avatualie. W^advlsaiBn u 
evsnwal nM onnnnt hat wel ol raetdwn van Invesledngan, vsistrakkan van RnandBitng. 
suOsUias an/oT ipHanbas, Mat betiakklng tol deiffslljka »ksn dtont u af to gaan op uw elgan 
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ovsrasn^ekoman. 
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Voot het kunnen uHvoaran van onie waikimmhsden dtont het navolgenda ai acht gsnomsn le 
wonlen: 

WIJ dienen \n aa gslsgsnhaM la z|n cm gedurende da ondatzgekapetBda meentere mrten 
geaprakken la voaran met ntevanla M e n van hM (llnanciila) msnagamanl van de 
kichdiavan. Wij zuUan daarvoor voofaf versoekan Iratlsnen. 
Ooor ons gesMUa schitlBlika viagsn zulen zo snal mogel|k door GAE wonlen 
beanlwDotd. zodai geen vann^lng m de voodBang van hat ondsiwak opbasdt. 
GAE gaelt one feizaga In alia ondaiiggende documenlalle van het busaisaaplan. zowal de 
histonscha- als toakomalgarfcMs gagavana, knAiBial de daaibij behonwide 
vansndefsiBlllngen. De documemaHe omvat - nasst de Informabe opgesWd door GAE zsf 
- ook documsnlatki dis door dsidan is opgeetsld ten behoeve van het buskmaplan. 
Indien w4 del voor one ondafluak noodcakaili aiMan. zal GAE ons ds geieganhskj geven 
am ook mat dki denjen gesprekken te voaian. WIJ zuHsn op verzoek koplain (op papier 
danwel aisctfonlBch) ontvangen van documenterVfaeslanden. 
Ten behoeve van de door u gevnsgda senelttvltaltsanalysa is hat van baking, dat GAE 
haar madewariung verieend aan het tosantlfKeren van risico^ aidian en voorzover dai tol 
nu lo* nog Mat is gedaan. 

Rapporta&B 
Onze lapportaga is gsbasaaid op zakan die In het kader van de ovsrsangstoman reflcwldle van 
t̂ nzn werkzaamheden near voran komen. Mochten one evenwal zaken ter hennis komsn dis 
buWsn da ovaraanpakonian lalkw^illB vaHen, doch die van belaid adaen mat betrekking lot 
uw beoordelkig van dc tfsr<sactla. dan zuMn w| daze onder uw aandbcM brengen 

Ons ad«4MIJke rapport zal bestaan uK een samenvanlng van onze voomaamsui bevindingen 
an canckjsias, alsmada aan baschrfring van da belangnjkata door one ̂ maakte analyses. Wlj 
i i M n sen ooncapbraisla van ons rapport aan da diiaGlia van GAE ovarteggan ten sella de 
bevealiging le vertuligen van de tsMn an van de manMgan <Ns in het rapport aan hat 
management woldenlasgeBChiavan. 

Om UMr (wvaatiging ta varki^gan dal ate zakan die b^men da overeengekomen reikwijdte vallen 
m ons rapport naar uw tavradanhakl wtwdan beicht. ovartaggan u aen concaplwials van one 
rapport waarop u oommamaar ku< laveran, atvorans het lapport ki zl|rt dafkittieve vorm uit te 
tHangen. 

T a a m M d n g 
IHel onderzoek zal wonten uAgevoenj onder irindvarantwooiOaltk 
SoartlBn, peitrvr Emat & Yi»ing Traraactian Advisory Servloes. 

Naar wij bagrlfpan, IstMizavooinaairakiuKilaclijaisoonb^jde Provlncia Omnlngen deiissrR. 
Poslms, cankir beleklamsdawartiar Eoononiia, CuMuur & Projectfinanclenng, die ds a^ahiNe 
verantwoordelijkheid draegl voor da uHvoe*^ van uw verpichtsigBn kractitana dam 
ovaiaenkomH en voor de sIsMmnang mat ons wear hat gaat om da uitvoering van onza 

T^dachama 
Onderslaand volgt 
2 - 3 iani«H 

d van dis. F.M,P (Patrick) 

6-10J«nuart 
t3-18Januan 

17-22 januart 

23-27jtnuart 
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aOjanuan 

het lljdschama aials wU zijn ovaraengekomen: 
kkit'ON fflsl managanant van GAE, doomemen van de hooidlljnen van Hat 
buaineesplsn an het ondert^gmde nnanciaie model en hat veriu^gen van 
alto ondedlggsnda doeumantaliB 
bestuderen van da verkregen Irdomatia 
nadere analysss. sistsn van venlukMlkand* vragen. verlutjgsn van 
ssnvulisnds InlannaliB. AMamming met ProvtKia GroMngsn van risioa's 
die begrepen worden n da ssnakhriaKsenriyaa 
dieple kaaniaws en mondsKnga aMemmkig van belangrftsle 
bevindingen mat managemsni van GAE 
vervaanligan concept repponage 
alslammen cwKapl rapportage met managemsni van GAE 
opiavsnng concept rapportage aan Pravincia Oronlngen. weerop u 
oommenlaar kunt laveran. akrorana hel lapport k< zijn deftnUava vorei ull 
tabrangan. 

MDCM het waafscM|rS|k tpisn dat zkh belangifia vertrsging ten opzleMa van bovsnslsand 
Ifdschama voonioet. dan zullen wl) u n snai als prsktisoh heaRaar ki op de hoogia oellen *n 
mM u ovsrieggen ovarda conaequentias. 

Honurariunt 
Provincie Grortingan 
ovarige regakngen met 
overeengekomen. 

Atgamana Voorwaartan 
In da ui blHaga 2 bajgeskasn Algemene Voonmarden zgn ons beUer varplbhtingen nader 
uitaangezat en. soman mat daze opdnicNbrtaf an eventuele andere bitogen, vonran z|j de 
gehele overeenkomst tussen ons mat batrskkktg k>t onza opdracN. In geval van 
lagensiHJdighskl, InconaequenOes ol dubbelznnlghaid, prevMaran de bepeisigen « 
ondaiatasnda volgoida: 
1 DaopdmcMbilef: 
1 Bfiagat.AlgamensVDonivaerden: 
2 Eventuele andere bijlagen. 

Sicuran op da Inhoud van het rapport door andan OAE aandaalhoudars 
In het geval dat u ons veizoekt veiantwooidatjkheid voor c m rapport ie aanvaaidan Jegens de 
andsra aandeetnuders n Graningan Aaport Eekla. zln wg daartoe beiaid inSsn ds anders 
aandoelhoudars mat ons sen veridaia^ oveiaenkomen, waarin wQ ar mae instanimsn dat zlj op 
de MYMd van ons rapport mogsn slaunan In da vorm zoals bljgesiolan in bijlaga 2. l i arttani en 
aiena ennae ndstinhetgevaltt«taandaigBl||ke overaenkDmsi wordl aangegaan, onie 
aansprakatpieldsbeperUngen Ingavolga het In daze opdtachbrlaf bapaaUe gaklen jsgens da 
gaadrassaeRle van daze opdrachttrtef sismsds legans ate andsra aandeetioudeis waamiee 
ds kislanimingEvatlttaiing wordt ovenengehomsn. 

zich lot belaling van one honoranum voor decSsnslvariankig. Da 
berakUng td ons honorarum zuten in aan afzonderHjke bnet worden 
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lada^kvM^a'<wr «• iMHarMfi van 4» DMnatvn nodfl 

8 V M T CUMV W bctwiicl. M ala aaoi or namarw vanMMa 

a £iirMn u m ^ d i a to M I 

y<M w ««t imtf M M ! (Ctmt iMvmaten} ad I iw BCdhAM 

aratcmt fMMh MmaMWnBpacto. TtMprmMancf 

C la r l lr«en*idwrt lo w M M n«( kAmga any Mayit f< 

n V i a r l M N i v ^ l C r K 

9 wt wagiM .a*tM*«w op dB awi « w ta> btaahMrinq 

99ti9felaClaMMann«D*anM%r«tt>«i m | «iar\Miaiffi: 

««C9lB bKKKWcn ttf la vBNfMraa 

10 UI 

i t tvi iM an Ciani kr f tmMon mo: 

M t̂aaa wa « i v n i * ^ a w c t fWMM. 

nHWonabMy IS 9 M l u i l * flT w d y (, 

It Jtft^M 

If anrnwoUi p r a o w w t M i r o 

Natamd soar ma Mama gatiUfc i)n OMtmmnntnmnq mm 

y1 HfttaunatMwgaouanomaanRafKieitfdBAWitaMii 

Ba4Mtt« ol w n anmmatti>v van aan Rai ipM) wtam II 

«<3( «an andw* r<f-4dBnia t* iianMinm. a n d n dwi 

a a o a a a d W i w i w M i inacWiMW^ van dac* 

9p9r*tmnntfdi|ptHparHnaafll, dia d « H a f i ^ 

b wMB0MrMmW<i«VMd>*Md»«9r i lw98rnnuD>« 

trcMdo tftdtr trw Agraomart i n w o r t f i elfiar ttwi C la r l 

m T f M i m m n y p t t r M a n M M a a f ^ r l c s n a M v l M t i 

lha PUW1B9 vl ttw p«tD4i r Barvtoaati 

12 YtM rnafr f a | OKf taa a R a ^ <or triy M t l c ^ o> aunnwr 

«f af&afKKIattannaff {in^tKinploycMfamiatoaX c r « ^ 

49 V* V to any othv £ y ^ In oowiKtiait irftt ItM 

Sanfea«««9M 

a i a i i o i d ' l *aMn{au49Mto iha»oaMiMnmarnMn i ) , 

M*« may m H a r I artfr M (aMMcU^M 9diac« 

raWihneutha SarvtoM, 

« to«i9B<t«il.BndeQrt)Mptn«a4*, ra4uMd<t9l**(«nd 

itM «iAaft lou « « Id dg aef 

e aa^anda tawacwiwapandardamatuga taarda 

a ' ^ M a n ) md ortEO voondgaBnai *dhrfnd(U 

maawmaii V <»» tk idW^Hana mqpw itaumMMWaww 

op da « ^ i M M iMMr ttier ons in c n a BsaitoinmaH) 

d <ioQriQMVddRvpiMnBQadAd«t«ifea«ai,Mat« 

indari hat u « U J s t M a v i om aan Rappott a o M b w II 

milian, la har i dd InaQaalawi cm dat Ratdo*) »M ta 

dkno i rc i 

t tvu « » pmadtaO dadnaa a RafiQd. >xu ahdi not alar, 

adtor medty t from M fom wa pHMdad. 

An aintop ol an anuty (to purpcan d Kttk A a w n v n i i 

d ^ r iMn-an art ly or r d M u d M sarards, d c M f O M 

By, * Midar i w w n n osMfsi M K c « f l r « artty^, a r^ 
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EY 

C)ndar awi oaftan* aaOM xd 9n M kadar nan ««n 
0wjnii9<ajiPB4 "fmdm wifrtaan *aan radds- of nduui l^ 

megdipMd dM iHl Ma>4 d da aclM#ton WW) aan odiM 

of anwMy.aMhi 
inaraatt, at «ftawi*»*'. 

mrtldWiMd 13 Y(itniaydadaa«i»aiyEnaaRa(Mrt<aranypMi9n 
anlQ dad d**Nan)«in «aa dan aak opantw ta mdian 

tminMJnviafimibmiifiMm*Aihmî l*m*Mti>i<«m'<rv 
i«n da UddlneddnM dart II d«0andA aan «% u Fliead 
MkMa Mr MuidiMlno dat « d t* ddl 14 dW. *ocr 
aalfc daa) dan « * , zondvana vecralgianM adaVtal^ 

awKtl Kihafy tsd-a naam t)d I taWat to iw mata^ 
aictdlkiQ tw ad«fa«. oiWiMri*. iBt rtfumt. ir 
(paaWMni «r tH «9W*>nd anr»araadMi)t to wNeti tba 
S«deasMHia(tteMMteX WVUhaaaedidwtdlfaB 
audKHUaa, iMMthaiUffanBdaasifcafwmyaMdlacteaaTaK 
Addca t » i ihay may md ndy on t for Bnyfiuip«sa Mhoui 

14 n d d 

w c i a 

4 Ygii imf inOTpff-dia t*p doouiTwrft ihd yott atand ts uaa 
aw aMdaddaw. oAMMdi* a* tabiag Maad on CAant 

HndflwttniatdomdiicuaHrtan, lAMna4<nfa<aaM M * Radait but net air 
afMine* Ytti iMI 

a H i m loto wponHidliy es tha aetdaMa dl Itvaa 
doDumer* and you muat mX adatndtr ndar 10 Ui or »iy 
«9i«> E V F m SI csnnacdsn «dti (ham 

ts VDuaarrnointyon anyMlRdKn-WaitidlndM 
aw to i«idM» w And ftapot tor aiRtfrntmcaa of 
^ a>a baoanfta ipaaâ  or â wda DCOialti|̂  aftarlto 

mm aan andra EV-*nnato «arwfcar». 

IS HMdvnidiaid4at8inan(araaRc«(dd9M>Eai«vtla 
ndnHMMi. W| 2|n nM M 
Rjpdon aan ta paasaa aan DI 
gtdautondaan 0NHr*f«a al bdund wonlan af tfa zlcit 

^6 WfdMi 

idtttttward 
daadi I>ali4 odgnind w idaa t fd 
dt *alnaMind^ ddi adl ad̂ pt ainto 
Mdrnwi MA wHi da K lab * an H M*A 

l» VMdiflalMialdito*aadaddywtetBfvs«MBtar 
iidiam8ar îted*ddipwdaad1i<brtsd>araaianadgdrBw 
Via (MM af niNHpaitowaiiH ar an M Md» d a aatdgfd 
aBi<dWddMiHaflBadaad>anBdW>ar>»iawflrd»'add>aitig 
»V anwunl padMifeQla toaa tf (HflR IT Bty e*Nr 
oonaadbgdddMaBaWoanwadtoHadtiidaiwiartitoedd 

aan d(M»Ag>«arnantardhBMdaidHlngtolheSar«tDta.in 
aaoaw d m d eid amo«dik aeadftad kt Mmerarifd a and 
bolaacfleo irb«iaw.ra«MiaaadaMiitrautMtoa»«a 

1} WH«|n wurdndU jagana tt jaft » 
twftaaw* anaapiT Oatali wadan Mdaand̂ MaradMdft 
ttatd̂ fid Otand van wdtvaataBtdart ad onraiMr^^ 
mmi, hatd|«ti9'«A0^da«ntdandaracMB.tneJBddda 
adddddvbDdoddinjrfHuMlft utmulnddMn WM4««A 
at* a an b «an dt irtlHl t r vamUa i9«*aoan. 

bdrdfanda f«idh»di| mat aan nn»n«an-nn C 3OQ£O0i 
t lr«pMlaM«i«wl«a[*M»ldMnichtaP^dNan9rt 

M to tul tedar «•» da bavaftandi addiBcN adn V 
gdtarbKMfda bMhsQ sam M tanonni^ 

atoar dsn 099 madndvt d da 
sinaeraMWddid baparU w mdinad drtwitdd hat 
iKrodftan dat to ftal laaw m> da Bull tanff mdi 
opdwM 91 da tat RHdxdwn voonrttMdnda am da 

18 MidieR8i||ioaKu(danwal|aQana«n4«9n 

DiMnwidtMW d andirvfiina 9) v«d)arKl nriat da 
•ardfrafcaOfca t̂toar adtodt adaraan «ek andv» 
pantMiafi Mdban b^gadnvan ddt 9*1 rtdt inddaltii 

8»Wdi«l|». Oroe amdnha^diBid It V» ladar 9»vd 
bawM W dd gadaaUtt̂  da bMaadtiaadM M|kd(wH 
OKI ona ud dto la idd<tô  Vibdaoaro v de maleada^ 
da a m loala (dloHNP pnaan*0telan w M adwd* 
baUMt bWBitaffBfL Ean aaaitiwli tdiUttia dbdiuHdv 
«dmtodanidtdidd*'PgdoDtgr1gd«wiffdudMia 

Bflsctm dr«d Qatod banwordan. Ctdi htdan da 9di9M 
daw (wadiM'i, ddddUndtos dh 
v4ar« aatdpHdtdltetraclittjparaoaft d MMaiidani 
asnadt d«n M* ladl «9(r aid adidprMVw 
{racMalpaaaMrt kan iwarddt 9Hi|aaliafP% « one* 
aangprakaifMMd bapadt lot M 0adadl« «a« d« Mdp 

n M babdddng ta da OMniian i^ 

tinnaii aan jaar AO daddw" M«d«p a ddi van hdlatn i la 
TwadadfiqanyandWatHMwwdapadWaaniWwiidawdd 

ud had tafinan sf i , M wwdan to^idiirtd 

1? WawtngtbetadMHifaapatf aryiiutorary«diarpd«1i*9 
h*ii9hmS«rrt>aBafe|KrdaBil)ltrlaMiTdnrM9a attw 
sntbabdrtidWHiarfywiaoEaorCTidwtttwiadd 
iwonfifac I {anradMiaiipa daaa) and las «r 

0*<«ndHkfDr«nydBmaiK MuOnsihidantdpaaaa 
rda>»9d torn aaoiain toatcaas dcna oftttavanffa 
aeaiJiag'nptrauraigaaanabdWaaadlwalT: 
9 to lha eaaa d an tfiawgammft tot tn aOMury aaritteaa. 

• m dinaa lha amoura d «v f M fgr iMctt yoi) haMi 
baari btwdtoad to fsapad d dM anMa«M9«t Mnoantad 
wW) amMaiam d EUR XHfiOO. 

b totbacaaa9d»ladwaa04}«nantt,*mMfimaadia 
9ntoMd of d«i (aaa (iar oMcA you IwM feaan tiMlcad in 
nwddd ddtaangagawawdcanoanwKi to»a«saad«i 
angaiiamM cfiMadnt • padad d ateaa todn da maiitha. 
Mdly adi ba todtod to a Mdmtm d Maa dmaa dm 
anaiHd d leaa for aMdt you iitm bTHMad to laapBd d 

anoagaaHHd nnoatnad 91 to9 aat (lar^tn iftoi to 
«» awafll eauatod dta damnp 

HmaraMMatsyouttyar^DdMrpJsflailendtem 
fhaudaa am lagHidad^ tindar ^Vdemari lor fldwndid to 
wtueiiait ai»» ha Stordcaa, Id k M flrdPtdoa to i d c ^ 
any aenr panam hdiw «M eeiddbuMd, to« battbty to ya» 
didlbaaaMrd,awlMH)aM,i«dbaweh«fiaiB. UrnDim* 
danlairahdm Otrmmg • « to any «aaa hdiMMd to 
mt pdl d tha bud km «to dwnaoa thdf may naaoradh' 
ba d d i b M Id (d, baaad gn otf MrdtouMto lo tie teas and 
darnaoi ctoMid u toa dNn'ddMflBidiM. Adr ndidnn 
(9 iNNddon d^ by any o»Mr MgM ardMd hdd IMla 
«r mdvldudbL ar lha fact t M • dwn tar daaaswK to d M M 
«r cdMdl bd cdladtod. w« nil dfed the tddoiiFv 
tuidimiga «di fto MABar ba tomdtonos V 
dod afdaaa dr panom dua lb toa dacaadft 
li«99i«iiv d « v dtoar IMa idgd a M ^ ar (Mnm tf ar^ 

1 tdvtooRw. od MMhr a« tw todtad to dwi 
pad irf tha told d n i a a M fdiV rwioniCA bd dbtadad 
tout 

19 ¥o9«ndndda*vad»fi>etolngioMSanloaaar 
cttHTNto* t94«» APdaMHd MQ tdir ddto flna yodr d te 
to* dtoa m adrifft ydit baed<« iMi«n ar a*dr nMHnoiiiiy bt 
awdiM tottoi* IMMM awani d toa pfdMRt anddrtyrv 
•udidtokn. 
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B^lsgel 

d » d d ad idd d •w> Q M d dara b4 « d d 

21 M t M a m avankiato vomarrna- an yMffnaadi aehton m d 

b a l i d d i f i g l a i d a O i n t a n d andandna voDOdoadndud 

daaa OttaiaacfcM'wt. udluWand sdodanwn tagao one an 

wd to f fan iy idad f tn 

(.dbadawn 

n r d n i H J . r d l W T J O T U 

Z « i T 4W«anHaia i9 i9 id | l rHMeal i . idMrtanddeorona 

sa ThabnttdcinanaaatonttTiand ta«Mnat jpp ly iAar^ 

toataa d-dBmai>Bi cauaod by ou- adsMUnd a a or 

on^idtin or Toas naf^^jarca or b th i atdanl prohMad by 

apltcadi* law t9 t rdaadond rapidaltorai 

21 rot i rn iynamBMtaddma'bMni jptDcaadtnQdatanQUi 

tofi Sanricaa <r oHiaratoa undar iHa AgFSaawi apatml any 

cidar EY Finn or Oir er Ha adicart f lMlsn mafftoara, 

• ( C Y A t W A f X Y9uart#rfta9» any datMoi bang 

pfpcdadtofd o n ^ ««dn« Id-Ad Banaaaa ba a n a d a d 

and padtrtnad aaoLatwdy by b« aaadiQ aaida aaekatd <*0S 

panpnpti 2, « M , 4D7 nvaoradt Z. n d dDB d S a c * 7 d 

irw ()iilcl< CM) Coda ( lU rpa r ^ M M n a * ) 

MVwarditr 
33 V d v IDM9 op t r tnd «an do toon 

•dan u » a , da anaara EV^Rtufa an da 

EViMnonart to t i t ^ m m « a t dto iionlartnean van daidan 

dtonan i fwi 

reaiab<dand»ila MMMdaion uC ttd o a u v * d u v aan 

dotda W f d hot ddor aan dardtt'MdnuMtn op aan Rappoii 

l o w o n d a r f dcadi ^ i M a R d d i i paopanbaant a m daca 

dMt todasrdnanana u e t t u m m n a i k O a u Maipictdi^ 

gddi mat toddn td| d i d « 9 d a daida waivdtMM op feat 

Racpcrt aaplcid mad ldp t Haaban anadfldiatid. 

int9ltKfMi9 9t(i9nt3ofJtsrocfii9n 
23 Tptri«dadbMaiW9<i«RdiDtorHtankunn9n«i^ 

22 TodHHtddaaMonpanrt iMtbyaHit i^btodAKand 

prdaaaWnai raoidalona. you M a t vHlarartry M . toa dhar 

E¥ Rana and dw e V P9*a«n» a « a M any and dt daana by 

toddpadtoiilndLatti^yai^aniMai anaiMdaaddMl 

a d d u n ) and raaidbio HadHtoa. toaaafc dama^aa, ooata 

v d asvanaantlndbdng roBBOnaKto wtomd and hdantd 

eoad d Id id aaaadancxH ardtop a d d Ita) Hani panya uaa 

d ar ia ld iEa on afty Waaod jtotJUdinp Tan M*o») 

dadoaadtaa bya>i«eud>)nu or cn yau* taquaai Vsu 

ahtll haM M obliiddtm hamndar sa to* u ia td dtM « a 

« w « ( p a c l i n i l r n « m t w t n w r t B n a . i n a d M p B n y i 

npdnca Haw** 

24 ' ^dway m a d w a adbwwt ddatgna^ iddWia, looto, wodda. 

tiUwdtwbaidia too ddhory d any R w o d a 9ia ndato id 

Malleouto p n m ^ nohto todta Mdanala <lidudng atrr 

Qdam da idwoaitn^ van da DafdHit o r t a M a U a 

'MrtMlamoan of kanrti) an op d to to wband mat da 

QtanaMn tanMnoeoHldftttanMni tdod'i tdd cto dBMto 

wa«i9as««an cSdniMdmatoN 

5a<^M9«al and in aoy afidung PMPat* ointdart <n 

24 Upon(«ym9r«fst|t«Sarw9a.y«um9yHaa«>^MaianidK 

bdudvdtndw&aisada. aa aafl aa tha Rapoto ttwwawhaa 

admada ~ ttmtt up ipnnd wan d « a Owraardnaitf 

tpogadaan " W ! da Rppponan sad 

GaA**nftoud9ie 
Tanii9f)dww««BaaeitoaU op grand van daza 

Oiwaanlamal. d hal padlan net toaoaataan am da ktooud 

van dan 0*apaafltarrdl aan dadan apartMV «a malwfl 

OagoUl aokwordaor id namara, da anOara padf 

mnintotain^uiida (iMea«<daHccaalAdMa]dto 

rmritl̂ ^Biin^ ak vedniuwd|k anJd loabaMdrand aan da 

•ndtnapanlibdandaid dam ta woman HtodddarMHt 

Bftaaddar Wiatt0999alapiqwd9roa%li9>dqwnaHa 

^ €>c«a Di dViandM ptmntad dW Aflraamant itaHNffd 

u» rridf diadoao U tdd p«it«a the ocmarti at tdi 

Agraaflwm or ary iRfanmyaen (dtiar »99< Tail AiMiai 

pniiidBd by or an tHdsf at dha oBiar dM ei^tt raaaonaply 

lodaraaMf at «xddff9td araMT pracrtdary. Ediar If u» 

mw.bowawr, dWKlHa»idi«daynaUQn»inaa«tMihd 

ft 

a ddrtMeamdaPiAlGOtoarttiandnBwdiatraaatdlldi 

a andati dan op flrwd wn da ftdl saheninp mn ttow 

OManaadarMt duonaan bafcand to d iakand atodk 

tt nadandowda«*<ar tp»Mfd la r tw iaanwanaan 

da fddda wao« a m da onrwanoar bakand to mat 

b datdaaojandyraaahBaddydiafaofftaHtownalMid 

cadyadto toltw laopdnra kroai td^ pMttt no 

«blgdt«n d ca)dUv«dty to <w dactoatoo pany ««h 

raapatt to PM Mcnmadifii. 

a «aBtknaM>toddnagidiiW d tha»wadd«* jau 'acr ia 

tanatncta da idi Oaaa Oraraaflkondl woa(t̂ *oat«Ptoa 

*ad<an »an de cnf»PT3Br at to tMiQan. 

a ep y a r d wan da luadau ad^M aadaemi- da raeiiatada 

a n a a d v a d 

opbBadltoaanbal»s iMf-otcMatopRwadtyawaann 

d a q i ^ k e adonntoto (d mtoodad van balan« d . 

26 Maid»aarvanonaioa99at9w' awip9towdWmalig^ >an 

d<WOTtt*ia madii on to oornapendaran at htanndia to 

-FtKondan, v«art>41 odartQ oab^A ep deft paan KfianKng 

•an dagaMmtvtKtngaplcM VI op prond van daxa 

i ttrwDaaaaiy to caHd ta radpd raaaa on rtaoia* battel 

in diocdiinary. iTlnand tf c M Braoaadrqa to aMefi 

36 E t t w d u * may Lisa datftfowi; made to cg^wpcnd er 

tanemt tntamtatitft and iudt i d a «dl AO to bart conaitiria 

a toaacb d a r ^ DcadUarttMy oblpadma unOH i d i 

Z7 tandt a J t o ap fltwd wrt da loapaiaalj ia vapyit t ig 

QparAaartomBdanaanan to didan i M andara EV'-ltindih 

EY-paraonan an datdan d d n a n w a ona d t o n A P oartanaa 

dto d B 9 CMoWdonnBta w iN l sana aioean nttdmalen, 

gatpudan. ovdnkaoan, cpadaw: d andatittftd ba»aaiiiw» 

GpMtonwafi MarN«rtain(9ida«wact«tandatonMn<Miam) 

a i adtod St» vDor ddaieinMn Ida vartarKl tieudan mat da 

v w t o n r g v v t d e D i m l i n tonadda la toUotft am 

Mdl id*(*«r«dl l i i i anfd de citailiaidBVdiait to aaiftoargatt 

ondandaunarda dtonalan van aonantairadava an rTnMod 

(09M<to9d»i da Mtnw9>»<ddnRd>aWitX t*h ^ legwa tt 

varanfMoonJd|t< m r da gahattdtctdtoe ^ 

t. d a a n ^ d a d d i a C t w l 

i dvn to tk iP too toa rEYrma. EYParwnaand l tMpad iaa 

prwdi<s earvtoea b * a d wtto (apyeolad. uaa. 

aanatat. M M or odavwtaa fvocaaa «iodtoethely r^aeoMj 

91 Dip Msoua judadadoM to vdddi d«9r oaatpw far 

ptMpoaaa matod tottto iMeddm d toaSdMM. toopmpty 

w«pi ropuMofy radiaramaram. to chatd c s r A s a fer 4uaily. 

M ••WtoDw*«n or hnatnat acccunanapuQioaaB a r t d ^ 

l 9 Ilia T tMoon d Dinar sa* t i4 r t«VB a m IT auppM 

aartteaa iMdaolMdy Adoaaa ^S»mwadX MTa ahdl ba 

wapor«MatoyOwto<ma*da»drs)f^codldand9llyd 

Ctom Idtnaodon Wa vd) matrwto wortmg m a n 

oBrtpnngcoMaaatraiawani idKwnanttL ThaaavaMU^ 

pppara are Dir prap«ty. 
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3» UdMl>aUii^tolafeaOtaMdfn^9MMidato|ai4|9dnB 

toccada da aMthandafj^wd »aA acfettdiattd *9to da 

tSJ^ 3aft#dlai darfaaahaaja Cawtwdiion npdofadtto 

kawari a d m M l da aan u 0Bl«arda aMftdtod d M n f d b as 

aaf tEVd 

toda«nedtd9mdtiya*aardiiudWtlg^nK»ndatngd 

aglid>al)tiwd«an 9aaawaad«to9>9da»eraawpido"ianom 

u * awdalf^diaid to MiMri ida am «dn %d* dwn ad< da itcato 

d da Dtamton bamdUng OP bdUMn. Ean 

d»spd»au>anM9dwa t i a i l db ta td lwwanap tB> tda 

ondtttnkaljWtold van aan EV-itoda ton aandad ««n w9 

GegeventtimtcrmmiaQ 
X3 r«a>ti|g»all lutl ldaltM»iuwti iaatontv«ngftatlan 

eaitoaM9v*daVwwaiWiiMaduaW'iaaintobedoata9> 

adtoat27.9^ an « 4 a i « EY-JWnw«, EY-jMraan*n«n dtodaA 

dto nimaflp a m tfanaMn uortaPdA CIHHManeala dto mal 

todttoluato p e w i A to (fprband ban annton pabradd 

leottogdpd'e'to) wiagan Vtovaidan to d t wratftWande 

land«n waaria v ^ an aedd s«n ttfa 

BjHUdfod c d amupydaml. W) 

0 « Mardanatantnns m a da 
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Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelljke thema's. Wij bieden 

wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, 

maatschappelljke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, 

beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-

profitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige opiossingen. We zijn trots op onze 80-jarige 

bedrljfsgeschledenis. Onze belangrijkste werkgebleden zijn: economie en concurrentiekracht; 

regie's, steden en vastgoed; energie en water; transport en moblllteit; sociaal beleid, bestuur, 

onderwijs, en gezondheidszorg. Ecorys heeft rulme ervarlng met het uitvoeren van MKBA's op tal 
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MKBA's. Ook verzorgen we trainingen voor mensen die met een MKBA willen gaan werken.. 

Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervarlng in de academische wereld en 
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Samenvatting 

Inleiding 

Sinds december 2003 zijn de aandelen van Groningen Airport Eelde (GAE) NV in handen van vijf 

regionale partijen: de provincie Groningen (30%), de provincie Drenthe (30%), de gemeente 

Groningen (26%), de gemeente Assen (10%) en de gemeente Tynaarlo (4%). Vanuit hun 

hoedanigheid als aandeelhouder zetten de betrokken overheden zich in om de luchthaven te 

faciliteren in haar ontwikkeling. Vooral beleidsmatig, maar de afgelopen jaren ook financieel in de 

vorm van een agiostorting van ruim 1 miljoen euro per jaar als bijdrage in de exploitatie van GAE 

NV, gebaseerd op een overeenkomst met het Rijk uit 2001. Destijds is overeengekomen dat deze 

bijdrage jaarlijks voor een periode van 10 jaar zou worden ingebracht door de regionale 

aandeelhouders, te starten vanaf 1 januari 2003 en eindigend op 31 december 2012. 

Een onderdeel van de afspraken met het Rijk is geweest het verlengen van de start- en 

landingsbaan van Groningen Airport Eelde van 1800 naar 2500 meter. De kosten hiervan zijn door 

het Rijk gefinancierd. Na jarenlange juridische procedures is de baanverlening in april 2013 

gerealiseerd. 

Met de baanverlenging is voor GAE een belangrijke voonwaarde voor toekomstige groei van de 

luchthaven gerealiseerd. De wijze waarop die groei tot stand dient te komen, is venwoord in het 

door het bestuur van GAE NV opgestelde strategisch plan Werelden Verbinden'. Dit plan is op 31 

oktober 2013 openbaar gemaakt. Het businessplan bestrijkt een periode van 10 jaar (2013-2023) 

en voorziet een sterke groei in het aantal vertjindingen en reizigers. 

Om de groeiambitie te bewerkstelligen zijn er volgens het plan uitbreidingsinvesteringen nodig van 

in totaal € 17 miljoen. Per brief heeft het bestuur van GAE NV de aandeelhouders gevraagd om nu 

zorg te dragen voor: 

• Een bijdrage van € 1 miljoen in een fonds voor routeontwikkeling; 

• Financiering van voorgenomen korte termijn (2016) investeringen van € 7,5 miljoen, waarbij het 

gaat om uitbreiding van de passagierstemiinal en nieuwbouw van de brandweervoorziening. 

In totaal komt de nu gevraagde publieke bijdrage dan op € 8,5 miljoen euro. 

Rapportage Noordelijke Rekenkamer 

Op 4 november 2013 heeft de Noordelijke Rekenkamer het rapport Provinciale Betrokkenheid bij 

Groningen Airport Eelde uitgebracht. Hierin beschrijft de Rekenkamer weIke publieke belangen ten 

grondslag liggen aan de provinciale participatie in GAE NV en op weIke wijze de colleges van 

Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe in de periode 2004-2012 hebben gestuurd op het 

borgen van die belangen. Daarnaast bevat de rapportage een analyse van het marktpotentieel van 

GAE en wordt een drietal ontwikkelscenario's voor de luchthaven geschetst, op basis van 

onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. SEO gaat hierbij uit van een laag, 

midden en hoog scenario. Bij het lage scenario wordt beargumenteerd dat er een refeel risico is dat 

Leiystad Airport zich tot concurrent ontwikkelt, wat zou leiden tot exploitatietekorten van de 

luchthaven, zelfs tot na 2030. Het midden scenario gaat uit van 'business as usual', waarin rond 

2030 een rendabele exploitatie wordt bereikt. Het hoge groei scenario gaat er vanuit dat Ryanair 

zich verder ontwikkelt op GAE, wat leidt tot een flinke groei in het aantal vliegbewegingen en 

reizigers en zorgt voor een positief exploitatieresultaat in 2023. 
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Dit roept de vraag op of het maatschappelijk verantwoord is om in de luchthaven te blijven 

investeren. De Noordelijke Rekenkamer concludeert daarbij dat de provincies Drenthe en 

Groningen de effecten van de luchthaven niet door middel van een maatschappelljke kosten-

batenanalyse hebben onderzocht. 

Behoefte aan een maatschappelljke kosten-batenanalyse 

Gezien deze achtergrond is er behoefte bij de aandeelhouders aan aanvullende Informatie. Deze 

infonnatie dient als input voor de besluitvorming over de gevraagde publieke investeringsbijdrage. 

Het gaat dan in het bijzonder om een nader inzicht in de economische effecten van een dergelijke 

investering voor de regie. 

Ecorys heeft hiervoor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld. Hierbij 

worden de kosten en baten voor Noord-Nederland in kaart gebracht, volgens de meest recent 

geldende methodieken en richtlijnen, zoals de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA). Kort samengevat stellen de elgenaren zich de vraag: 

Welk maatschappelijk rendement in termen van kosten en baten is verbonden aan eventuele 

nadere publieke investeringen in de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde voor Noord-

Nederland? 

Deze onderzoeksvraag staat centraal bij het opstellen van de MKBA. Op verzoek van de 

opdrachtgever zijn de prognoses van SEO^ als verkeersprognoses voor GAE gebruikt. 

De directe aanleiding voor de gevraagde MKBA ligt dus in het verzoek van het bestuur van GAE 

NV om, in eerste instantie, zorg te dragen voor een publieke Investeringsbijdrage in faciliteiten op 

de luchthaven van € 8,5 miljoen. Om te besluiten tot deze extra publieke investering is inzicht in 

het maatschappelijke effecten van deze investering gewenst. Op de achtergrond speelt echter een 

vergaande vraag, te weten: is de maatschappelijke waarde van de luchthaven dermate groot dat dit 

de financiele bijdrage van de regionale overheden, nu en in de toekomst, rechtvaardigt. Immers, uit 

de analyse van de Noordelijke Rekenkamer blijkt dat het nog lange tijd kan duren voordat de 

exploitatie van de luchthaven kostendekkend kan zijn. Deze exploitatieverllezen kunnen ertoe 

leiden dat regionale partijen ook in de toekomst langere tijd financieel moeten bijdragen. De vraag 

dient zich dan ook aan wat het maatschappelijk rendement Is van Groningen Airport Eelde voor 

Noord-Nederland. Ook deze vraag zal moeten worden beantwoord. Anderzijds is na vele jaren 

onlangs eindelijk de baanverlenging gerealiseerd. Het ligt dus voor de hand om deze investering 

ook zo goed mogeiijk uit te nutten en zodoende de werkgelegenheid op en rond de luchthaven 

verder te stimuleren. Dit aspect dient in de analyse dan ook een volwaardige plaats te krijgen. 

Alternatieven 

Het bestuur van de luchthaven geeft aan dat de huidige passagierstemiinal reeds bij het huidige 

passagiersniveau niet voldoet tijdens piekmomenten (zomer) waardoor uitbreiding noodzakelijk is 

Daarnaast ven/vacht het bestuur de komende jaren meer een groei in temien van het aantal 

vluchten en reizigers dat de luchthaven meet venwerken. Er staat derhalve druk op de bestaande 

faciliteiten en die druk zal bij groei (bijvoorbeeld conform het SEO middenscenario) verder 

toenemen, waardoor er knelpunten zullen ontstaan bij de reizigersafhandeling die leiden tot langere 

wachttijden voor reizigers. 

Nieuwbouw van de brandweer is volgens het management noodzakelijk omdat de huidige 

voorziening zwaar gedateerd is. Daamaast geven zij aan dat de aanrijtijd sinds de baanverlenging 

in 2013 langer is geworden, waardoor het risico dat de nomn voor de aanrijtijd van 3 minuten niet 

SEO (2013). Een rendabele exploitatie van GAE op de lange baan, September 2013. 
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gehaald wordt, is vergroot. Wanneer de nonn (structureel) niet gehaald wordt, kunnen er mogelijke 

implicaties met betrekking tot de regelgeving optreden. Hierbij dient te worden aangetekend dat er 

nu geen aanwijzingen zijn dat de nonn structureel niet zal worden gehaald. Bij realisatie van een 

nieuwe brandweerkazerne kan daarnaast mogeiijk een besparing op de exploitatiekosten van de 

brandweer worden bereikt door de nieuwbouw van de brandweer te koppelen aan de nieuwbouw 

van faciliteiten voor de traumaheli van het UMCG. Los van deze faciliteiten kan de luchthaven meer 

vluchten verwerken dan momenteel het geval Is. Er is echter een extra inspanning nodig om die 

extra vluchten In de vorm van extra lijndiensten te realiseren. 

Er wordt nu dus gevraagd of de aandeelhouders zorg kunnen dragen voor een investering van € 

8,5 miljoen en is er het risico op een langdurig exploitatietekort. Dat betekent dat er (opnieuw) 

publieke middelen gei'nvesteerd zouden moeten worden in GAE. De aandeelhouders zouden graag 

inzichtelijk willen hebben wat de maatschappelijke kosten en baten van GAE zijn voor Noord-

Nederland, om ten aanzien van deze vragen een goede afweging te kunnen maken. 

In de MKBA worden daarom de volgende beleidsalternatieven gehanteerd: 
• Beleidsalternatief 1a: de gevraagde € 7,5 miljoen investeren in verbetering en uitbreiding van 

de temninal en in een onderkomen voor de luchthavenbrandweer. 

• Beleidsalternatief 1b: de gevraagde € 1 miljoen investeren in een risicofonds voor 

routeontwikkeling. We nemen aan dat hierdoor extra lijndienstvluchten en -passagiers worden 

aangetrokken. Zoals gezegd is de causaliteit tussen het fonds en het daadwerkelijk realiseren 

van lijnvluchten diffuus. Er verandert door het fonds niets aan de markt of het achterland. Ook 

kan het zijn dat airlines weer stoppen met een lijnvlucht, waarvan de onrendabele top uit het 

routefonds werd gedekt, als het fonds op is. De MKBA voor dit alternatief heeft dus vooral het 

karakter van een 'what-if analyse. 

• Beleidsalternatief 2: sluiten van de luchthaven op korte tennijn (2016). Met dit alternatief kan 

de meen/vaarde van de luchthaven worden bepaald vergeleken met de situatie dat de 

luchthaven op korte termijn zou moeten sluiten. Juist vanwege deze meenwaarde inschatting 

gaan we ervan uit dat in dit beleidsalternatief geen alternatieve ontwikkelingen op het terrein 

zullen plaatsvinden. 

In een MKBA worden project- of beleidsalternatieven vergeleken met een nulaltematief. Het 

nulalternatief is de meest waarschijniijke situatie zonder grootscheepse maatregelen zoals in de 

beleidsalternatieven worden verkend, en vormt de referentiesituatie waartegen de twee 

alternatieven worden afgezet. Het vaststellen van het nulalternatief is geen sinecure. De luchthaven 

is al jaren operatloneel, er is recent een baanverlenging tot stand gebracht, en het bestuur van 

GAE NV heeft een groeistrategie gepresenteerd. Daartegenover staat dat het rapport van de 

Noordelijke Rekenkamer waarschuvi/t voor de mogelijke risico's, in tennen van tegenvallende 

reizigersaantallen met dito exploitatieverliezen als gevolg. Dit zal ook in de toekomst vragen op 

werpen of deze exploitatieverliezen gedekt moeten worden uit de publieke middelen. Het 

nulalternatief kan als volgt worden geformuleerd: 

Nulalternatief: de aandeelhouders van GAE NV leveren een maximale inspanning met minimale 

besteding van publieke middelen om de luchthaven open te houden. De directie van GAE NV gaat 

vanuit eigen middelen van de vennootschap inzetten op acquisitie van nieuwe verbindingen. Er 

worden geen korte tennijn investeringen gedaan ter waarde van € 8,5 miljoen. 

Effecten en uitkomsten 

Het afzetten van de beleidsalternatieven tegen het nulalternatief leidt tot de volgende effecten in de 

MKBA: 

• Investeringskosten 
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Reistljdwinsten zakelijke passagiers 

Reistljdwinsten niet-zakelijke passagiers 

Reiscomfort passagiers 

Effect voor exploitant 

Effecten voor de traumaheli 

Effect voor vliegscholen en GA operators en gebruikers 

Indirecte effecten op de werkgelegenheid 

Indirect effect op het ondernemers- en vestigingsklimaat 

Fijnstof/stikstof 

Geluid 

(Externe) veiligheid 

Verstoring 

Deze effecten zijn zoveel mogeiijk gekwantificeerd en in euro's uitgedrukt gedurende een 

zichtperiode. Dit leidt tot de volgende uitkomsten. 

Prijspell 2013, in miljoenen Alternatief 1a -

Investering 

brandweerkazerne 

+ terminal 

Alternatief 1b -

Investering 

routefonds 

Alternatief 2 -

Sluiting 

Totaal kosten -€ 10,1 €30,2 ^ 9 , 2 

Totaal baten €11,1 € 129,3 -€78,0 

Baten - kosten €1,1 € 159,5 -€87,2 

Conclusies 

In deze rapportage zijn de uitkomsten van de MKBA voor drie beleidsalternatieven gepresenteerd. 

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

Beleidsalternatief 1a bestaat uit een investering in de tenninal en de brandweerkazerne. Het 

investeren in de tenninal leidt tot minder wachttijd voor passagiers, wat een positief welvaartseffect 

is. Investeren in de brandweerkazerne betekent dat de traumaheli op de meest optimale locatie in 

de regie kan worden gestationeerd, en leidt naar ven/vachting tot een licht effectievere inzet van 

brandweerpersoneel op de luchthaven. Op termijn kunnen wellicht de exploitatiekosten van de 

kazernefaciliteit dalen, door meer taken te delen met de andere gebruikers van de kazerne. Op de 

korte termijn stijgen de exploitatiekosten echter licht. Per saldo overstijgen de baten de totale 

kosten in dit beleidsalternatief licht. 

Kanttekening bij bovenstaande conclusie is dat er niet door het bestuur van de luchthaven is 

onderzocht of nog steeds sprake is van structurele ondercapaciteit in de terminal in piektijden bij 

een veel lagere groei dan door hen is voorzien in het businessplan. Ook is niet onderzocht of er 

kosten-effectievere opiossingen mogeiijk zijn om het zelfde effect op een reductie van de wachttijd 

van passagiers te realiseren (in welk verkeersscenario dan ook). 

Het is aan te bevelen om de investering in de terminal en de brandweerkazerne te splitsen en beide 

investeringen op hun merltes te beoordelen. 

Beleidsalternatief 1 b betreft de investering in het risicofonds voor routeontwikkeling. Zoals 

vermeld in de rapportage staat het allenninst vast dat van een dergelijk fonds ook daadwerkelijk 

een groei van de hoeveelheid lijndienstpassagiers mag worden venwacht. De MKBA berekening 

heeft dan ook vooral het karakter van een what-if analyse. Indien de investering in het risicofonds 
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voor routeontwikkeling leidt tot een aantal lijndienstpassagiers opiopend tot 196.000 in 2025, dan 

leidt dat tot een positief MKBA saldo. Er zijn treden positieve reistijdeffecten voor passagiers op, 

alsmede een groei van de werkgelegenheid. Ook leidt een toename van het aantal 

lijndienstpassagiers tot een positief effect op de exploitatie van de luchthaven. Deze positieve 

effecten overtreffen de negatieve effecten van een dergelijke toename van vluchten en passagiers 

in temien van geluidhinder, emissies en investeringskosten samen. 

Beleidsalternatief 2 is het sluiten van de luchthaven per 2016. Kenmerkend voor dit 

beleidsalternatief is dat de grote investeringen (baanverlenging en 10 jaar storting in het agiofonds) 

reeds gedaan zijn, en hiermee 'verzonken' zijn. Uit onze analyse blijkt dat sluiting van de 

luchthaven tot een negatief MKBA saldo leidt, wat betekent dat dit een welvaartsverlies is voor de 

Noord-Nederlandse samenleving. In geval van sluiting is er sprake van een reistijdverlies voor 

passagiers die dan via een alternatieve luchthaven moeten reizen die verder weg ligt dan 

Groningen airport Eelde. Tevens betekent sluiting een veriies van werkgelegenheid. Ervan 

uitgaande dat zonder sluiting in het nulalternatief de luchthaven gematigd groeit, en dus ook de 

werkgelegenheid meegroeit, zou sluiting leiden tot op temriljn een veriies van maximaal circa 420 

directe en indirecte voltijds arbeidsplaatsen. Hier tegenover staat een afname van geluidhinder en 

emissies. Ten slotte geldt dat in het sluiten scenario de positieve kasstroom van de exploitant 

(exclusief afschrijvingen^^) beeindigd wordt. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat ook in het geval 

van het SEO lage scenario (dus een lagere groei van het aantal passagiers) deze conclusies 

blijven staan. 

Het overgrote deel van de effecten in de MKBA betreft effecten die optreden als gevolg van de 

commerciele luchtvaart. De effecten voor het lesverkeer en general aviation zijn relatief gering. 

CPB/PBL (2013). Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 
Fakton, BCI en SEO (2012), Werklnstmctie 'van GREX naar MKBA'. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanlei(ding 

Sinds december 2003 zijn de aandelen van Groningen Airport Eelde (GAE) NV in handen van vijf 

regionale partijen: de provincie Groningen (30%), de provincie Drenthe (30%), de gemeente 

Groningen (26%), de gemeente Assen (10%) en de gemeente Tynaarlo (4%). Vanuit hun 

hoedanigheid als aandeelhouder zetten de betrokken overheden zich in om de luchthaven te 

faciliteren in haar ontwikkeling. Vooral beleidsmatig, maar de afgelopen jaren ook financieel in de 

vonn van een agiostorting van ruim 1 miljoen euro per jaar als bijdrage in de exploitatie van GAE 

NV, gebaseerd op een overeenkomst met het Rijk uit 2001. Destijds is overeengekomen dat deze 

bijdrage jaarlijks voor een periode van 10 jaar zou worden ingebracht door de regionale 

aandeelhouders, te starten vanaf 1 januari 2003 en eindigend op 31 december 2012. 

Een onderdeel van de afspraken met het Rijk is geweest het verlengen van de start- en 

landingsbaan van Groningen Airport Eelde van 1800 naar 2500 meter. De kosten hiervan zijn door 

het Rijk gefinancierd. Na jarenlange juridische procedures is de baanverlening in april 2013 

gerealiseerd. 

Inzet op groei: strategisch plan 'Werelden Verbinden' 

Met de baanverlenging is voor GAE een belangrijke voonwaarde voor toekomstige groei van de 

luchthaven gerealiseerd. De wijze waarop die groei tot stand dient te komen. Is verwoord in het 

door het bestuur van GAE NV opgestelde strategisch plan Werelden Vert:lnden'. Dit plan is op 31 

oktober 2013 openbaar gemaakt. Het businessplan bestrijkt een periode van 10 jaar (2013-2023) 

en voorziet een sterke groei in het aantal verbindingen en reizigers. 

Om de groeiambitie te bewerkstelligen zijn er volgens het plan uitbreidingsinvesteringen nodig van 

in totaal € 17 miljoen. Per brief heeft het bestuur van GAE NV de aandeelhouders gevraagd om nu 

zorg te dragen voor: 

• Een bijdrage van € 1 miljoen in een fonds voor routeontwikkeling; 

• Financiering van voorgenomen korte tennijn (2016) investeringen van € 7,5 miljoen, waarbij het 

gaat om uitbreiding van de passagiersterminal en nieuwbouw van de brandweervoorziening. 

In totaal komt de nu gevraagde publieke bijdrage dan op € 8,5 miljoen euro. 

Onderzoek Noordelijke Rekenkamer 

Op 4 november 2013 heeft de Noordelijke Rekenkamer het rapport Provinciale Betrokkenheid bij 

Groningen Airport Eelde uitgebracht. Hierin beschrijft de Rekenkamer weIke publieke belangen ten 

grondslag liggen aan de provinciale participatie in GAE NV en op weIke wijze de colleges van 

Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe in de periode 2004-2012 hebben gestuurd op het 

borgen van die belangen. 

Daarnaast bevat de rapportage een analyse van het marktpotentieel van GAE en wordt een drietal 

ontwikkelscenario's voor de luchthaven geschetst, op basis van onderzoek uitgevoerd door SEO 

Economisch Onderzoek. SEO gaat hierbij uit van een laag, midden en hoog scenario. Bij het lage 

scenario wordt beargumenteerd dat er een reeel risico is dat Leiystad Airport zich tot concurrent 

ontwikkelt, wat zou leiden tot exploitatietekorten van de luchthaven, zelfs tot na 2030. Het midden 

scenario gaat uit van 'business as usual', waarin rond 2030 een rendabele exploitatie wordt bereikt. 

Het hoge groei scenario gaat er vanuit dat Ryanair zich verder ontwikkelt op GAE, wat leidt tot een 
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flinke groei in het aantal vliegbewegingen en reizigers en zorgt voor een positief exploitatieresultaat 

in 2023. Zie paragraaf 2.3 en de bijiage voor meer achtergrond over de S E O scenario's. 

Dit roept de vraag op of het maatschappelijk verantwoord is om in de luchthaven te blijven 

investeren. De Noordelijke Rekenkamer concludeert daarbij dat de provincies Drenthe en 

Groningen de effecten van de luchthaven niet door middel van een maatschappelijke kosten-

batenanalyse hebben onderzocht. 

Gezien deze achtergrond is er behoefte bij de aandeelhouders aan aanvullende informatie. Deze 

infomnatie dient als Input voor de besluitvorming over de gevraagde publieke investeringsbijdrage. 

Het gaat dan in het bijzonder om een nader inzicht in de economische effecten van een dergelijke 

investering voor de regio. 

Ecorys heeft hiervoor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld. Hierbij 

worden de kosten en baten voor Noord-Nederiand in kaart gebracht, volgens de meest recent 

geldende methodieken en richtlijnen, conform de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA)", het Kader KBA bij MIRT-veri<enningen^ en publicaties van het 

Kennisinstltuut voor Moblllteit (KIM) met betrekking tot de maatschappelijke waarde van kortere en 

betrouwbaardere reistijden®. 

Wat is een MKBA? 

Een kosten-batenanalyse is een instrument w/aarmee alle relevante effecten van een project worden 

bepaald voor (in dit geval) Noord-Nederland en met elkaar worden vergeleken. Het gaat dan zowel om 

effecten voor de direct betrokkenen (overheden, exploitant, gebruikers) als effecten voor diegenen die op 

een andere manier voor- of nadeel ondervinden van een project (bijvoorbeeld omwonenden, reizigers). 

Deze effecten worden zoveel mogeiijk vertaald naar hun effecten op de welvaart van de betrokkenen, en 

worden over een reeks van jaren bepaald. De welvaartseffecten worden zoveel mogeiijk uitgedrukt in 

geldtermen. 

Het resultaat van de analyse is een overzicht van de effecten voor de Noord- Nederlandse samenleving, 

over een lange reeks van jaren. Door de toekomstige effecten te vertalen naar hun huidige waarde, kunnen 

effecten die op verschillende momenten in de tijd optreden bij elkaar worden opgeteld. Hierdoor kan inzicht 

worden verkregen in het netto effect op de welvaart van alle stakeholders binnen de Noord-Nederlandse 

grenzen samen. 

1.2 Onderzoeksvraag 

Kort samengevat stellen de elgenaren zich de vraag: 

Welk maatschappelijk rendement in termen van kosten en baten Is verbonden aan eventuele 

nadere publieke investeringen in de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde voor Noord-

Nederland? 

Deze onderzoeksvraag staat centraal bij het opstellen van de MKBA. Op verzoek van de 

opdrachtgever zijn de prognoses van S E O ^ als verkeersprognoses voor G A E gebruikt. 

CPB/PBL (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012). KBA bij MIRT-verkenningen. Kader voor het invullen van de OEI-fomnats. 
September, 2012. 
Kennisinstltuut voor Mobiliteit (2013). De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden. November, 
2013. 
SEO (2013). Een rendabele exploitatie van GAE op de lange baan, September 2013. 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de probleemanalyse en bijbehorende opiossingsrichtlngen. 

In hoofdstuk 3 worden de beschouwde effecten beschreven en hoofdstuk 4 zal de uitkomsten van 

de MKBA presenteren. In hoofdstuk 5 wordt de gevoeligheidsanalyse uitgewertct en tot slot zullen in 

hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen worden beschreven. 

MKBA Groningen Airport Eelde ECORYS A 12 



2 Probleemanalyse en opiossingsrichtlngen 

2.1 Probleemanalyse 

Inleiding 

In 2013 waren er op GAE 43.836 vliegbewegingen en 201.721 passagiers^. HiertDij moet wel 

worden opgemeri<t dat Transavia en Ryanair met ingang van het zomerseizoen van 2014 drie 

vluchten vanaf GAE gaan schrappen^. Daartegenover staat dat ArkeFly in het zomerseizoen van 

2014 twee keer per week naar Antalya gaat vliegen. 

De directe aanleiding voor de gevraagde MKBA ligt in het verzoek van het bestuur van GAE NV 

om, in eerste instantie, zorg te dragen voor een publieke investeringsbijdrage in faciliteiten op de 

luchthaven van € 7,5 miljoen aangevuld met een bijdrage in een risicofonds voor routeontwikkeling 

van € 1 miljoen. Dit maakt een totaal van € 8,5 miljoen. De begrote investeringen in faciliteiten op 

de luchthaven betreffen de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne en uitbreiding van de 

passagiersterminal met circa 2.000 m .̂ Om te besluiten over deze extra publieke investering Is 

inzicht in het maatschappelijke effecten van deze investering gewenst. 

Op de achtergrond speelt echter een vergaande vraag, te weten: is de maatschappelijke waarde 

van de luchthaven dermate groot dat dit de financiele bijdrage van de regionale overheden, nu en 

in de toekomst, rechtvaardigt. Immers, uit de analyse van de Noordelijke Rekenkamer blijkt dat het 

nog lange tijd kan duren voordat de exploitatie van de luchthaven kostendekkend kan zijn. Deze 

exploitatieveriiezen kunnen er toe leiden dat regionale partijen ook in de toekomst langere tijd 

financieel moeten bijdragen. De vraag dient zich dan ook aan wat het maatschappelijk rendement 

is van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederiand. Ook deze vraag zal moeten worden 

beantwoord. 

Anderzijds is na vele jaren onlangs eindelijk de baanverienging gerealiseerd. Het ligt dus voor de 

hand om deze investering ook zo goed mogeiijk uit te nutten en zodoende de werkgelegenheid op 

en rond de luchthaven verder te stimuleren. Dit aspect dient in de analyse dan ook een volwaardige 

plaats te krijgen. 

Concreet betekent dit dat de opzet van de gevraagde maatschappelijke kosten-batenanalyse 

zodanig dient te zijn dat de verschillende vragen goed beantwoord kunnen worden. Dit stelt eisen 

aan de definiering van de alternatieven en de verschillende effecten die in kaart worden gebracht. 

Probleemanalyse 

Op basis van deze onderzoeksvragen kan de probleemanalyse als volgt worden beschreven. 

Het bestuur van de luchthaven geeft aan dat de huidige passagiersterminal reeds bij het huidige 

passagiersniveau niet voldoet tijdens piekmomenten (zomer) waardoor uitbreiding noodzakelijk is 

Daarnaast verwacht het bestuur de komende jaren meer een groei in tennen van het aantal 

vluchten en reizigers dat de luchthaven moet venwerken. Er staat derhalve druk op de bestaande 

faciliteiten en die druk zal bij groei (bijvoorbeeld confonn het SEO middenscenario) verder 

toenemen, waardoor er knelpunten zullen ontstaan bij de reizigersafhandeling die leiden tot langere 

wachttijden voor reizigers. 

GAE NV (2014). Statistieken 2013. 
RTV Drenthe (2013). Ryanair en Transavia schrappen vluchten vanaf Eelde. 16 december 2013, 
http;//www.rtvdrenthe.nl/nieuws/transavla-en-ryanair-schrappen-vluchten-vanaf-eelde 
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Nieuwbouw van de brandweer is volgens het management noodzakelijk omdat de huidige 

voorziening zwaar gedateerd is. Daarnaast geeft zij aan dat de aanrijtijd sinds de baanverienging In 

2013 langer is geworden, waardoor het risico dat de nonn voor de aanrijtijd van 3 minuten niet 

gehaald wordt, is vergroot. Wanneer de norm (structureel) niet gehaald wordt, kunnen er mogelijke 

implicaties met betrekking tot de regelgeving optreden. Hiertjij dient te worden aangetekend dat er 

nu geen aanwijzingen zijn dat de nonn structureel niet zal worden gehaald. Bij realisatie van een 

nieuwe brandweerkazerne kan daarnaast mogeiijk een besparing op de exploitatiekosten van de 

brandweer worden bereikt door de nieuwbouw van de brandweer te koppelen aan de nieuwbouw 

van faciliteiten voor de traumaheli van het Mobiel Medisch Team van het UMCG en een nieuwe 

standplaats voor UMCG Ambulancezorg (die nu zijn gevestigd op het bedrijventerrein Vriezerbrug 

te Vries). Voor een nadere toelichting, zie paragraaf 3.2.3. 

Op basis van bovenstaande is beleidsalternatief l a geformuleerd (zie paragraaf 2.3). 

Los van de faciliteiten kan de luchthaven meer vluchten venwerken dan momenteel het geval is. Er 

is echter een extra inspanning nodig om die extra vluchten in de vonn van extra lijndiensten te 

realiseren. Op basis hiervan is beleidsalternatief 1 b gefonnuleerd (zie paragraaf 2.3). 

Er wordt dus gevraagd of de aandeelhouders zorg kunnen dragen voor een investering van € 8,5 

miljoen en er is het risico op een langdurig exploitatietekort. Dat betekent dat er (opnieuw) publieke 

middelen geinvesteerd zullen moeten worden in GAE. De aandeelhouders zouden graag 

inzichtelijk willen hebben wat de maatschappelijke kosten en baten van GAE zijn voor Noord-

Nederiand, om ten aanzien van deze vragen een goede afweging te kunnen maken. Op basis 

hiervan is beleidsalternatief 2 gefonnuleerd (zie paragraaf 2.3). 

2.2 Het nulalternatief 

In een MKBA worden project- of beleidsalternatieven vergeleken met een nulalternatief. Het 

nulalternatief is de meest waarschijniijke situatie zonder grootscheepse maatregelen zoals in de 

beleidsalternatieven worden verkend, en vormt de referentiesituatie waartegen de twee 

alternatieven worden afgezet. Bij eike maatschappelijke kosten-batenanalyse geldt dat het 

belangrijk is dat de beleidsalternatieven en nulalternatief die worden bestudeerd goed gedefinieerd 

worden. Zo ook bij deze MKBA, vooral omdat het hier niet gaat om de vraag of de luchthaven er 

moet komen. Immers, de luchthaven ligt er al decennia, en er is recent geinvesteerd in 

baanverlenging. De aandeelhouders staan nu voor de vraag of de maatschappelijke baten de 

nadere publieke investeringen kunnen rechtvaardigen, en willen daarbij weten wat het 

maatschappelijk rendement is dat de luchthaven in zijn algemeenheid brengt voor de Noord-

Nederiandse samenleving. 

Het vaststellen van het nulalternatief is geen sinecure. De luchthaven is al jaren operatloneel, er is 

recent een baanverienging tot stand gebracht, en het bestuur van GAE NV heeft een groeistrategie 

gepresenteerd. Daartegenover staat dat het rapport van de Noordelijke Rekenkamer waarschuwt 

voor de mogelijke risico's, in termen van tegenvallende reizigersaantallen met dito 

exploitatieveriiezen als gevolg. Dit zal ook in de toekomst vragen op werpen of deze 

exploitatieveriiezen gedekt moeten worden uit de publieke middelen. Het nulalternatief kan als volgt 

worden gefonnuleerd: 

Nulalternatief: de aandeelhouders van GAE NV leveren een maximale inspanning met minimale 

besteding van publieke middelen om de luchthaven open te houden. De directie van GAE NV gaat 
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vanuit eigen middelen van de vennootschap inzetten op acquisitie van nieuwe verbindingen. Er 

worden geen korte termijn investeringen gedaan ter waarde van € 8,5 miljoen. 

2.3 Opiossingsrichtingen en belei(dsalternatieven 

Het doel van deze MKBA is om inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement in termen van 

kosten en baten voor eventuele nadere publieke investeringen in de ontwikkeling van GAE. Om 

hier een goed inzicht in te krijgen, is het van belang om zowel de korte temnijn investering van 8,5 

miljoen euro in een beleidsalternatief te zetten, als het alternatief dat de luchthaven op korte termijn 

zou moeten sluiten. Op deze manier wordt zowel de maatschappelijke meenwaarde van de 

investering van 8,5 miljoen euro duidelijk, evenals het maatschappelijk rendement van de 

luchthaven zelf. 

Er is voor gekozen om de effecten van de investeringen in de brandweerkazerne en 

passagiersterminal enerzijds en in het risicofonds voor routeontwikkeling anderzijds apart te laten 

zien. De reden is dat de causaliteit tussen de investering in het risicofonds en de door de 

luchthaven hieraan gekoppelde verwachting dat dit moet leiden tot uiteindelijk circa 200.000 

lijndienstpassagiers diffuus is. Aangezien dit een relatief forse impact heeft op de prognose van het 

aantal vluchten en reizigers (en dus ook de reistijdwinst en externe effecten) is besloten om 

alternatief 1 te splitsen. Dit leidt tot de volgende drie beleidsalternatieven: 

• Beleidsalternatief l a : de gevraagde € 7,5 miljoen investeren in verbetering en uitbreiding van 

de temninal en in een onderkomen voor de luchthavenbrandweer. 

• Beleidsalternatief 1b: de gevraagde € 1 miljoen investeren in een risicofonds voor 

routeontwikkeling. We nemen aan dat hierdoor extra lijndienstvluchten en -passagiers worden 

aangetrokken. Zoals gezegd, is de causaliteit tussen het fonds en het daadwerkelijk realiseren 

van lijnvluchten diffuus. Er verandert door het fonds niets aan de marî t of het achteriand. Ook 

kan het zijn dat airiines weer stoppen met een lijnvlucht, waarvan de onrendabele top uit het 

routefonds werd gedekt, als het fonds op is. De MKBA voor dit alternatief heeft dus vooral het 

karakter van een 'what-if analyse. 

• Beleidsalternatief 2: sluiten van de luchthaven op korte temnijn (2016). Met dit alternatief kan 

de meerwaarde van de luchthaven worden bepaald vergeleken met de situatie dat de 

luchthaven op korte temnijn zou moeten sluiten. Juist vanwege deze meenwaarde inschatting 

gaan we ervan uit dat in dit beleidsaltematief geen alternatieve ontwikkelingen op het terrein 

zullen plaatsvinden. 

Door een scenario van onmiddellijke sluiting van de luchthaven te vergelijken met het nulalternatief, 

krijgt men inzicht wat de meenwaarde is van het open houden van de luchthaven. Het gaat dan met 

name om werkgelegenheid, en daarnaast de langere reistijd voor reizigers en daartegenover de 

hogere geluidhinder en emissies. Dit geeft dus een antwoord op de vraag wat het maatschappelijk 

rendement is van de luchthaven voor Noord-Nederiand. 

Het vergelijken van beleidsalternatief 1 a of lb met het nulalternatief geeft antwoord op de vraag of 

het maatschappelijk (economisch) rendabel is om deze investeringen in brandweerkazerne en 

terminal (beleidsalternatief 1a) danwel routefonds (beleidsalternatief lb) te doen. 

Momenteel is niet bekend hoeveel op welk moment zou moeten worden geherinvesteerd in het 

nulalternatief om de luchthaven open te houden. Om deze reden is de analyse periode voor 

beleidsalternatief 2 bekort, tot circa 15 jaar (tot en met 2030). Impliciet is dus verondersteld dat de 

luchthaven zonder herinvestering nog 15 jaar operationeel kan zijn. Het eindjaar van de effecten is 
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dus gesteld op 2030. Daarbij is tevens aangenomen dat eventuele exploitatietekorten vanuit het 

liquide vemnogen van GAE NV kunnen worden gefinancierd (al dan niet aangevuld op basis van 

externe financiering). In een gevoeligheidsanalyse bekijken we wat het effect op de ultkomst van de 

MKBA is als de luchthaven nog 25 jaar vooruit kan zonder herinvestering. 

Verschillende scenario's 

Op verzoek van de opdrachtgever worden de drie groeiscenario's van SEO gebruikt^°: 

• SEO Laag (Leiystad ontwikkelt zich): waarin wordt verondersteld dat Leiystad Airport tot 

ontwikkeling komt, waarna het low cost carriervert<eer van GAE in 2018 naar Leiystad verhuist. 

• SEO Midden (Business as usual): waartDij voor alle verkeerssegmenten wordt uitgegaan van 

voorspellingen van Airbus en Boeing ten aanzien van de gemiddelde groei van het Intra-

Europese vliegverkeer tot 2031 (3,5% per jaar). 

• SEO Hoog (Ryanair breidt uit): waarin wordt verondersteld dat een low cost carrier van het 

kaliber Ryanair zich sterk ontwikkelt op GAE. 

In de bijiage is een uitgebreidere beschrijving van de SEO-scenario's opgenomen. Afhankelijk van 

het aantrekken van nieuwe vluchten (dus per scenario verschillend) zal er al dan niet voldoende 

dekking zijn van de operationele kosten en zullen herinvesteringen mogeiijk zijn. 

Dit betekent dat het nulalternatief een verschillende invulling heeft in de verschillende scenario's. In 

alle scenario's neemt het aantal vluchten in het nulalternatief toe. Hierdoor zullen de operationele 

kosten en opbrengsten toenemen, alsook de overiast voor de omwonenden. Daarnaast zal er in het 

nulalternatief sprake zijn van herinvesteringen in de faciliteiten. De mogelijkheid om die 

herinvestering uit eigen middelen te dekken hangt mede af van het scenario. 

Op basis van nieuwe felten eind 2013 (het schrappen van vluchten door Transavia en Ryanair en 

een tweewekelijkse extra vlucht van Art<eFly), heeft SEO aangegeven dat er waarschijniljk 

vertraging zit in hun scenario's van circa twee jaar. 

Het Rekenkamer rapport geeft aan dat het laagscenario, waarin Leiystad zich ontwikkelt als 

concurrent van GAE, een scenario is waarmee serieus rekening moet worden gehouden. Echter, 

men kan zich afvragen of binnen een dergelijk scenario er daadweri<elijk een investeringsvraag op 

tafel zou komen. Om die reden is in overieg met de opdrachtgever besloten om uit te gaan van het 

SEO middenscenario als basis voor de verkeersontwikkeling. In de gevoeligheidsanalyse bekijken 

we het effect van het SEO laagscenario op de uitkomsten van de MKBA. Overigens wijkt ook het 

SEO middenscenario fors af ten opzichte van de door GAE geschetste ambitie in het strategisch 

plan. 

Tabel 2.1 Vervoersprognoses GAE NV en SEO (xl.OOO) 

2013 2018 2023 2025 2030 

Strategic GAE NV vliegbewegingen 48 60 66 

Strategie GAE NV passagiers 175 379 597 

SEO Hoog scenario 46 63 67 69 73 

vliegbewegingen 

SEO Hoog scenario 205 393 538 596 812 

passagiers 

SEO Midden scenario vliegbewegingen 46 62 66 67 71 

SEO Midden scenario passagiers 205 243 289 307 362 

SEO (2013). Een rendabele exploitatie van GAE op de lange baan, September 2013. 
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2013 2018 2023 2025 2030 

SEO Laag scenario vliegbewegingen 46 62 65 66 70 

SEO Laag scenario 205 177 211 224 265 

passagiers 

Samengevat stellen we de volgende beleidsalternatieven voor, die elk bestaan uit een alternatief en 

een vervoersprognose. 

Tabel 2.2 De beleidsalternatieven, scenario's en inzichten 

Alternatief = Beleidsalternatief -•- Vervoersprognose ~> leidt tot inzicht in: 

Nulalternatief Maximale Inspanning met SEO midden -
minimale besteding van publieke scenario 

middelen in GAE 

Geen investering op korte 

termijn 

Luchthaven blijft open 

door maximale inspanning 

aandeelhouders met 

minimale besteding 

publieke middelen 

Alternatief la Het vliegveld investeert € 7,5 SEO midden Netto maatschappelijk 

miljoen gefinancierd uit publieke scenario effect van publiek 

middelen in GAE voor uitbreiding investeren in uitbreiding 

tenminal en nieuwe terminal en nieuwe 

brandweerkazeme brandweerkazeme GAE 

Alternatief lb Het vliegveld investeert € 1.0 SEO midden Netto maatschappelijk 

miljoen gefinancierd uit publieke scenario effect van publiek 

middelen in GAE voor het investeren in risicofonds 

risicofonds voor routeonbwikkeling voor routeontwikkeling 

voor GAE 

Alternatief 2 De aandeelhouders gaan over tot SEO midden Netto maatschappelijk 

sluiting van de luchthaven per scenario effect van de 

2016 luchthaven 

2.4 Gevoelighei(jsanalyses 

Naast het doorrekenen van het nulalternatief en de twee beleidsalternatieven op basis van de SEO 

midden scenario's, zijn er ook drie gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd. De eerste 

gevoeligheidsanalyse zal een doorrekening van de MKBA voor het SEO laag scenario zijn, waar de 

tweede gevoeligheidsanalyse juist een doorrekening van de MKBA voor het SEO hoog scenario. 

De derde gevoeligheidsanalyse betreft een veronderstelling dat er na het eindjaar van de SEO 

verkeersvoorspelling nog 10 jaar een extra groei van 3,5% plaats vindt. In het SEO midden 

scenario wordt in de hoofdanalyse een prognose voor het vliegvert<eer gegeven tot en met 2030, 

daarna wordt het aantal vliegbewegingen en het aantal passagiers constant verondersteld, 

aangezien er geen prognoses beschikbaar zijn voor verder in de toekomst. Een vierde 

gevoeligheidsanalyse ten slotte bekijkt wat het effect is op de ultkomst van de MKBA indien er 

wordt uitgegaan dat er 25 jaar zonder herinvestering kan worden gedaan in plaats van 15 jaar 
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3 Beschouwde effecten 

In dit hoofdstuk worden de effecten beschreven die we voorstellen om mee te nemen in de MKBA. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe effecten (effecten voor de eigenaar, exploitant of 

gebruiker) en indirecte effecten (effecten die optreden omdat de direct betrokkenen hun baten 

doorgeven aan anderen, bijvoorbeeld door veriaging van prijzen of een hogere consumptie). 

Vervolgens wordt beschreven wat het effect Is voor de referentiesituatie (nulalternatief) en de twee 

beleidsalternatieven (investeren In GAE en sluiten van GAE). 

In onderstaande tabel worden de belangrijkste projecteffecten voor de MKBA Groningen Airport 
Eelde weergegeven. 

Tabel 3.1 Overzicht belangrijkste effecten 

Luchthavenvoorzieningen • Investeringskosten • Arbeidsmarkt • Fijnstof/stikstof 

en terrein • Reistljdwinsten • Effect op het • Geluid 

passagiers ondernemers- en • (Externe) veiligheid 

• Rels- en vestigingsklimaat • Verstoring 

transportkosten • Effect op • Ruimtebeslag, 

passagiers woonkllmaat landschap 

• Reiscomfort • Katalysator voor 

passagiers (andere) 

• Effect voor exploitant investeringen in 

• Effecten voor de onroerend goed 

traumaheli • Bijdrage aan vitale 

• Effect voor regio 

vliegscholen en GA 

operators en 

gebruikers 

3.1 Algemene aannames 

Scope van het onderzoek 

Op verzoek van de opdrachtgever worden de maatschappelijke kosten en baten voor Noord-

Nederiand in kaart gebracht. Op nationaal niveau zijn er ook een aantal effecten te ven/vachten die 

buiten de scope van deze studie vallen. In het kader hieronder worden deze kort toegelicht 

Wat zijn de aanvullende kosten en baten op nationaal niveau? 

Vergeleken met een MKBA op niveau van Noord-Nederiand zijn er aanvullende reistijdwinsten en effecten 

voor het reiscomfort voor reizigers uit de rest van Nederiand. Daamaast zijn er werkgelegenheidseffecten 

voor de rest van Nederiand en zijn er ook exteme effecten op het gebied van C02, NOx en geluid. Deze 

effecten kunnen tegengesteld zijn aan het effect voor Noord-Nederland. Ter illustratie: in beleidsalternatief 

2, leidt sluiting van de luchthaven tot minder geluidhinder voor de regio rondom de luchthaven. Indien 

reizigers via andere luchthavens elders in Nederiand reizen, en daar dus meer vluchten plaatsvinden, vindt 

daar dus meer geluidshinder plaats. 
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Wat zijn de aanvullende kosten en baten op internationaal niveau? 

Vergeleken met een MKBA op nationaal niveau zijn er aanvullende reistijdwinsten en effecten voor het 

reiscomfort voor reizigers uit Duitsland. Daarnaast zijn er aanvullende werkgelegenheidseffecten voor 

Duitsland en zijn er ook aanvullende externe effecten op het gebied van C02, NOx en geluid. 

D/scor)fovoef 

Om de toekomstige kosten en baten te kunnen vergelijken met baten en kosten die op kortere 

termijn gerealiseerd worden, zal gebruik worden gemaakt van een zogenaamde discontovoet. De 

discontovoet is een rentepercentage waamnee de kosten en baten worden vertaald naar hun 

huidige waarde ("contant worden gemaakt"). De resulterende contante waarden van kosten 

respectievelijk baten kunnen vervolgens worden vergeleken. 

In Nederiand wordt een risicovrije discontovoet van 2,5 procent voorgeschreven, in combinatie met 

een project specifieke opslag. Indien deze laatste niet bekend is, wordt hiervoor standaard 3 

procent gehanteerd. De gehanteerde discontovoet zal dan 5,5% bedragen^\ 

Prijspeil 

Alle effecten zullen worden uitgedrukt in prijzen van 66n jaar, bij voorkeur 2013; ook effecten in 

bijvoorbeeld het jaar 2043 of in 2067 zullen prijspeil 2013 kennen. Er wordt dus gerekend met 

zogenaamde reSle prijzen, zonder rekening te houden met inflatie. Alle prijzen zullen worden 

uitgedrukt in mari<tprijzen, dus inclusief BTW. 

Voor het prijspeil wordt rekening gehouden met de laatste consumentenprijsindex (CPI) van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze neemt 2006 als basisjaar (CPI=100) en de meest 

recente waarde bedraagt 112,10 (oktober 2013). 

BTW 

De investeringskosten en beheer- en onderhoudskosten worden daarnaast weergegeven als 

marktprijzen, dus inclusief BTW. Als BTW-percentage wordt 17,5% gehanteerd^^. 

Reistijdwaardehng 

Voor de reistijdwaardering (Value of Time) van de reizigers die naar GAE of een alternatieve 

luchthaven rijden, zijn de meest recente cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KIM) gebruikt: 

de maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden (2013). 

Overige kengetallen 

Er zijn diverse effecten te verwachten waarvoor geen marktprijzen voorhanden zijn. Voor het 

waarderen van dergelijke effecten zal waar mogeiijk gebruik worden gemaakt van kengetallen. De 

website van het Steunpunt Economische Evaluatie (SEE) van Rijkswaterstaat geeft een recent 

overzicht van dergelijke kengetallen. Deze zullen in principe worden gehanteerd, tenzij er betere of 

meer recente kengetallen beschikbaar zijn. 

Z/c/7fper/ode 

Een ander uitgangspunt betreft de zichtperiode. Aangezien er ook in het verleden al publieke 

investeringen in GAE zijn gedaan, ligt het voorde hand datde effecten kunnen zich dan ook over 

een lange periode uitspreiden. In de MKBA zullen de baten voor de gehele technische levensduur 

van de investering ("eeuwigdurend") worden beschouwd, waarvoor om praktische redenen in 

Ministerie van Financien (2007). Actualisatie van de discontovoet, 
CPB (2011), de BTW in kosten-batenanalyses. 

MKBA Groningen Ain^ort Eelde ECORYS A 



Nederiand standaard een periode van 100 jaar wordt gehanteerd. Voor de werkgelegenheid wordt 

6en zichtjaar gehanteerd: 2030. Deze sluit het best aan bij de beschikbare prognosecijfers, de 

documenten en de modelinstrumenten die worden gebruikt om effecten te berekenen. Voor de 

overige jaren worden de effecten ook doorgerekend, waarbij gebruikt wordt gemaakt van 

interpolatie. De effecten na 2030 worden constant gehouden. Een uitzondering is het alternatief 

sluiting: hiertDij wordt 2030 als eindjaar voor de effecten genomen. Dit heeft te maken met de 

aanname dat de luchthaven in het nulalternatief naar ven/vachting nog zo'n 15 jaar operationeel kan 

blijven zonder herinvesteringen, dus tot ongeveer 2030. Om de sluiting hier tegen af te zetten, 

wordt als eindjaar voor de effecten dus ook 2030 genomen. 

3.2 Directe effecten 

De belangrijkste directe effecten vormen de effecten voor de exploitant, de besparing in reistijd en 

kosten en verhoging van het comfort voor de reiziger. Daarnaast zijn er effecten voor de 

traumaheli, de aanwezige vliegscholen en de General Aviation (GA) operators en gebruikers. 

3.2 1 Effecten voor de exploitant 

Effect op het exploitatiesaldo 

De effecten voor de exploitant is het effect op het exploitatieresultaat van GAE NV in elk van de 

beleidsalternatieven. Hiervoor is gebruik gemaakt van de analyse van SEO (2013), die in hun 

rapportage heeft uitgerekend wat het operationeel resultaat van de exploitant is voor een aantal 

steekjaren. De conclusie van SEO is dat het een aantal jaren duurt voordat GAE NV positieve 

exploitatiecijfers (na afschrijvingen) schrijft. 

Zoals in de recente CPB/PBL richtlijn voor MKBA's (2013)^^ en onderiiggende werkwijzer''" wordt 

aangegeven, kan een dergelijke exploitatieanalyse niet integraal worden overgenomen in de 

MKBA. Belangrijke noodzakelijke bewerkingen zijn: 

• De analyse moet in marictprijzen zijn. Ecorys heeft hiervoor belastingen (BTW) toegevoegd aan 

de exploitatieanalyse van SEO. 

• De analyse moet exclusief afschrijvingskosten zijn. In een MKBA wordt uitgegaan van het 'sunk 

costs' principe, ofwel investeringen uit het verieden zijn niet meer relevant voor de MKBA. 

Daarnaast moet de analyse in constante prijzen zijn, wat het geval is voor de SEO analyse. 

In onderstaande tabel wordt de netto contante waarde van het exploitatieresultaat voor elk van de 

drie beleidsalternatieven gepresenteerd, waarbij bovenstaande correcties zijn toegepast op de 

cijfers voor het SEO midden scenario. De mogelijke extra kosten van de luchtveri<eersleiding zitten 

hier niet bij^*. 

CPB/PBL (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 
Fakton, BCI en SEO (2012), Werkinstmctie van GREX naar MKBA'. 
Er komt mogeiijk een nieuw bekostigingssysteem voor de Nederiandse luchtverkeersleiding (Rijksoverheld (2013), Nieuwe 
beleid met betrekking tot het heffingenbeleid voor plaatselijke luchtverkeersdienstveriening.) 
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Tabel 3.2 Effect op exploitatieresultaat GAE NV (Netto contante waarde ten opzichte van het 

Alternatief 1a - Investering Alternatief l b - Investering Alternatief 2 -

brandweerkazerne + routefonds, Sluiting 

terminal 

Effect op €0 € 31,6 miljoen € -9,2 miljoen 

exploitatieresultaat 

Het effect op het exploitatieresultaat is nul voor beleidsalternatief l a ten opzichte van het 

nulalternatief. Immers, de investering in de tenninal leidt niet direct tot extra revenuen voor de 

operator. Wel zijn er extra onderhoudskosten. Deze worden hieronder apart weergegeven. Voor 

beleidsaltematief lb geldt dat de extra lijndiensten leiden tot hogere opbrengsten (havengelden, 

parkeren e d ), maar ook tot hogere kosten, weIke door Ecorys zijn ingeschat op basis van de SEO 

analyse. Het saldo is echter positief. Voor beleidsalternatief 2 geldt dat bij sluiting de positieve 

kasstroom van de luchthaven beeindigd wordt, wat maatschappelijk economisch een negatieve 

beat van € 9,2 miljoen tot 2030 betekent. 

Kosten nulalternatief 

In het nulalternatief zijn erop enig moment investeringen nodig in de gebouwen, de landingsbaan 

en overige faciliteiten. Deze treden ook op in beleidsalternatieven la en lb. Daarmee vallen ze 

voor deze twee alternatieven weg tegen de kosten in het nulalternatief. Er zijn immers geen 

meeri<osten in beleidsalternatief la en lb. 

Voor beleidsalternatief 2 is de zichtperiode 15 jaar, en stopt dus voordat dergelijk herinvesteringen 

nodig zouden zijn. 

Kosten beleidsalternatieven 1a en 1b 

De belangrijkste kosten vormen de investeringskosten voor nieuwe faciliteiten van 8,5 miljoen euro. 

Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten: 

• 2,55 miljoen euro voor een investering in een nieuwe brandweerkazerne; 

• 4,97 miljoen euro voor een investering in uitbreiding van de temninal; 

• 1 miljoen euro voor een risicofonds voor routeontwikkeling. 

De publieke bijdrage van 1 miljoen euro voor het risicofonds voor routeontwikkeling is een 

onderdeel van de totale investering. Het streven is om ook 1 miljoen euro privaat te investeren 

Momenteel zit er nog wat geld in het fonds, en wij nemen (conservatief) aan dat er nog 500.000 

euro door private partijen wordt bijgedragen. Aangenomen is dat alle kosten in 2015 worden 

gemaakt en dat er effecten optreden vanaf 2016. 

De additionele beheer- en onderhoudskosten voor de nieuwe brandweerkazerne en de nieuwbouw 

van faciliteiten voorde traumaheli bedragen 85.000 euro per jaar, aldus GAE NV. Helaas kan er 

door GAE NV geen onderscheid worden gemaakt tussen beide gebouwen. De kosten voor 

onderhoud en beheer voor de nieuwbouw van faciliteiten voor de traumaheli worden door deze 

organisaties gedragen. Hiervan is ook nog geen exacte calculatie gemaakt. Wellicht kan er sprake 

zijn van een beperi<t inkoopvoordeel samen met UMCG. Interessanter is het als GAE NV en het 

UMCG er in slagen om bepaalde taken te gaan combineren (brandwacht, onderhoudsvoertuigen 

e.d.), maar dat is nog in een te pril stadium om te kwantificeren. 

Een meer optimale locatie voor de brandweerkazerne draagt bij aan het vergroten van de veiligheid 

van GAE. De kans dat de norm voor de aanrijtijd gehaald wordt, kan namelijk worden vergroot 
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wanneer de nieuwbouw dichter bij de landingsbaan wordt gerealiseerd. Dit is een maatschappelijk 

effect, maar deze kunnen wij echter niet kwantificeren. 

In de MKBA worden de investeringskosten voor de brandweerkazerne en de terminal en de 

additionele beheer- en onderhoudskosten meegenomen inclusief een gehanteerd BTW-percentage 

van 17,5%^®. 

Tot slot kan er bij de nieuwbouw van de brandweerkazerne wellicht een efficifentie- en 

effectiviteitswinst bij de circa 20 brandweermannen worden bereikt. Voorheen deden zij namelijk 

nog veel nevenactiviteiten, maar door de baanverlenging moeten zij meer paraat staan om zo snel 

mogeiijk te kunnen uitrukken en zo de norm voor de aanrijtijd te kunnen halen. Wanneer de nieuwe 

brandweeri<azerne dichter bij de start- en landingsbaan wordt geplaatst, kan het 

brandweerpersoneel wellicht effectiever en efficienter worden ingezet. We zijn niet in staat om dit 

effect te kwantificeren. 

3.2.2 Effecten op de reistijd, relskosten en comfort voor de reiziger 

Een belangrijke bate van de aanwezigheid van GAE is de besparing in reistijd en -kosten voor 

Noord-Nederianders. Wanneer GAE er niet zou zijn, moeten zij namelijk gebruik maken van een 

andere luchthaven, bijvoorbeeld Schiphol. Om deze besparing te kunnen bepalen, moet worden 

achterhaald wat de extra reistijd is van Noord-Nederianders wanneer zij gebruik zouden maken van 

een alternatieve luchthaven. Daarnaast moet rekening gehouden worden met enkele factoren. 

Elhorst noemt in een eerdere studie^^ onder andere: 

• Extra reistijd vanwege congestie rond Schiphol; 

• De verhouding zakelijk verkeer en niet-zakelijk veri<eer (waarbij een verhouding is aangenomen 

van 20% zakelijk vert̂ eer en 80% niet-zakelijk verkeer, een percentage dat zowel door SEO als 

door GAE zelf als aannemelijk wordt beschouwd); 

• Het aandeel van reizigers in het totaal aantal reizigers op GAE dat niet afkomstig is uit Noord-

Nederiand; 

• Het aandeel van reizigers dat in het geheel afziet van het doen van vliegreizen bij het sluiten 

van GAE; 

• Eventueel tijdveriies als gevolg van extra tijd tussen aankomst op Schiphol per auto / OV en 

vertrek per vliegtuig. 

Wij hebben een overzicht gemaakt van het aantal inwoners per gemeente in de primaire catchment 

area van GAE. Per gemeente hebben we de reistijd en reisafetand naar GAE bepaald via Google 

Maps, evenals de (extra) reistijd en reisafstand naar mogelijke alternatieve luchthavens. 

Vervolgens hebben we het aantal reizigers per jaar over de verschillende gemeenten verdeeld. 

Volgens het InterVISTAS rapport̂ ^ is het primaire mari<tgebied rondom GAE als volgt verdeeld: 

Groningen: 4,1% 

Amsterdam: 70,4% 

Bremen: 11,0% 

Dusseldorf: 6,9% 

Hannover: 2,1% 

Hamburg: 1,4% 

Weeze: 1,0% 

Munster: 0,9% 

17 
CPB (2011), de BTW In kosten-batenanalyses. 
Paul Elhorst (2013). De economische betekenis van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederland volgens SEO 
scenario's 
InterVISTAS Consulting Group (2013) Groningen Airport Eelde; Air Service Development Strategy. 
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• Eindhoven: 0,8% 

• Dortmund: 0,7% 

• Rotterdam: 0,5% 

In de situatie dat er geen luchthaven meer is, gaat een groot deel van deze reizigers gebruik maken 

van een alternatieve luchthaven. Het deel van de reizigers dat afziet van een vliegreis, hebben we 

berekend via een prijselasticiteit: bij 10% hogere gegeneraliseerde reiskosten, gaat van de 

zakelijke reizigers 5% niet meer reizen en van de niet-zakelijke reizigers 15%^^. Voor het bepalen 

van de gegeneraliseerde reiskosten hebben wij onderscheid gemaakt tussen zakelijke reizigers en 

niet-zakelijke reizigers. Daarbij hebben we de volgende factoren meegenomen: 

• De reistijdwaardering per passagier op basis van de gemiddelde reisduur; 

• De reiskosten per passagier op basis van de gemiddelde reisafstand; 

• De (extra) ticketkosten per passagier, waarbij we zijn uitgegaan van de analyse van Elhorst, die 

een gemiddelde enkele reis vanaf GAE heeft bepaald op 136,63 euro en vanaf een alternatieve 

luchthaven op 126,63 euro. 

Verder hebben wij op basis van dezelfde verdeling als hiertDoven, maar dan zonder GAE, 

aangenomen dat de overgebleven reizigers volgens de volgende verdeling naar alternatieve 

luchthavens gaan rijden: 

Amsterdam: 73,5% 

Bremen: 11,5% 

Dusseldorf: 7,2% 

Hannover: 2,2% 

Hamburg: 1,4% 

Weeze: 1,1% 

Munster: 0,9% 

Eindhoven: 0,9% 

Dortmund: 0,7% 

Rotterdam: 0,5% 

Het is van belang om hiertDij te benoemen dat er g66n rekening is gehouden met de mogelijke 

ontwikkeling van Leiystad Airport en luchthaven Twente. Hierover is momenteel nog geen definitief 

(investerings)besluit genomen en daarnaast is niet bekend hoeveel personen uitde primaire 

catchment area van deze luchthavens gebruik zullen maken. De luchthavens Groningen Airport 

Eelde, Leiystad en Twente hebben deels overiappende verzorgingsgebieden. In de 

gevoeligheidsanalyse wordt door toepassing van het SEO laag scenario overigens wel 

geprognosticeerd weIke effect de ontwikkeling van Leiystad zou kunnen hebben op de prognose 

van de totale ontwikkeling van het verkeer op GAE. 

Voor de overgebleven reizigers kan vervolgens de extra reistijd naar de alternatieve luchthaven 

worden bepaald. Vervolgens zijn de volgende aannames gedaan: 

• 20% van de reizigers komt uit het buitenland en 10% van de reizigers is woonachtig buiten 

Noord-Nederiand. Het aandeel Noord-Nederiandse reizigers bedraagt 0,8*0,9 = 72%; 

• Alle reizigers gaan per auto naar de luchthaven, aangezien sommige reizigers per OV reizen, 

maar andere reizigers zowel gebracht als gehaald worden (wat zorgt voor 4 autoritten per 

passagier).Wel is er gecorrigeerd voor de bezettingsgraad per auto, waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen zakelijke en niet-zakelijke reizigers; 

• Voor zowel GAE als alternatieve luchthavens wordt voor vergelijkbare vluchten een advies 

gegeven om (minimaal) 2 uur voor vertrek aanwezig te zijn; 

Bron: KiM (2012). De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem. 
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• Voor de reizigers die naar Schiphol reizen, is een extra reistijd van 15 minuten genomen voor 

het vervoer van de parkeerplaats naar de tenninal; 

• Voor de reizigers die vanaf Schiphol reizen, is aangenomen dat de negatieve effecten als 

gevolg van de extra looptijd voor reizigers van de vertrekhal naar de gate kan worden 

gecompenseerd door de positieve effecten voor reizigers als gevolg van de aanwezigheid van 

vele (belastingvrije) winkels en andere faciliteiten op Schiphol; 

• Er is onderscheid gemaakt in reistijdwaardering voor zakelijke en niet-zakelijke reizigers; 

• Het aandeel van reizigers dat in het geheel afziet van het doen van vliegreizen bij het sluiten 

van GAE, waariDij hun reistijdveriies volgens de rule of half^° wordt meegenomen. 

Samenvattend kan het volgend overzicht gegeven worden van het reistijd- en kosteneffect ten 

opzichte van het nulalternatief. 

Tabel 3.3 Reistijd en -kosteneffect (Netto contante waarde to.v. nulalternatief) 

Alternatief 1a - Investering 

brandweerkazerne + 

terminal, comforteffect 

Alternatief 1b - Investering 

routefonds, lijndiensteffect 

Alternatief 2 -

Sluiting 

Reistijd en - €0 €57,1 € -30,8 

kosten effect 

zakelijke reizigers 

Reistijd en -

kosten effect niet-

zakelijke reizigers 

€0 €57,3 € -28,2 

In de bepaling van de reistijd en -kosten is geen rekening gehouden met een effect op de 

reisbetrouwbaarheid. In principe kan worden verondersteld dat er rondom Schiphol meer congestie 

is en dus een hogere onzekerheid dat een reiziger op tijd aan komt op de bestemming. Aan de 

andere kant adviseert Schiphol ook om ruim van te voren aanwezig te zijn, zodat een reiziger 

minder risico loopt op het missen van de vlucht. Wel zou je effecten voor de extra wachttijd voor 

reizigers kunnen veronderstellen, maar zoals al eerder gemeld, vinden veel reizigers het ook 

aantrekkelijk om op Schiphol te zijn, vanwege de vele aanwezige faciliteiten. Daarnaast ontbreekt 

volgens de publicatie van het KiM inzake de maatschappelijke waarde van kortere en 

betrouwbaardere reistijden goede informatie over de effecten van beleidsmaatregelen op de 

betrouwbaarheid van reistijden^\ Daardoor adviseert KiM om betrouwbaarheidseffecten in andere 

projecten dan wegenprojecten niet mee te nemen. 

Tot slot is er een effect op het comfort voor de reiziger. Wanneer de gevraagde investering wordt 

gedaan, wordt de luchthaventerminal uitgebreid. De International Air Transport Association (lATA) 

heeft normen opgesteld voor wachttijden en andere kwaliteitscriteria van luchthaventerminals^^. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieen, waartDij lATA aanneemt dat een 

luchthaventerminal minimaal aan kwaliteitsnonm C moet voldoen. 

Deze regel houdt in dat de helft van het effect per reziger voor bestaand vliegverkeer wordt toegepast om de 
welvaartswaarde voor verschuivend verkeer als gevolg van de beleidsaltematieven te berekenen. 
Kennisinstituut voor Mobiliteit (2013). De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden. November, 
2013. 
lATA (2004). Airport Development Reference Manual, 9* 
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LOS Flows Delays Comfort 

A - Excellent Free None Excellent 

Stable Very few HJah 
C - Good stable Acceptable Good 

D - Adequate Unstable Passable Adequate 

E - Inadequate Unstable Unacceptable Inadequate 

F - Unacceptable System Breakdovm System Breakdown Unacceptable 

Uit een onderzoek dat NACO heeft uitgevoerd in opdracht van het bestuur van GAE NV^', kan 

worden geconcludeerd dat de huidige terminal van GAE momenteel ontoereikend is voor 

toekomstige passagiersaantallen, volgens de lATA kwallteitsnormen. Er is sprake van ontbrekende 

capaciteit in alle belangrijke processen voor het afhandelen van passagiersaantallen volgens een 

eerder gemaakte prognose door het bestuur van GAE NV voor het jaar 2021 In dat geval is er 

sprake van een piekbelasting van 5 vertrekkende (leisure) vluchten per uur, wat neerkomt op 677 

passagiers. Om in dat geval te voldoen aan de kwallteitsnonnen van lATA, zal een investering 

moeten worden gedaan zoals voorgesteld in alternatief la . In het geval van alternatief 2 is er geen 

effect, aangezien wordt aangenomen dat reizigers dan gebruik gaan maken van een luchthaven 

waarvan de terminal wel aan de kwallteitsnormen van lATA voldoet 

Momenteel zijn ertwee security lanes aanwezig op GAE. Dit is ontoereikend voor de prognose voor 

de piekbelasting van 677 passagiers per uur in 2021. Volgens een analyse van NACO zal dit altijd 

leiden tot een wachttijd van meer dan 60 minuten. Bij een investering in de uitbreiding van de 

terminal, zijn er vier security lanes. Hierdoor zal de wachttijd bij dezelfde prognose aan passagiers 

volgens een analyse van NACO maximaal 30 minuten bedragen. Dit leidt tot het volgende effect 

ten opzichte van het nulalternatief, waarbij is aangenomen dat de helft van het totaal aantal 

passagiers aankomt op een piekmoment. 

Tabel 3.5 Comforteffect 

Alternatief l a - Investering 

brandweerkazerne + 

terminal, comforteffect 

Alternatief 1b - Investering 

routefonds, lijndiensteffect 

Alternatief 2 -

Sluiting 

Comforteffect € 11,1 miljoen €0 €0 

Bovenstaand effect is naar verwachting een overschatting, omdat de analyse van NACO is gedaan 

op basis van de prognose uit het business plan van GAE, waarin van een snellere groei van het 

aantal passagiers wordt uitgegaan dan in het SEO middenscenario. Het genoemde comforteffect 

treedt naar verwachting in werkelijkheid dus pas wat later op. Hier tegenover staat er alleen 

gekeken is naar een bottleneck, namelijk de security controle, er is ook nog sprake van mogelijke 

extra wachttijd bij de check-in en de paspoortcontrole, maar dit is verder niet gekwantificeerd. 

3 2.3 Effecten voor de traumaheli 

Momenteel is de traumaheli gestationeerd op het dak van het UMCG. Vanwege nieuwe wetgeving 

is dit niet langer toegestaan en wordt er gezocht naar een alternatieve locatie voor de traumaheli. 

Uit het interview met het UMCG is gebleken dat hun voori<eur uitgaat naar een post bij GAE, 

aangezien dit voor hen geografisch gezien de meest optimale keuze is. Daarnaast heeft GAE ook 

faciliteiten beschikbaar voor de traumaheli, zoals een mogelijkheid om te tanken, waar de 

NACO (2012). Groningen Airport Eelde, update stationtsgebouwontwikkelingsplan, November 2012., 
Wij hebben alleen deze investering onderzocht en geen mogelijke alternatieven, omdat daarvoor geen gegevens 
beschikbaar waren. 
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traumaheli momenteel ook al gebruik van maakt. Wanneer GAE zou worden gesloten, zijn er 

enkele alternatieven mogeiijk waar de traumaheli gestationeerd zou kunnen worden. Voor deze 

alternatieven worden wel enige negatieve effecten ven/vacht. Deze zijn niet meegenomen, omdat 

de hoogte hiervan onbekend is. 

3.2.4 Effecten voor de vliegscholen en GA operators en gebruikers 

Tot slot zijn er enkele GA operators gevestigd op GAE en zijn er vliegscholen actief op GAE: de 

KLM Flight Academy en de Dutch Flight Academy. De grootste GA operator is Air Charters Europe. 

Zij hebben een eigen GA terminal en verzorgen taxivluchten, business afhandeling en de meeste 

orgaanvluchten voor transplantaties In het UMCG. Wanneer de gevraagde investering wordt 

gedaan en verdere groei van GAE wordt gerealiseerd Is er geen direct effect voor de GA 

operators, zolang zij hun operatie kunnen uitvoeren binnen de toegestane mllieuruimte. Bij sluiting 

van GAE dienen de GA operators op zoek te gaan naar een alternatieve luchthaven, om daar hun 

operatie te kunnen uitvoeren. Hierbij Is het ook mogeiijk dat zij naar het buitenland verhulzen en 

een dergelijke vliegoperatie dus voor Nederiand verioren gaat. 

Uit het Interview met KLM Flight Academy is gebleken dat zij in dat geval incidentele kosten van 

ongeveer 200.000 euro voor onderzoek naar een alternatieve luchthaven moeten maken. Bij een 

daadwerkelijke verhuizing zullen zij ook verhulskosten moeten maken, dus het uiteindelijke 

maatschappelijke effect zal naar venwachting hoger zijn dan 200.000 euro. In totaal zijn er twee 

grote luchtvaartscholen, twee grote GA-operators en een aantal kleinere bedrijven aanwezig op 

GAE die afhankelijk zijn van de luchthaven. In de MKBA Is er voor deze bedrijven dan ook 5 keer 

200.000 euro opgenomen als maatschappelijke kosten om een alternatief te onderzoeken bij 

sluiting van GAE. 

3.2.5 Overige directe effecten 

Via GAE NV worden orgaanvluchten afgehandeld. Voor de orgaanvluchten geldt dat er een 

maximale tijd is dat een orgaan uit een lichaam genomen mag worden en weer in een ander 

lichaam mag worden geplaatst Bij sluiting van GAE zal de reistijd naar het UMCG toenemen. Dit 

effect is niet gekwantificeerd. 

3.3 I ndi recte effecten 

De verschillende beschreven alternatieven over de ontwikkeling van de luchthaven hebben indirect 

gevolgen voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de regio en tevens verwachten we dat er 

uitstralingseffecten optreden. In de volgende subparagrafen behandelen we achtereenvolgens de: 

- Directe werkgelegenheldseffecten 

- Indirecte werkgelegenheidseffecten; 

- Arbeidsmarkteffecten in de MKBA; en 

- Uitstralingseffecten. 

Met betrekking tot de werkgelegenheidseffecten maken we onderscheid tussen bruto en netto 

effecten. De bruto cijfers hebben betrekking op de totale weri<gelegenheid die venwacht wordt als 

gevolg van de realisatie van het project. Dit betekent dat in deze cijfers ook de werkgelegenheid is 

opgenomen bij bedrijven die nu al op of rondom de luchthaven gevestigd zijn. Het bruto effect 

vormt hiermee het totale effect dat binnen de ontwikkelalternatieven optreed, ongeacht of er sprake 

is van verplaatsing of verdringing van wericgelegenheid. Feitelijk gaat het hier dus om de 

economische opnamecapaciteit van de functies waarin het programma voorziet. Omdat vanuit het 

oogpunt van economische structuurversteri<ing uiteindelijk het netto (of additionele) effect voor de 

regio Noord-Nederiand als geheel het meest Interessant is, wordt een vertaalslag gemaakt van 

MKBA Groningen Airport Eelde ECORYS A 26 



bruto naar netto effecten per alternatief. Het netto effect geeft aan welk deel van de 

werkgelegenheid additioneel is voor de regio. Met andere woorden, dit geeft aan in hoeverre de 

economie van de Noord-Nederiand wordt beinvloed door het betreffende alternatief 

Voor het berekenen van de indirecte effecten nemen we beleidsalternatief l a (uitbreiding terminal 

en nieuwe kazerne) niet mee. Hier zal naar venwachting geen of een verwaarioosbaar 

werkgelegenheidseffect optreden in verhouding tot het nulalternatief. Bij het berekenen van de 

indirecte effecten concentreren we ons dan ook op de werkgelegenheid in het nulalternatief, 

beleidsalternatief lb (risicofonds) en beleidsalternatief 2 (sluiting). 

3.3.1 Directe werkgelegenheidseffecten (bruto) 

Voor het berekenen van de directe werkgelegenheidseffecten baseren we ons op de huidige 

situatie en de venwachte werkgelegenheidsgroei als gevolg van de passagiersstromen op 

luchthaven GAE in 2030. In verschillende onderzoeken is gekeken naar de verhouding van het 

aantal fte per miljoen passagiers. Deze kengetallen zijn een functie van het verkeersvolume: bij 

toenemend verkeer neemt de werkgelegenheid toe. Aandachtspunt bij deze verschillende studies is 

dat gehanteerde kengetallen stert< varieren, o.a. door definitieverschillen, het vermengen van de 

werkgelegenheid op hubs versus dat op kleinschalige regionale luchthavens, en de verschillen in 

het karakter van deze luchthavens. Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd in voorgaande 

luchthavenstudies in Nederiand. 

Tabel 3.6 Overzicht directe werkgelegenheldseffecten diverse luchthavenstudies 
Studie Aantal fte per min passagiers Opmerking 

Buck Consultants International, 

Economische effecten Groningen 

AJrport Eelde, 2005 & 2009 

950 fte per miljoen passagiers Dit wordt door BCI als een lage 

schatting bestempeld 

Buck Consultants International, 

Regionaal economische betekenis 

Leiystad Airport, 2005 

300-400 fte per miljoen 

passagiers 

Bij 1 miljoen passagiers 

400-800 fte per miljoen 

passagiers 

Bij 2 miljoen passagiers 

800-1.000 fte per miljoen 

passagiers 

Bij 4 miljoen passagiers 

SEO, Langere baan, meer werk?, 

2006 

850-950 fte per miljoen 

passagiers 

Afhankelijk van het 

ontwikkelingsscenario van 

Leiystad Airport 

800 fte per miljoen passagiers Voor luchthavens klelner dan 5 

miljoen passagiers en 200.000 

ton vracht 

ECORYS/Stratagem, Economische 

effecten en perspectief van regionale 

en kleine luchtvaart in Zuid-Holland, 

2007 

700-900 fte per miljoen 

passagiers 

Gebaseerd op Rotterdam Airport 

Stratagem/Eindhoven, 

Werkgelegenheidseffecten Eindhoven 

Airport, 2007 

550-640 fte per miljoen 

passagiers 

Gebaseerd op Eindhoven Airport 

Ecorys, KBA Luchthaven Twente, 

2009 

700 fte per miljoen passagiers Gehanteerd als basis voor de 

KBA 
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Momenteel Is de luchthaven met 205.000 passagiers in 2013 goed voor circa 350 banen (270 

fte^^). Circa 165 banen (120 fte) betreft directe luchthavengebonden activiteiten die nodig zijn om 

de passagiersstromen te kunnen accommoderen. Daarnaast telt de luchthaven circa 145 banen 

(120 fte) als indirecte/afgeleide werkgelegenheid. Denk hierbij aan schoonmaakactiviteiten, 

relsbureaus of venwante activiteiten zoals (prive) rondvluchten of opieidingen waarvoor de 

aanwezigheid van een luchthaven een belangrijke randvoorwaarde Is. Tot slot is ook een 

bouwbedrijf gevestigd op de luchthaven, dit bedrijf heeft geen directe relatie met de luchthaven, 

maar is vaak mee opgenomen in de totaaloverzichten in andere rapportages (betreft circa 40 

banen/32 fte). 

Gaan we uit van de huidige directe werkgelegenheid ten opzichte van het aantal passagiers, dan 

zien we dat GAE momenteel opereert voor omgerekend 570 fte per miljoen passagiers in 2013^^. 

Dit is een situatie waarin geen sprake is van vrachtvervoer en ook richting 2030 is geen 

vrachtvervoer vanaf GAE voorzien. In verhouding tot de eerder gepresenteerde studies is de 

aanname over GAE conservatief te noemen, maar wel realistisch. Dit uitgangspunt hanteren we 

dan ook in de verdere berekeningen. 

De vraag is in hoeverre groei van het aantal passagiers richting 2030 ook leidt tot een lineaire groei 

van het aantal fte of dat er schaalvoordelen kunnen optreden. Door schaalvoordelen zou bij een 

toenemend aantal passagiers een klelner aantal arbeidsplaatsen gegenereerd worden. SEO^*^ 

constateert dat het echter ook goed mogeiijk is dat een toenemend aantal passagiers ook kan 

leiden tot een toenemend aantal aanvullende activiteiten en daardoor juist extra werkgelegenheid 

per miljoen passagiers gecreeerd wordt. Schaalvoordelen lijken zich vooral stert< te manifesteren in 

de beginfase van een luchthaven, hetgeen ook aannemelijk is gezien de benodigde 

basisvoorzieningen ongeacht de verkeersomvang. Doordat GAE al langer bestaat en er onduidelijk 

is of er sprake zal zijn van schaalvoordelen of juist een toename van het aantal fte per miljoen 

passagiers richting 2030 veronderstellen we hier dat de groei van het aantal fte lineair zal zijn. Met 

andere woorden, in 2030 gaan we nog steeds uit van 570 fte per miljoen passagiers. 

Voor de indirect achterwaartse en indirect voorwaartse werkgelegenheid hanteren we uit 

consistentie oven/vegingen eenzelfde verhouding als gebruikt bij de studie voor Rotterdam en 

Twente. Dat betekent dat we de volgende kengetallen hanteren voor het berekenen van de 

wert<gelegenheid in relatie tot de passagiersstromen: 

• Directe werkgelegenheid: 570 FTE per miljoen WLU/PAX^^ 

• Indirecte wert<gelegenheid - achtenivaarts (bij toeleveranciers): 285 FTE per miljoen WLU/PAX 

• Indirecte werkgelegenheid - voon/vaarts (weri<gelegenheid als gevolg van zich vestigende 

bedrijven die de luchthaven als locatiefactor zien): 450 FTE per miljoen WLU/PAX 

Ten aanzien van de voonwaartse effecten willen we de volgende kanttekeningen maken. Kenmerk 

van deze voon/vaartse effecten Is dat er altijd een grote onzekerheid hangt aan de daadwerkelijke 

realisatie van deze werkgelegenheid. Dit hangt onder andere samen met de causaliteit: vestigen 

bedrijven zich daadwerkelijk vanwege de luchthaven, of zouden ze zich zonder luchthaven ook 

vestigen. Hier gaan we later verder op in. 

In onderstaande tabel is de directe werkgelegenheid weergegeven in 2030, uitgaande van het 

groeiscenario SEO-midden. In 2030 wordt het maximaal aantal passagiers bereikt dat de 

Op basis van CBS-sectorgegevens voor Noord-Nederland Is een ratio gehanteerd van 1 fte staat gelijk aan 1,24 banen 
(combinatie van bouwnijvertieid, handel en zakelijke dienstveriening). Alleen voor de directe weri<gelegenheid op de 
luchthaven geldt voor GAE NV een lets hoger ratio. 
Alleen de directe werkgelegenheid is meegenomen. 
SEO, Langere baan, meer weri(?, 2006 
WLU staat voor Woridoad Units, dit is een 1 passagier of 100 kilo goederen, PAX staat voor passagiers 
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luchthaven in het groeiscenario ven«eri<t, daanmee vormt 2030 het zichtjaar waarin de maximale 

werkgelegenheidspotentie op de luchthaven wordt bereikt. 

Tabel 3.7 Directe werkgelegenheid in zichtjaar 2030 (midden-scenario, bruto) 

Aantal fte in 2030 Toename t.o.v. nulalternatief 

Nulalternatief 205 

Beleidsalternatief lb (routefonds) 320 +115 

Beleidsalternatief 2 (sluiting) 0 -205 

In het nulalternatief, met maximale inspanning en minimale bestedingen, groeit het aantal 

passagiers in 2030 tot 362.000. De directe werkgelegenheid in 2030 als gevolg van de venwachte 

passagiersstromen is 205 fte, dat is een groei van 205-120= 85 fte in de komende 17 jaar. In 

beleidsalternatief lb, met routefonds, groeit de werkgelegenheid met 115 fte als gevolg van extra 

lijnvluchten ten opzicht van het nulalternatief Bij sluiting van de luchthaven gaan er in potentie 205 

fte aan directe werkgelegenheid bij de luchthaven verioren. Dit is een bruto effect het netto effect 

beschrijven we verderop in de rapportage. 

3.3.2 Indirecte werkgelegenheidseffecten (bruto) 

Bij de indirecte werkgelegenheidseffecten maken we onderscheid tussen achterwaartse en 

voonwaartse werkgelegenheidseffecten. Het indirecte achtenwaartse werkgelegenheidseffect 

ontstaat doordat andere sectoren in het studiegebied profiteren van de nieuw gecreeerde (directe) 

werkgelegenheid via toeleveringsrelaties. Het voorwaartse werkgelegenheidseffect is het gevolg 

van zich vestigende bedrijven die de luchthaven als locatiefactor zien. 

Voor het bepalen van het indirecte wert<gelegenheidseffect gebruiken we twee methoden die 

samen een robuuste bandbreedte vormen van het te verwachten effect. De eerste methode is 

gebaseerd op de indirecte werkgelegenheid als gevolg van de passagiersstromen (zie ook de 

berekening van het directe effect). De tweede methode is gebaseerd op een zogenaamde input-

output analyse om de doonweri<ing naar andere sectoren van de economie te kunnen bepalen. 

Doorwerking indirecte effecten als gevolg van passagiersstromen 

Eerder zijn de kengetallen gepresenteerd voor de indirecte werkgelegenheidseffecten 

(achtenwaarts en voonwaarts). Uitgaande van het groeiscenario SEO-midden venwachten we dat de 

volgende indirecte werkgelegenheidseffecten zullen optreden. 

Tabel 3.8 Indirecte werkgelegenheid in zichtjaar 2030 (midden-scenario, bruto) 

Aantal fte in 2030 Toename t.o.v. nulalternatief 

Indirect achterwaarts 

Nulalternatief 105 

Beleidsalternatief lb (routefonds)^ 160 +55 

Beleidsalternatief 2 (sluiting) 0 -105 

Indirect voorwaarts 

Nulaltematief 160 

Beleidsaltematief lb (routefonds) 250 +90 

Beleidsalternatief 2 (sluiting) 0 -160 

De indirecte achten/vaartse weri<gelegenheidseffecten treden op bij toeleveranciers aan de 

luchthaven. Denk aan functies zoals een reisbureau, restaurants en schoonmaakdiensten die op de 

luchthaven gevestigd zijn, maar ook aan toeleveranciers van bijvoortDeeld onderdelen vanuit elders 

in het land. Op basis van de passagiersstromen in 2030 is het achtenwaartse effect circa 105 fte. In 
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beleidsalternatief lb venwerkt de luchthaven een groter aantal passagiers dan in het nulalternatief 

Daamnee groeit het aantal fte met circa 55 ten opzichte van het nulalternatief Bij sluiting van de 

luchthaven (beleidsalternatief 2) verdwijnt naar venwachting een potentie van 105 fte aan 

achtenwaartse werkgelegenheid. 

Met betrekking tot de voonwaartse effecten hadden we reeds opgemeri<t dat er altijd een grote 

onzekerheid hangt aan de daadweri<elljke realisatie van deze wert<gelegenheid. Dit hangt onder 

andere samen met de causaliteit: vestigen bedrijven zich daadweri<elijk vanwege de luchthaven, of 

zouden ze zich zonder luchthaven ook vestigen. Onder indirect voonwaartse effecten valt het 

vliegwieleffect van de luchthaven, hiermee wordt de werkgelegenheid bedoeld die samenhangt met 

sectoren die gebruik maken van de luchthaven. Uit de huidige aanwezigheid van bedrijven op de 

luchthaven kunnen we afleiden dat circa 100 fte luchthaven gerelateerde bedrijvigheid betreft die 

zonder de aanwezigheid van de luchthaven hoogstwaarschijniijk niet in de regio gevestigd zouden 

zijn. HiertDij moet u denken aan bedrijven als de KLM Flight Academy, Skyline Aviation, Dutch Flight 

Academy en Aero Eelde waar de aanwezigheid van een landingsbaan en de luchthaven als geheel 

belangrijke voorwaarden zijn. Voor bouwbedrijf Geveke is de aanwezigheid van de luchthaven 

vermoedelljk geen (noodzakelijke) voorwaarde voor vestiging. Uitgaande van de huidige 100 fte 

aan voorwaartse werkgelegenheidseffecten die nu aanwezig zijn op de luchthaven kan dit aantal 

met de groei van het aantal passagiers toenemen met circa 60 tot 150 fte in 2030 afhankelijk van 

het alternatief waarnaar gekeken wordt (nul- of projectalternatief lb). 

Indirecte effecten via de Input-output analyse 

Een tweede methode voor het berekenen van de achtenwaartse werkgelegenheidseffecten is de 

toepassing van het voor dit doel ontworpen (software) programmatuur IRIOS. Hiermee berekenen 

we aan de hand van de input-output analyse de (achtenwaartse) werkgelegenheidseffecten bij 

toeleveranciers. Dit betreft toeleveranciers die producten of diensten leveren aan de 

luchthavenexploitant zelf of aan de luchtvaartmaatschappijen, aftiandelingsbedrijven etc. 

Om dit type effecten te kunnen bepalen maken we gebruik van de meest recente interregionale 

input-output tabel voor de provincie Drenthe, zoals ook toegepast door professor J.P. Elhorst van 

de RUG^^. De werkgelegenheidsmultiplier van de luchtvaartsector voor de regio Drenthe bedraagt 

1,75^°, dit is het effect voor geheel Nederiand. Dus iedere directe baan op de luchthaven levert 

0,75 Indirecte banen op in de rest van Nederiand. Uitgaande van de gepresenteerde directe 

effecten in Tabel 3.7 bedraagt het indirecte achtenwaartse werkgelegenheidseffect in zichtjaar 2030 

op basis van het input-output model IRIOS 155 fte in het nulalternatief 

Tabel 3.9 Indirecte werkgelegenheid in zichtjaar 2030 (midden-scenario, bruto) 
O.b.v. IRIOS Aantal fte in 2030 Toename t.o.v. nulalternatief 

Nulalternatief 155 

Beleidsaltematief lb (routefonds) 240 +85 

Beleidsaltematief 2 (sluiting) 0 -155 

Conclusie 

Aan de hand van twee methoden is gekeken wat het potentieie indirecte werkgelegenheidseffect Is 

in zichtjaar 2030. Hieruit volgt voor de indirecte achtenwaartse weri<gelegenheidseffecten een 

bandbreedte en voor de voon/i/aartse effecten geldt dat de realisering hiervan met enige 

onzekerheid is omgeven. Voor een aantal bedrijven is evident dat de aanwezigheid van een 

luchthaven noodzakelijk is voor hun activiteiten (bv aanbieden van rondvluchten), voor andere 

Paul Elhorst (2013). De economische betekenis van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederiand volgens SEO 
scenario's 
GAE ligt op Drents grondgebied 
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toekomstige activiteiten is de vraag of bedrijven zich daadwerkelijk vestigen vanwege de 

luchthaven, of zouden ze zich zonder luchthaven ook in de regio gevestigd hebben? 

Tabel 3.10 Indirecte werkgelegenheid in zichtjaar 2030 (midden-scenario, bruto) 
Aantal fte in 2030 Toename t.o.v. nulalternatief 

Indirect achterwaarts 

Nulalternatief 120-180 

Beleidsalternatief lb (routefondsj 180-275 +65-95 

Beleidsalternatief 2 (sluiting) 0 -120-180 

Indirect voorwaarts 

Nulalternatief 190 

Beleidsaltematief 1 b (routefonds) 290 +100 

Beleidsalternatief 2 (sluiting) 0 -190 

3.3.3 Netto werkgelegenheidseffecten 

De netto effecten worden bepaald aan de hand van de bruto effecten, waarbij rekening is gehouden 

met verdringing- en verplaatsingseffecten. Waar de bruto effecten een beeld gaven van het totale 

effect dat het project realiseert, geeft het netto effect aan welk deel van de werkgelegenheid 

additioneel is voor de regio. Vanuit het oogpunt van economische structuurverstertcing is uiteindelijk 

het netto (of additionele) effect voor de regio als geheel het meest interessant. Met andere 

woorden, het netto effect geeft aan in hoeverre de economie van de regio wordt versteri<t door het 

project. 

Voor het bepalen van het netto weri<gelegenheidseffect hanteren we het ruimtelijk schaalniveau 

van Noord-Nederiand. De directe wericgelegenheidseffecten en de voonwaartse indirecte 

werkgelegenheidseffecten slaan volledig neer in Noord-Nederiand. Deze activiteiten zullen Immers 

direct op de luchthaven of in de nabijheid van de luchthaven plaatsvinden. De indirecte 

achtenwaartse werkgelegenheidseffecten zullen deels in Noord-Nederiand optreden, maar ook in 

de rest van Nederiand. Op basis van de input-output analyse (IRIOS) kan gesteld worden dat circa 

50% van de indirecte werkgelegenheid neerslaat in regio Noord-Nederiand. 

Vervolgens is het relevant te onderzoeken in hoeverre er sprake is van verplaatsing of verdringing 

van activiteiten elders in de regio als gevolg van de groei van de luchthaven (alleen relevant in het 

nulalternatief en beleidsalternatief lb). 

Van verdringing van andere activiteiten elders in de regio is geen sprake, immers de toename van 

de werkgelegenheid is een gevolg van een toename van het aantal passagiers dat niet ten koste 

gaat van passagiersstromen op een luchthaven elders in Noord-Nederiand. Groei van de 

luchthaven gaat mogeiijk wel ten koste van passagierstromen bij andere luchthavens elders in 

Nederiand, maar dat heeft geen gevolgen voor Noord-Nederiand. We veronderstellen dan ook dat 

het verdringingseffect venwaarioosbaar is. 

Voor verplaatsing geldt eenzelfde redenatie. De groei van de werkgelegenheid is volledig 

gebaseerd en gerelateerd aan de ontwikkeling van de passagiersstromen op de luchthaven. 

Aangezien er geen andere luchthaven in Noord-Nederiand is gevestigd, zal een 

bedrijfsverplaatsing op het schaalniveau van Noord-Nederiand geen gevolgen hebben voor de 

bruto-netto verhouding. De meeste bedrijven zullen zelfs al op of rondom de luchthaven gevestigd 

ziin. 
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Bovenstaande betekent dat, rekening houdend met dat 50% van de indirecte weri<gelegenheid 

buiten Noord-Nederiand valt, er verder geen sprake is van verdringing of verplaatsing die het netto 

werkgelegenheidseffect bei'nvloedt. Met andere woorden voor Noord-Nederiand is de bruto 

wert<gelegenheid is gelijk aan de netto werkgelegenheid. 

Wanneer we bovenstaande uitgangspunten hanteren krijgen we inzicht in het netto 

werkgelegenheidseffect van de luchthaven voor Noord-Nederiand in zichtjaar 2030. 

Tabel 3.11 Netto werkgelegenheidseffect voor Noord-Nederland In zichtjaar 2030, direct+ 

Indirect achterwaards 

Direct + Indirect 

achterwaarts 

Totaal in NL W.v. in Noord-Nederland Toename to.v. 

nulalternatief 

voor Noord-

Nederland 

Nulalternatief 310 260 

Beleidsalternatief lb 

^routefonds) 

480 400 +140 

Beleidsalternatief 2 

(Sluiting) 

0 0 -260 

Noot: We zijn uitgegaan van de onderkant van de bandbreedte gepresenteerd in Tabel 3.10 

Tabel 3.12 Netto werkgelegenheidseffect voor Noord-Nederland in zichtjaar 2030, indirect 

voonwaarts 

Indirect voorwaarts Totaal in NL W.v. in Noord-Nederland 

Nulalternatief 160 160 

Beleidsalternatief 1 b 

_^routefonds)_ 

250 250 +90 

Beleidsalternatief 2 

(Sluiting) 

0 0 -160 

Bovenstaand netto indirect voonwaarts arbeidsmari<t effect voor beleidsalternatief lb dient met 

omzichtigheid te worden geinterpreteerd. Het is namelijk niet evident dat het voonwaartse effect ook 

daadwerkelijk aan de groei van het lijndienstpassagiers te koppelen is. Als conservatieve 

benadering nemen we dit werkgelegenheidseffect dan ook niet mee in de MKBA. 

3.3.4 Doonverking arbeidsmarkteffecten In de MKBA 

De geraamde netto wert<gelegenheidseffecten vormen het vertrekpunt voor de raming van de 

arbeidsmarkteffecten in de MKBA. Relevant daariDij is 1) het effect van de luchthaven op het banen 

aanbod in de regio hetgeen leidt tot een hogere baankans en 2) het effect van de luchthaven op het 

type werkgelegenheid waardoor er sprake is van een beter banenaanbod. Groei van de 

werkgelegenheid als gevolg van een toename van het aantal passagiers heeft een ander 

ariDeidsmarkteffect dan sluiting van de luchthaven (beleidsalternatief 2). We kijken eerst naar het 

artDeidsmarkteffect in de verschillende groeiscenario's (laag, midden en hoog). 

Arbeidsmarkteffect als gevolg van een toename van het aantal passagiers 

Hogere baankans 

Afhankelijk van het gekozen luchthavenscenario leidt dit tot een verandering van het banenaanbod 

waardoor meer/minder inwoners aan een baan worden geholpen. Voor zover de luchthaven 
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weri<nemers aan de slag helpt die anders weri<loos zouden zijn, is er sprake van een 

welvaartswinst. Dit is de netto weri<gelegenheid. 

Bij de invulling van de banen zal deels sprake zijn van een herverdeling; een deel van de banen zal 

worden ingevuld door werknemers die elders in de regio al werkzaam zijn. Deels echter mag ervan 

worden uitgegaan dat er ook werknemers aan de slag kunnen gaan die anders niet werkzaam 

zouden zijn (weri<loos). Mensen die vanuit een uitkering komen gaan meer verdienen, maar leveren 

daar wel een stuk vrije tijd voor in. Gesteld is dat de waarde van vrije tijd gelijk staat aan de waarde 

van een netto bijstandsuitkering. Het feit dat deze werklozen een baan vinden betekent een netto 

welvaartswinst ter grootte van het gemiddelde bruto loon (naar opieidingsniveau) - de waarde van 

vrije tijd (=ultkering). de optelsom van de besparing aan uitkering en extra inkomsten uit 

belastingen en premies. 

Gezien het nog zwakke herstel van de economie en het na-ijieffect van de recessie op de 

arbeidsmarkt zal de noordelijke weri<loosheid volgend jaar verder stijgen, naar circa 10% in 

Drenthe, 11% in Friesland en 12% in Groningen, hoger dan nationaal (9,5%)^^ Het UWV^^ en ook 

de SER Noord-Nederiand^^ venwachten dat het aantal werklozen zal toenemen, ondanks dat er 

sprake is van een lichte economische groei. Bedrijven kunnen deze groei in eerste instantie 

opvangen met de bestaande banen (door groei van de arbeidsproductiviteit). Ven/i/acht wordt dat 

de beroepsbevolking blijft groeien met als gevolg dat de arbeidsmari<t wordt gekenmerkt door een 

afnemende vraag naar arbeid en een toenemend aanbod aan artDeid. Met de kennis dat meerdere 

gebieden in Noord-Nederiand ook nog eens een krimpregio vormen, ven/vachten we dat er sprake 

zal zijn van structurele werkloosheid in de zichtperiode van de studie. 

Zonder uitbreiding of voortbestaan van de luchthaven bestaat de mogelijkheid dat de weri<loosheid 

in de regio per saldo verder zal opiopen. Echter, er mag ven/vacht worden dat op een zeker 

moment in de tijd een deel van de mensen dat zonder baan zit zich vanuit economische motieven 

zal laten omscholen of zal migreren naar gebieden waar een aanbodtekort is. Dit betekent dat 

wordt aangenomen dat het welvaartseffect tijdelijk van aard is en werkzoekenden op termijn ook 

zonder de luchthaven een baan zullen vinden, alleen mogeiijk niet in de regio. 

In de ramingen gaan we ervan uit dat de nieuw gecreeerde werkgelegenheid tot 2030 ten opzichte 

van de huidige situatie deels ingevuld wordt door mensen die momenteel een uitkering genieten. 

Dit effect nemen we lineair mee tot 2030. Verondersteld wordt dat de luchthaven na 2030 niet 

verder groeit en dat daarmee ook het effect van weri^lozen aan een baan helpen is uitgewerkt en 

niet langer toe te rekenen is aan de luchthaven. Op termijn ontstaat een nieuw 

arbeidsmarktevenwicht. 

Beter banenaanbod 

Naast een hoeveelheidseffect werkt de aanwezigheid van de luchthaven ook door in het type 

aangeboden werk waardoor de keuzevrijheid op de artDeidsmarkt toeneemt en vraag en aanbod 

beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook hierdoor kan sprake zijn van een productiviteitstoename die 

In deze MKBA als welvaartswinst zal worden meegenomen. Voor de berekening van de 

productiviteitstoename zal worden gekeken naar het aandeel overkomende wericnemers vanuit een 

baan elders, in combinatie met een veronderstelling over de gerealiseerde inkomensverbetering. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

Regiovisie Noord-Nederiand ING Economisch Bureau. Oktober 2013 
UVW Artjeidsmarktprognose 2013-2014 
Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederiand SER Noord-Nederiand, 2012 
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Tabel 3.13 Uitgangspunten beroepsniveau, herkomst, loonstijging bij nieuwe baan 

1. Verdeling naar niveau beroep 

Uitgangspunt: Percentage 

Lageropgeleiden 70% 

Middelbaaropgelelden 20% 

Hogeropgeleiden 10% 

2. Type invulling baan naar herkomst Lageropgeleiden Middelbaaropgelelden Hogeropgeleiden 

Vanuit uitkering 80% 15% 5% 

Vanuit andere baan 20% 85% 95% 

3. Gemiddelde loonstijging bij nieuwe baan 

Uitgangspunt 10% van bmto loon 

Omdat het onzeker is wat het effect is van groei van de luchthaven voor de voonwaartse Indirecte 

effecten zijn deze niet meegenomen in de berekening van het arbeidsmari<teffect op basis van 

groei, zoals eerder vermeld. 

Het totale artDeidsmarkteffect in de MKBA is als volgt voor het SEO middenscenario. 

Tabel 3.14 Arbeidsmarkteffect beleidsalternatief 1 b 

Beleidsalternatief 1b (routefonds) 

Arbeidsmarkteffect €13.7 miljoen (NCW) 

Arbeidsmarkteffect als gevolg van sluiting van de luchthaven 

Sluiting van de luchthaven leidt tot ontslag van alle werknemers. Een aanname is nodig wat met 

deze werknemers zal gebeuren: 

• Bij sluiting van de luchthaven zal een deel van de voormalige werknemers in een uitkering 

terecht komen en een deel zal een nieuwe baan vinden. In onderstaande tabel is dit per 

opieidingsniveau weergegeven. 

• Een werknemer krijgt in plaats van een salaris nu een uitkering en meer vrije tijd. Het veriies 

aan inkomen (bruto loon) wordt deels gecompenseerd door meer vrije tijd. Het betreft echter 

ongewenste vrije tijd, je bent immers niet vrijwillig werkloos; daarmee veronderstellen we dat de 

waarde van vrije tijd 30% minder waard is dan in een situatie dat iemand van werkloos zijn naar 

een baan gaat (vrije tijd = netto bijstandsuitkering). 

• Een deel van de werknemers zal (direct) een nieuwe baan vinden, maar zal door de 

gedwongen verandering van baan en de mogeiijk mindere match tussen de kwaliteiten van de 

werknemers en wat de nieuwe baan eist (gevolg: venninderde productiviteit) genoegen moeten 

nemen met een lager salaris. Deze afname stellen we gelijk aan de toename in het geval 

mensen vrijwillig naar een ander baan gaan, namelijk op 10%. 

• Ook zal een deel van de werknemers een baan vinden buiten Noord-Nederiand. Denk hiertDij 

aan luchtveri<eersleiders etc. die vanwege hun specifieke kunde zullen moeten uitwijken naar 

andere luchthavens (vooral hogeropgeleiden). Dit effect nemen we hier niet mee omdat dit naar 

venwachting om een hele kleine groep zal gaan. 
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Lageropgeleiden Middelbaaropgelelden Hogeropgeleiden 

Naar uitkering 80% 15% 5% 

Naar andere baan tegen lager salaris 20% 85% 95% 

Het totale arbeidsmarkteffect in de MKBA is als volgt voor het SEO middenscenario. 

Beleidsalternatief 2 (Sluiten) 

Arbeidsmari^teffect €-21.3 miljoen (NCVV) 

Er dient te worden opgemeri<t dat in dit artDeidsmari<teffect het effect van de indirect voonwaartse 

werkgelegenheid volledig is opgenomen. Dit is mogeiijk een overschatting. Het is immers niet 

bekend wat de groei hiervan geweest zou zijn bij het openhouden van de luchthaven. Op dit 

moment telt de luchthaven circa 100 fte aan Indirect voonwaartse werkgelegenheid. Een groot deel 

hiervan zal echter verioren gaan, want die werkgelegenheid is er nu al vanwege de luchthaven 

(bijvoorbeeld de werkgelegenheid bij de vliegscholen). 

3.3.5 Uitstralingseffecten 

Naast de genoemde effecten leidt realisatie van de eerder genoemde luchthavenscenario's nog tot 

een aantal andere effecten die echter lastig zijn te kwantificeren en moeilijk onder een noemer 

kunnen worden gebracht Deze effecten zijn echter niet minder belangrijk voor een goede en 

afgewogen beeldvorming over al dan niet geld investeren In de luchthaven. Om die reden worden 

dergelijke effecten in de analyse separaat behandeld. Waar mogeiijk zal een kwantitatieve 

aanduiding worden gegeven van de omvang van het te venwachtten effect. Relevant zijn: 

Effect op het ondernemers- en vestigingsklimaat 

Autonome groei of zelfs gerichte uitbreiding van de luchthaven biedt perspectieven voor vertDetering 

van het stedelijk/ regionaal ondernemers- en vestigingsklimaat. Venwacht mag worden dat door de 

aanwezigheid van de luchthaven een verbetering van het imago van de regio als werkomgeving 

optreedt. 

Effect op woonkllmaat 

De aanwezigheid van de luchthaven zorgt ervoor dat inwoners van Noord-Nederiand relatief 

dichtbij een goed alternatief hebben om met het vliegtuig te reizen. Deze waardering is in het 

nulalternatief reeds economisch gewaardeerd bij de directe effecten aan de hand van 

reistijdeffecten. De aantrekkelijkheid van wonen in Noord-Nederiand, het woonklimaat, wordt met 

de nabijheid van de luchthaven ook vergroot (zie externe effecten voor het negatieve effect in 

termen van geluid emissies). Omgekeerd geldt dat bij sluiting van de luchthaven, er geen 

geluidshinder en emissies zijn, maar er ook verder gereisd moet worden om te vliegen. Hier moet 

echter gewaakt worden voor dubbeltellingen met de reistijdwaardering en katalysatoreffecten en de 

bijdrage aan een vitale regio (zie volgende alinea's). We nemen dit effect daarom verder niet mee. 

Katalysator voor (andere) investeringen In onroerend goed 

Realisatie van de verschillende scenario s kan voor bepaalde typen activiteiten leiden tot een 

positieve (autonome situatie) of negatieve (sluiting van de luchthaven) impulswerking voor 

vastgoedontwikkelingen en -investeringen in de directe omgeving. De aantrekkingskracht op het 

gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid van de luchthaven en kan als zodanig de 

waarde van onroerend goed beinvloeden. 
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Bijdrage aan vitale regio 

Via aanvullende bestedingen van eventuele inkomende bezoekers / toeristen (in bijvoorbeeld de 

horeca, detailhandel en andere voorzieningen in het omiiggende gebied) en vanwege effecten bij 

toeleverende bedrijven In de directe omgeving, draagt het project ook bij aan een aantrekkelijke en 

levendige regio. Het toerisme-effect is echter vrij onzeker en is daarom niet meegenomen. Het lijkt 

niet plausibel dat passagiers een aanvullend bezoek aan de regio zullen brengen Er worden 

momenteel wel door GAE met diverse partners in Noord-Nederiand inspanningen verricht om het 

inkomend toerisme via GAE naar de regio te vergroten. 

3.4 Externe effecten 

De beleidsalternatieven kunnen ook effect hebben op de natuur, milieu, leefbaarheid en veiligheid, 

met name in die gevallen waarin het beleidsalternatief leidt tot een verandering in het aantal 

vliegbewegingen ten opzichte van het nulalternatief Dat is niet het geval in het beleidsaltematief 

la , maar wel In de twee andere beleidsalternatieven. In beleidsalternatief lb is sprake van extra 

vliegbewegingen, in beleidsalternatief 2 juist van minder vliegbewegingen. De effecten zijn dus 

afwezig In alternatief la . De effecten van lb en 2 hebben hierdoor een tegengesteld teken. 

Om hier een oordeel overte geven, worden de volgende effecten meegenomen: fijnstof/stikstof 

geluid, externe veiligheid en verstoring. Over het algemeen kan worden gezegd dat bij het niet 

hebben van een luchthaven, dit een positief effect heeft op de externe effecten en dat bij het doen 

van de gevraagde investering en dus een verdere groei van GAE, dit een negatief effect heeft op 

de externe effecten. C02 emissies zijn niet meegenomen in deze analyse. Immers, de MKBA heeft 

als scope Noord-Nederiand, tenwiji de uitstoot van C02 neerslaat op nationaal niveau of zelfs 

mondiaal niveau. 

Adecs heeft in 2009 een actualisatie gemaakt van de berekeningen voor luchtkwaliteit, geluid en 

externe veiligheid als gevolg van de baanverienging^''. Bureau Waardenburg heeft in 2009 effecten 

op de groene wetgeving in kaart gebracht als gevolg van de baanverienging^^. Deze uitkomsten 

zullen wij als basis nemen. In het kader van de baanverienging heeft er veel natuurcompensatie 

plaatsgevonden. We hebben bij Adecs extra infonnatie met betrekking tot fijnstof/stikstof 

opgevraagd, om zo ook de effecten voor verdere groei en voor sluiting te kunnen berekenen. 

Vervolgens hebben we met kengetallen kwantitatief waar mogeiijk de effecten voor Noord-

Nederiand meegenomen en waar dat niet lukte, een kwalitatieve duiding gegeven. 

3.4.7 Fijnstof/stikstof 

Wat betreft fijnstof en stikstof (PMIO/NOx) heeft Adecs ons de volgende gegevens verstrekt, op 

basis van 69.097 vliegbewegingen (prognose 2015). 

Tabel 3.17 Totale hoeveelheid stikstof en fijnstof als gevolg van GAE 

Stikstof (NOx) Fijnstof (PM 10) 

Totaal luchtvaart (ton) 35,61 Vli9 

Overige luchthavenbronnen (ton) 0,19 0,01 

Middels een verhouding tussen de commerciele vliegbewegingen en de General Aviation 

vliegbewegingen is de gemiddelde uitstoot per soort vliegbeweging bepaald. Vervolgens is voor de 

SEO-prognose de totale uitstoot bepaald. Daamaast Is er voor alternatief 1 b gecorrigeerd voor de 

Adecs (2009). Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en exteme veiligheid. 
Bureau Waardenburg (2009). Effecten van de voorgenomen baanverienging en uitbreiding van het gebniik van Groningen 
Airport Eelde in relatie tot de groene wetgeving 
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uitstoot die reizigers anders zouden hebben veroorzaakt wanneer zij met hun auto naar een 

alternatieve luchthaven zouden rijden. Voor het alternatief sluiting is er een positief effect voor 

Noord-Nederiand aangezien er geen vliegbewegingen meer plaatsvinden vanaf GAE, wel is er een 

negatief effect aangezien de desbetreffende reizigers meer autokilometers moeten maken naar een 

alternatieve luchthaven. Tot slot is middels kengetallen een waardering gegeven aan de totale 

verandering aan uitstoot. Hieronder volgen de resultaten. 

Tabel 3.18 

contante waarde) 

Effecten op PIVI10 en NOx emissies, ten opzichte van nulalternatief (netto 

Alternatief 1a - Investering Alternatief 1 b - Investering Alternatief 2 -

brandweerkazerne + terminal. routefonds, lijndiensteffect Sluiting 

comforteffect 

Fijnstof/stikstof €0 € -1,8 miljoen € 1,5 miljoen 

3.4.2 Geluid 

Wat betreft geluid heeft A d e c s d e volgende inschatting gemaakt, op basis van 69.097 

vliegbewegingen (prognose 2015 *̂̂ ). 

Tabel 3.19 Aantal woningen binnen de 48 dB(A) Lden en 56 dB(A) Lden contouren 

48 dB(A) Lden 56 db(A) Lden 

Haren 408 0 

Noordenveld 1 0 

Tynaario 223 24 

Totaal 632 24 

Bovenstaande tabel geeft weer wat de hinder is voor woningen is in de 48 dB contour en in de 56 

dB contour. Bovenstaande waarden in de tabel zijn niet cumulatief Dat betekent dat de 

hoeveelheid huizen in de 48 dB(A) contour niet die woningen bevat die ook in de 56 dB(A) contour 

liggen. Vervolgens dient dit aantal gehinderde woningen te worden vertaald naar monetaire 

waarden voor de kosten-batenanalyse. Een van de manieren is het hanteren van een daling van de 

woningwaarde als proxy indicator om geluidhinder te waarderen. Deze methodiek is veelvuldig 

toegepast. Uit de literatuur volgt een range van 0,6 tot 1 procent daling van de woningwaarde per 1 

dB toename van de geluidshinder^*. Deze waarde geldt voor geluid dat boven een bepaalde 

drempelwaarde uitkomt Immers, er is altijd een bepaalde hoeveelheid achtergrondgeluid aanwezig 

in de omgeving. Internationaal wordt veelal uitgegaan van een drempelwaarde van 55 dB(A)^^ of 

zelfs 60 dB(A)''°. Echter, hiertDij wordt geen recht gedaan aan het feit ook beneden deze 

drempelwaarde er sprake van geluidhinder is''\ Ook kent geluidhinder van vliegtuigen een minder 

constant karakter dan van andere geluidsbronnen als spoorverkeer en wegverkeer, zo blijkt uit een 

recente studie van het CPB"*^. In deze studie hanteert het CPB een drempelwaarde van 45 dB(A). 

Daarnaast gaat het CPB uit van een waardedaling van 0,8% per dB(A). Dit ligt in het midden van 

voornoemde range uit de intemationale literatuur. Voor de kostenbatenanalyse wordt gewert<t met 

Adecs (2009) Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid; Baanverienging Groningen Airport 
Eelde 
Dit betreft een prognose die in 2009 is opgesteld in het kader van de procedure voor de baanverienging Kanttekening 
hierbij is dat deze prognose uitgaat van een lager percentage general aviation dan waar SEO vanuit gaat. In 
beleidsalternatief 2 (sluiten van de luchthaven) leidt dit derhalve tot een overschatting van het (positieve) geluidseffect. 
GRA (2006). A technical note on aircraft noise and its cost to society 
GRA (2006) 
Eurocontrol (2007). Environmental effects around airports, towards new indicators, EEC note 09/07. 
GRA (2006) 
CPB (2006). Geluidsnormen voor Schiphol. Een welvaartseconomische benadering. CPB document 116. 
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deze CPB cijfers. Dit is ook toegepast in de MKBA voor Schiphol bij uitplaatsing van luchtverkeer 

naar Eindhoven en Leiystad"^ en de KBA Luchthaven Twente"". Het effect is meegenomen als 

eenmalig effect. 

Voor de huizenprijzen hebben we de gemiddelde WOZ waarde in de relevante gemeenten bepaald 

op basis van CBS data. Zo kan een berekening worden gemaakt van het effect van de 

waardedaling van de woningen in de betreffende gemeentes als indicator voor de schade als 

gevolg van geluidhinder. 

Dit resulteert in de volgende negatieve baten als gevolg van het vliegverkeer op GAE. Hierbij is 

onderscheid gemaakt voor de waardedaling binnen de 48 dB(A) en 56 dB (A) contour. 

Volledlgheidshalve vermelden we nogmaals dat de waarden niet-cumulatief zijn: de waardering van 

de geluidsbelasting in de 48dB(A) contour is exclusief de waardering van de geluidsbelasting in de 

56 dB(A) contour. 

Tabel 3.20 

waarde) 

Effecten op geluidsemissies, ten opzichte van nulalternatief (netto contante 

Alternatief 1a - Investering Alternatief 1b - investering Alternatief 2 -

brandweerkazerne + terminal. routefonds, lijndiensteffect Sluiting 

comforteffect 

Geluid €0 € -0,1 miljoen € 3,3 miljoen 

3.4.3 Verkeersveillgheid 

Wanneer er meer lijndienstpassagiers via GAE reizen, worden er voertuigkilometers bespaard. 

Naast effecten op fijnstof/stikstof en geluid, heeft dit ook effecten op de veri<eersveiligheid, 

aangezien er minder risico op ongelukken en dus gewonden/doden is. 

Bij het alternatief sluiting moeten passagiers juist meer voertuigkilometers maken naar alternatieve 

luchthavens, wat zorgt voor een lagere verkeersveillgheid, aangezien er meer risico op ongelukken 

en dus gewonden/doden is. Middels kengetallen is een waardering gegeven aan deze effecten. 

Alternatief 1a - Investering Alternatief 1 b - Investering Alternatief 2 -

brandweerkazerne + terminal. routefonds, lijndiensteffect Sluiting 

comforteffect 

Verkeersveillgheid €0 € 3,1 miljoen € -1,5 miljoen 

3.4.4 Externe veiligheid 

Uit de berekeningen van Adecs volgt dat ervoor het plaatsgebonden risico 3 woningen in Tynaario 

in de 10"^-contour (met meteomarge) vallen en 6 woningen in Tynaario in de 10'^-contour (zonder 

meteomarge). Wat betreft het groepsrisico liggen de waarden onder de orientatiewaarden die als 

aanvaardbaar worden beschouwd. Deze effecten zullen als volgt kwalitatief worden meegenomen. 

Tabel 3.21 Effecten op externe veiligheid, ten opzichte van nulalternatief 

Decisio (2008). Quick scan KBA voor de opties voor Schiphol en de regio op de middellange termijn. 
Ecorys (2009). KBA Luchthaven Twente. 
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Alternatief 1a - Investering Alternatief l b - Investering Alternatief 2 -

brandweerkazerne + terminal. routefonds, lijndiensteffect Sluiting 

comforteffect 

Externe veiligheid 0 0/- + 

3.4.5 Verstoring 

Uit de analyse van Bureau Waardenburg blijkt dat het landen van grote burgeriuchtvaart mogeiijk 

voor een lichte verstoring zorgt voor beschermde soorten In het landbouwgebied onder het glijpad 

bij landing, evenals voor het Fochteloerveen. Er treden vooral eventuele effecten op als gevolg van 

een toename van zwaarder verkeer in de grote burgeriuchtvaart. 

Het starten en landen van kleine burgeriuchtvaart kruist het Nature 2000-gebied Drentsche Aa en 

gaat verder vooral over landbouwgebieden met enkele beschermde soorten. Een afname van de 

geluidsbelasting betekent een afname van de verstoring. Verstoringseffecten zullen kwalitatief 

worden meegenomen in de MKBA. 

In een recenter onderzoek, uitgevoerd door Bureau Bakker"* wordt beschreven dat er mogeiijk een 

lichte verstoring voor vogels optreedt als gevolg van vliegbewegingen, met name door grote 

vliegtuigen. Ook deze effecten zullen als volgt kwalitatief worden meegenomen. 

Tabel 3.22 Effecten op verstoring, ten opzichte van nulalternatief 

Alternatief 1a - Investering 

brandweerkazerne + terminal, 

comforteffect 

Alternatief 1 b - Investering 

routefonds, lijndiensteffect 

Alternatief 2 -

Sluiting 

Verstoring 0 0/- + 

Bureau Bakker (2012), Onderzoek naar de invloed van de baanverienging van Groningen Ain50rt Eelde op de vogels 
van het Zuidlaardemneergebied en het Drentsche Aa gebied. - nulmeting 
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4 Uitkomst MKBA 

Onderstaande tabel geeft het totaaloverzicht van de kosten en baten voor Noord-Nederiand weer. 

Tabel 4.1 Uitkomsten MKBA 

Prijspeil 2013, in miljoenen Alternatief 1a -

Investering 

brandweerkazerne 

+ terminal, 

comforteffect 

Alternatief lb -

Investering 

routefonds, 

lijndiensteffect 

Alternatief 2 -

Sluiting 

DIRECTE EFFECTEN 

Kosten 

Investeringskosten brandweerkazeme €-2,8 €0,0 €0,0 

Investeringskosten uitbreiding tenninal €-5,5 €0,0 €0,0 

Investeringskosten risicofonds voor routeontwikkeling €0,0 €-1,4 €0,0 

Exploitatieresultaat €0,0 €31,6 €-9,2 

Meerkosten beheer en onderhoud €-1,5 €0,0 €0,0 

Baten 

Reiscomfort voor de reiziger € 11,1 €0,0 €0,0 

Reistljd/kosten voor de zakelijke reiziger €0,0 €57,1 € -30,8 

Reistijd/kosten voor de niet- zakelijke reiziger €0,0 €57,3 € -28,2 

Effect voor traumaheli + 0 0 

Effect voor vliegscholen/GA operators en gebruikers €0,0 €0,0 €-0,9 

INDIRECTE EFFECTEN 

Weri<gelegenheld €0,0 €13,7 €-21,3 

Effect op het ondernemers- en vestigingsklimaat + + -

EXTERNE EFFECTEN 

PMIO/NOx €0,0 €-1,8 € 1,5 

Geluid €0,0 €-0,1 €3,3 

Verkeersveillgheid €0,0 €3,1 €-1,5 

Externe veiligheid 0 0/- + 

Verstoring 0 0/- + 

Totaal meert^osten -€10,1 €30,2 ^ 9 , 2 

Totaal baten €11,1 € 129,3 ^78 ,0 

Netto Contante Waarde € 1,0 € 159,5 -€87,2 

Alle bovenstaande bedragen zijn netto contante waarden, in miljoenen, prijspeil 2013. 

Het totaal aan meeri<osten zijn de extra kosten (of minder kosten, in het geval van beleidsalternatief 

lb) die moeten worden gemaakt ten opzichte van het nulalternatief 
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De Netto Contante Waarde (NCW) is de meeri<osten plus de baten, verdisconteerd met de 

gehanteerde discontovoet over de gehele looptijd van het project. Een positieve NCW betekent dat 

er sprake is van een positief maatschappelijk rendement. Hoe hoger de NCW, hoe hoger het 

positief maatschappelijk rendement in tennen van welvaartswinst. 

Uit de tabel blijkt dat sluiting van de luchthaven (beleidsalternatief 2) leidt tot een welvaartsveriies 

voor Noord-Nederiand ten opzichte van het nulalternatief Dit wordt vooral veroorzaakt door het 

reistijdveriies voor passagiers, en daarnaast door het veriies aan werkgelegenheid. Ook veriiest 

men een positief exploitatiesaldo in geval van sluiting. Deze negatieve welvaartseffecten worden 

niet voldoende gecompenseerd met de positieve effecten op geluidhinder en emissies in geval van 

sluiting. 

Investering in terminal en brandweerkazerne leidt tot een licht positieve welvaartswinst. Het 

comforteffect voor passagiers is licht hoger dan de investering. Daarbij biedt de investering in de 

brandweerkazerne de mogelijkheid om de traumaheli op de luchthaven te stationeren, wat de 

optimale locatie is. 

Projectalternatief lb, investeren in het routefonds zodanig dat dit de ambitie om circa 200.000 

lijndienstpassagiers realiseert, leidt eveneens tot per saldo positieve welvaartswinst voor de Noord-

Nederiandse samenleving. De reistijdeffecten en werkgelegenheidseffecten overstijgen de 

negatieve effecten op de omgeving in tennen van geluidhinder en uitstoot Wederom vermelden we 

dat deze analyse vooral een 'what;-if karakter heeft, omdat de causaliteit tussen de investering in 

het routefonds en het aantrekken van lijndienstpassagiers diffuus is. 

In het volgende hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse. 
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5 Gevoeligheidsanalyses 

In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyses. Hierin testen we het 

effect van een aantal cruciale aannames op de uitkomsten van de MKBA zoals gepresenteerd in 

het voorgaande hoofdstuk. In overieg met de opdrachtgever zijn de volgende vier 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd: 

• SEO Laag scenario, aangezien de hoofdanalyse is gebaseerd op het SEO Midden scenario; 

• SEO Hoog scenario, aangezien de hoofdanalyse is gebaseerd op het SEO Midden scenario; 

• 10 jaar doorgroei van vert<eersvolume na 2030 met 3,5% volgens het SEO Midden scenario, 

aangezien, aangezien bij de hoofdanalyse wordt gerekend met een groei van het vllegveri<eer 

tot aan 2030; 

• 10 jaar langer effect in het beleidsalternatief 2 (sluiting), aangezien bij de hoofdanalyse wordt 

gerekend met een effect bij het beleidsalternatief sluiting tot aan 2030. 

Hieronder volgen tabellen en grafieken voor de gevoeligheidsanalyses, vergeleken met de 

basiswaarden. De volledige gevoeligheidsanalyses zijn te vinden in de bijlagen. 

5.1 SEO Laag scenario 

In het SEO Laag scenario is er sprake van minder groei in vliegbewegingen en passagiers. Dit leidt 

ertoe dat de NCW licht verslechtert voor beleidsalternatieven la en lb, en verbetert voor 

beleidsalternatief 2. Overigens is ten aanzien van alternatief l a alleen het volume-effect van minder 

reizigers doorgerekend bij een gelijk blijvende wachttijd ten opzichte van de analyse met het SEO 

middenscenario, maar is niet berekend in weIke mate minder passagiers ook een daling van de 

wachttijd in de piek met zich meebrengt. Gegevens hiervoor ontbreken. 

Tabel 5.1 

Marges Alternatief l a - Alternatief l b - Alternatief 2 -

investering Investering Sluiting 

brandweerkazerne routefonds. 

+ terminal. lijndiensteffect 

comforteffect 

Basiswaarde NCW €1,0 € 159,5 -€87,2 

SEO Laag NCW €0,8 €157,9 -€71,6 

Range NCW €0,1 € 1,6 € 15,5 

5.2 SEO Hoog scenario 

In het SEO Laag scenario is er sprake van minder groei in vliegbewegingen en passagiers. Dit leidt 

ertoe dat de NCW verbetert voor beleidsalternatieven la en lb, en verslechtert voor 

beleidsalternatief 2. 
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Tabel 5.2 

Marge Alternatief l a - Alternatief 1 b - Alternatief 2 -

Investering Investering Sluiting 

brandweerkazerne routefonds. 

+ terminal. lijndiensteffect 

comforteffect 

Baslsvi/aarde NCW €1,0 € 159,5 -€87,2 

SEO Hoog €2,1 €152,6 -€ 188,4 

Range NCW € 1,2 €6,9 € 101,3 

5.3 10 jaar (doorgroei van verkeersvolume na 2030 met 3,5% 

In deze gevoeligheidsanalyse groeit volgens het SEO Midden scenario het verkeersvolume na 

2030 nog 10 jaar door met 3,5%. Dit leidt tot een hogere NCW. Voor het beleidsalternatief sluiting 

verandert er niets, omdat deze in de MKBA van dit beleidsalternatief slechts voor de duur tot 2030 

is doorgerekend.. 

Tabel 5.3 Gevoeligheidsanalyse 10 jaar doorgroei van verkeersvolume na 2030 met 3,5% 
Marge NCW Alternatief 1a - Alternatief 1b - Alternatief 2 -

Investering Investering Sluiting 

brandweerkazerne routefonds. 

+ terminal. lijndiensteffect 

comforteffect 

Basiswaarde NCW €1,0 €159,5 -€87,2 

Doorgroei 10 jaar met 3,5% €1,2 € 205,2 -€87,2 

Range NCW €0,2 €45,7 €0,0 

5.4 10 jaar langer effect in het beleidsalternatief sluiting 

In deze gevoeligheidsanalyse wordt verondersteld dat In het nulalternatief GAE 10 jaar langer 

operationeel kan blijven zonder herinvesteringen dan in de hoofdanalyse is aangenomen. Effecten 

bij sluiting van GAE lopen dan door tot 2040. Dit leidt bij het beleidsalternatief sluiting tot een lagere 

NCW. Deze gevoeligheidsanalyse is alleen van toepassing voor het beleidsalternatief 2. 

Tabel 5.4 Gevoeligheidsanalyse 10 jaar langer effect In het beleidsalternatief sluiting 
Marge NCW Alternatief 1a -

Investering 

brandweerkazerne 

+ terminal, 

comforteffect 

Alternatief 1b -

Investering 

routefonds, 

lijndiensteffect 

Alternatief 2 -

Sluiting 

Basiswaarde NCW €2,5 €156,4 -€85,7 

10 jaar extra effect bij sluiting nvt nvt -€121,5 

Range NCW nvt nvt €34,3 
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6 Conclusies 

In deze rapportage zijn de uitkomsten van de MKBA voor drie beleidsalternatieven gepresenteerd. 

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

Beleidsalternatief 1a bestaat uit een investering in de terminal en de brandweeri<azerne. Het 

investeren In de tenninal leidt tot minder wachttijd voor passagiers, wat een positief welvaartseffect 

betekent. Investeren in de brandweerkazerne betekent dat de traumaheli op de meest optimale 

locatie in de regio kan worden gestationeerd, en leidt naar ven/vachting tot een licht effectievere 

inzet van brandweerpersoneel op de luchthaven. Op termijn kunnen wellicht de exploitatiekosten 

van de kazernefaciliteit dalen, door meer taken te delen met de andere gebruikers van de kazerne. 

Op de korte termijn stijgen de exploitatiekosten echter licht. Per saldo overstijgen de baten de totale 

kosten In dit beleidsaltematief licht. 

Kanttekening bij bovenstaande conclusie is dat er niet door het bestuur van de luchthaven is 

onderzocht of nog steeds sprake is van structurele ondercapaciteit in de tenninal in piektijden bij 

een veel lagere groei dan door hen is voorzien. Ook is niet onderzocht of er geen kosten-

effectievere opiossingen mogeiijk zijn om het zelfde effect op een reductie van de wachttijd van 

passagiers te realiseren (in welk verkeersscenario dan ook). 

Het is aan te bevelen om de investering in de terminal en de brandweerkazerne te splitsen en beide 

investeringen op hun merites te beoordelen. 

Beleidsalternatief 1 b betreft de investering in het risicofonds voor routeontwikkeling. Zoals 

vermeld in de rapportage staat het allenninst vast dat van een dergelijk fonds ook daadwerkelijk 

een groei van de hoeveelheid lijndienstpassagiers mag worden ven«acht. De MKBA berekening 

heeft dan ook vooral het karakter van een what-if analyse. Indien de investering in het risicofonds 

voor routeontwikkeling leidt tot een aantal lijndienstpassagiers opiopend tot 196.000 in 2025, dan 

leidt dat tot een positief MKBA saldo. Er zijn treden positieve reistijdeffecten voor passagiers op, 

alsmede een groei van de werkgelegenheid. Ook leidt een toename van het aantal 

lijndienstpassagiers tot een positief effect op de exploitatie van de luchthaven. Deze positieve 

effecten overtreffen de negatieve effecten van een dergelijke toename van vluchten en passagiers 

in termen van geluidhinder, emissies en investeringskosten samen. 

Beleidsalternatief 2 is het sluiten van de luchthaven per 2016. Kenmerkend voor dit 

beleidsalternatief is dat de grote investeringen (baanverienging en 10 jaar storting in het agiofonds) 

reeds gedaan zijn, en hiermee 'verzonken' zijn. Uit onze analyse blijkt dat sluiting van de 

luchthaven tot een negatief MKBA saldo leidt wat betekent dat dit een welvaartsveriies is voor de 

Noord-Nederiandse samenleving. In geval van sluiting Is er sprake van een reistijdveriies voor 

passagiers die dan via een alternatieve luchthaven moeten reizen die verder weg ligt dan 

Groningen Airport Eelde. Tevens betekent sluiting een veriies van werkgelegenheid. Ervan 

uitgaande dat zonder sluiting in het nulalternatief de luchthaven gematigd groeit, en dus ook de 

werkgelegenheid mee groeit, zou sluiting leiden tot op termijn een veriies van maximaal circa 420 

directe en indirecte voltijds arbeidsplaatsen. Hier tegenover staat een afname van geluidhinder en 

emissies. Ten slotte geldt dat in het sluiten scenario de positieve kasstroom van de exploitant 

(exclusief afschrijvingen^^"'̂ ) beeindigd wordt Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat ook in het 

CPB/PBL (2013), Algemene leidraad voor maatschappelljke kosten-batenanalyse (MKBA), 
Fakton, BCI en SEO (2012), Werklnstmctie 'van GREX naar MKBA'. 
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geval van het SEO lage scenario (dus een lagere groei van het aantal passagiers) deze conclusies 
blijven staan. 

Het overgrote deel van de effecten in de MKBA betreft effecten die optreden als gevolg van de 

commerciele luchtvaart. De effecten voor het lesverkeer en general aviation zijn relatief gering. 
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Bijiage 

Toelichting MKBA 

Wat is een MKBA? 

Een kosten-batenanalyse is een instrument waarmee alle relevante effecten van een project 

worden bepaald voor (in dit geval) Noord-Nederiand en met elkaar worden vergeleken. Het gaat 

dan zowel om effecten voor de direct betrokkenen (overheden, exploitant, gebruikers) als effecten 

voor diegenen die op een andere manier voor- of nadeel ondervinden van een project (bijvoorbeeld 

omwonenden, reizigers). Deze effecten worden zoveel mogeiijk vertaald naar hun effecten op de 

welvaart van de betrokkenen, en worden over een reeks van jaren bepaald. De welvaartseffecten 

worden zoveel mogeiijk uitgedrukt in geldtermen. 

Het resultaat van de analyse is een overzicht van de effecten voor de Noord- Nederiandse 

samenleving, over een lange reeks van jaren. Door de toekomstige effecten te vertalen naar hun 

huidige waarde, kunnen effecten die op verschillende momenten in de tijd optreden bij elkaar 

worden opgeteld. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in het netto effect op de welvaart van alle 

stakeholders binnen de Nederiandse grenzen samen. 

Figuur 6.1 Verdiscontering van effecten 

Contante 
waarde 

IIII" Kosten 

Bron: Ecorys 

Projecteffecten 

De verschillen tussen de situatie met en zonder project worden projecteffecten genoemd. 

Projecteffecten kunnen worden onderscheiden naar kosten (bijvoorbeeld de kosten van een 

investering) en baten. Baten kunnen zowel positief zijn (bijvoorbeeld de vermindering van 

reiskosten), als negatief (bijvoortDeeld extra geluidsoveriast voor omwonenden). In het laatste geval 

spreken we van negatieve baten (en dus niet van kosten). 
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Figuur 6.2 Visualisatie van het begrip project effect 
Voorbeeld effect in reistijd (uren) 

Huidige situatie 

2020 zonder project 

2020 met project 

Projecteffect 
Bron: Ecorys 

Effecten met marktprijzen en zonder marktprijzen 

Projecteffecten zijn In eerste instantie effecten in fysieke eenheden, bijvoorbeeld de benodigde 

arbeid, de tijd gemoeld met het vervoer, de geluidsoveriast voor omwonenden etc. Voor sommige 

van deze effecten zijn geen marktprijzen beschikbaar (bijvoorbeeld reistijd). In die gevallen waar er 

sprake is van effecten die geen marktprijs hebben, zal ereen raming worden gemaakt van de 

welvaartswaarde van die baten. Hiervoor worden gangbare kengetallen gebruikt die zijn ontleend 

aan economische waarderingsmethodes. 

Op deze wijze kunnen zoveel mogeiijk effecten in dezelfde eenheid (Euro's) worden uitgedrukt. 

Effecten waarvoor helemaal geen waarderingsmethode vooriianden is zullen waar mogeiijk in 

fysieke termen worden beschreven, en als kwalitatieve post meegenomen worden In de afweging. 

Voor de MKBA wordt rekening gehouden met de meest recent geldende methodieken en 

richtlijnen, conform de leidraad Overzicht Effecten Infrastructuur"^, het Kader KBA bij MIRT-

verkenningen"^, de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van C P B / P B L ' ° 

en publicaties van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) met betrekking tot de maatschappelijke 

waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden^\ 

Kosten en baten voor alle partijen 

In een kosten-batenanalyse gaat het normaal gesproken om de kosten en baten voor de 

Nederiandse maatschappij als geheel. Het gaat dan niet alleen om de gebruikers van een project 

(bijvoorbeeld de reizigers), maar ook om de effecten voor anderen, zoals de opdrachtgevers voor 

het vervoer, de werknemers van bedrijven, de omwonenden, consumenten en anderen. Door de 

effecten voor deze partijen apart in kaart te brengen wordt eveneens inzicht gegeven in de kosten 

en baten per groep van stakeholders. Dit worden verdelingseffecten genoemd. Zo wordt voor deze 

MKBA expliciet de effecten voor Noord-Nederland inzichtelijk gemaakt. 

Over een lange reeks van jaren 

Tot slot is het van belang dat de kosten en baten over een lange reeks van jaren worden bezien. 

Immers, een investering in infrastructuur gaat in principe vele tientallen jaren mee en zal dus over 

een lange periode baten opieveren, terwiji de kosten vooral in de aanleg zullen zitten en daarmee 

vooral in de beginjaren zullen vallen. We gaan ervan uit dat de totale technische levensduur van de 

investering 100 jaar bedraagt en zullen dit als zichtperiode in de MKBA hanteren. We gaan ervan 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat & Ministerie van Economische Zaken (2000). Evaluatie van grote 
infrastructuurprojecten. Leidraad voor kosten-baten analyse. Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur. 
Ministerie van Infrastmctuur en Milieu (2012). KBA bij MIRT-verkenningen. Kader voor het invullen van de OEI-fomiats. 
September, 2012. 
CPB/PBL (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 
Kennisinstituut voor Mobiliteit (2013). De maatschappelljke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden. November, 
2013. 
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uit dat in de MKBA na 2030 (het eindjaar van de SEO analyse) de vert^eersafhandeling op de 

luchthaven constant blijft. 

Beschrijving SEO-scenario's 

Op expliciet verzoek van de opdrachtgever is de MKBA gebaseerd op de verkeersprognoses van 

SEO^^. Hierbij gaat het om de volgende drie scenario's; 

- SEO Laag: Leiystad ontwikkelt zich; 

- SEO Midden: Business as usual; 

- SEO Hoog: Ryanair breidt uit. 

Hieronder worden de drie scenario's beschreven. Een algemene opmerking is dat de SEO-

prognoses geen rekening houden met het feit dat Transavia en Ryanair met ingang van het 

zomerseizoen van 2014 drie vluchten vanaf GAE gaan schrappen en dat ArkeFly twee keer per 

week naar Antalya gaat vliegen. Volgens inschatting van SEO leidt dit tot een groeivertraging van 

circa twee jaar. 

SEO Laag: Leiystad ontwikkelt zich 

In dit scenario wordt aangenomen dat GAE zich tot 2018 ontwikkelt volgens het SEO Hoog 

scenario (zie onder) en dat Leiystad Airport zich gaat ontwikkelen. Vanaf 2018 is er voldoende 

capaciteit op Leiystad beschikbaar, waardoor Ryanair in 6en keer haar volledige operatie verhuist 

van GAE naar Leiystad Airport. Dat heeft tot gevolg dat er geen low cost carrier operaties meer 

plaatsvinden vanaf GAE. De overige operaties op GAE (charters, lijndiensten, overig en general 

aviation) worden niet beinvloed door de concurrentie door de operatie van Ryanair. Wel is het 

mogeiijk dat bij het vertrek van Ryanair van GAE een andere low cost carrier vanaf GAE gaat 

opereren. Deze low cost carrier zal dan de concurrentie met Ryanair op Leiystad moeten aangaan. 

Daarnaast kan het ook zijn dat er meerdere low cost carriers vanaf Leiystad gaan vliegen, wat een 

kannibaliserend effect kan hebben op de vluchten vanaf GAE. Het is dan mogeiijk dat er andere 

chartermaatschappijen van GAE naar Leiystad gaan verhuizen. In de prognose is met deze 

effecten geen rekening gehouden, gezien de grote onzekerheden. 

2013 2018 2025 

Vluchten Chartersjjjndiensten en overly 1.133 1.314 1.671 

(aankomend en Low cost carriers 456 0 0 

vertrekkend) General aviation 44.500 60.440 64.644 

Totaal 46.089 61.754 66.315 

Passagiersbewegingen Charters Jndiensten en overig 150 177 224 

(xlOOO) waarvan transit 117 139 175 

waarvan OD 32 38 49 

Low cost carriers 55 0 0 

Totaal 205 177 224 

SEO Midden: Business as usual 

In dit scenario groeit het aantal vliegbewegingen met 3,5% per jaar. Tussen 2013 en 2018 herstelt 

het lesverkeer zich tot circa 45.000 vliegbewegingen per jaar. Het overige general aviation verkeer 

groeit jaariijks met 6,3%. Concurrerende luchthavens zullen ook met 3,5% groeien, waardoor de 

frequentieverhoudingen niet veranderen. Er zullen dan ook geen passagiers verplaatsen van of 

naar GAE. Het aantal passagiers groeit dan ook met hetzelfde percentage van 3,5%. 

SEO (2013). Een rendabele exploitative van GAE op de lange baan. 
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2013 2018 2025 

Vluchten Charters, lijndiensten en overig^ 1.133 1.314 1.671 

(aankomend en Low cost earners 456 542 689 

vertrekkend) General aviation 44.500 60.440 64.644 

Totaal 46.089 62.295 67.004 

Passagiersbewegingen Charters, liindiensten en overig 150 177 224 

(X1000) waarvan transit 117 139 175 

waarvan OD 32 38 49 

Low cost carriers 55 66 83 

Totaal 205 243 307 

SEO Hoog.' Ryanair breidt uit 

In dit scenario breidt Ryanair haar operatie op GAE uit, voornamelijk tussen 2013 en 2018. Dit heeft 

vooral gevolgen voor het aantal vluchten van low cost carriers. De vluchten van charters, 

lijndiensten en general aviation volgen dezelfde ontwikkeling als In het Business as usual scenario. 

Het aantal passagiers neemt in dit scenario nog lets sneller toe dan het aantal vluchten, met circa 

31% per jaar. Ryanair biedt namelijk lagere ticketprijzen dan concurrerende luchthavens, waardoor 

er passagiers van concurrerende luchthavens naar GAE komen. De overige operaties van 

luchtvaartmaatschappijen op GAE ondervinden geen concurrentie van Ryanair, aangezien Ryanair 

vooral vluchten aanbiedt naar grotere Europese steden en de chartennaatschappijen op GAE 

vooral vluchten aanbieden naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. 

2013 2018 2025 

Vluchten Charters, lijnd[ensten en overig 1.133 1.314 1.671 

(aankomend en Low cost carriers 456 1.146 2.412 

vertrekkend) General aviation 44.500 60.440 64.644 

Totaal 46.089 63.230 68.727 

Passagiersbewegingen Charters, lijndiensten en overig 150 177 223 

(X1000) waarvan transit 117 138 174 

waarvan OD 32 38 49 

Low cost earners 55 217 372 

Totaal 205 393 596 
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Benodigde vierkante meter per passagier volgens lATA kwallteitsnormen 

Proces A B C D E 

Check-In Few cart bags 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 

More cart bags 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 

HJgh cart bags 2,3 1,9 1,7 1,6 1,5 

Heavy cart 2,6 2,3 2,0 1,9 1,8 

bags 

Wachtruimte 1,7 m /̂pax zit 

1,2 m /̂pax sta 

40%* 50% 65% 80% 95% 

Bagage 2,6 2,0 1,7 1,3 1,0 

claim 

*% van de ruimte die wordt gebruikt 

GAE procestljden volgens lATA kwallteitsnormen 

Proces Proces- en wachttijd MIn/pax Pax/unit/hour 

Check-in Procestijd leisure 1 60 

Procestljd business 1,5 40 

Max. wachftijd 10 

Security Procestljd 0,5 120 

Max. wachttijd leisure 10 

Max. wachttjjd business 5 

Paspoortcontrole Procestijd 0,3 

Max. wachttijd 5 

Bagage claim Passagier/ml 5 

bagageband 

Douane Procestljd 2 

Max. wachttijd 5 

Gecontroleerde pax 100% 
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Gevoeligheidsanalyse SEO Laag 

Prijspeil 2013, in miljoenen Alternatief 1a -

Investering 

brandweerkazerne 

+ terminal, 

comforteffect 

Alternatief lb -

Investering 

routefonds, 

lijndiensteffect 

Alternatief 2 -

Sluiting 

DIRECTE EFFECTEN 

Kosten 

Investeringskosten brandv(«erkazeme €-2,8 €0,0 €0,0 

Investeringskosten uitbreiding temiinal €-5,5 €0,0 €0,0 

Investeringskosten risicofonds voor routeontwikkeling €0,0 €-1,4 €0,0 

Exploitatieresultaat €0,0 €36,7 €-6,7 

Meerkosten beheer en onderhoud €-1,7 €0,0 €0,0 

Baten 

Reiscomfort voor de reiziger €10,9 €0,0 €0,0 

Reistljd/kosten voor de zakelijke reiziger €0,0 €54,1 € -24,9 

Reistljd/kosten voor de niet-zakelijke reiziger €0,0 €54,3 € -22,8 

Effect voor traumaheli + 0 0 

Effect voor vllegscholen/GA operators en gebmikers €0,0 €0,0 €-0,9 

INDIRECTE EFFECTEN 

Werkgelegenheid €0,0 €13,7 €-19,8 

Effect op het ondernemers- en vestigingsklimaat + + -

EXTERNE EFFECTEN 

PMIO/NOx €0,0 €-1,8 €1,3 

Geluid €0,0 €-0,1 €3,3 

Veri<eers veiligheid €0,0 €2,3 €-1,1 

Externe veiligheid 0 0/- + 

Verstoring 0 0/- + 

Totaal meeri^osten -€ 10,1 €35,2 -€6,7 

Totaal baten €10,9 € 122,7 -€65,0 

Netto Contante Waarde €0,8 € 157,9 -€71,6 

MKBA Groningen Airport Eelde ECORYS A 51 



Gevoeligheidsanalyse SEO Hoog 

Pri jspei l 2013, in mil joenen Alternatief 1 a - Alternatief 1 b -

Investering Investering 

brandweerkazerne routefonds. 

Alternatief 2 • 

Sluit ing 

+ terminal, 

comforteffect 

l i jndiensteffect 

DIRECTE EFFECTEN 

Kosten 

Investeringskosten brandv)«eri(azeme €-2,8 €0,0 €0,0 

Investeringskosten uitbreiding temiinal €-5,5 €0,0 €0,0 

Investeringskosten risicofonds voor routeontwikkeling €0,0 €-1,4 €0,0 

Exploitatieresultaat €0,0 €13,8 €-16,8 

Meerkosten beheer en onderhoud €-1,7 €0,0 €0,0 

Baten 

Reiscomfort voor de reiziger € 12,2 €0,0 €0,0 

Reistijd/kosten voor de zakelijke reiziger €0,0 €62,5 € -59,0 

Reistijd/kosten voor de niet-zakelijke reiziger €0,0 €62,7 €-54,7 

Effect voor traumaheli + 0 0 

Effect voor vllegscholen/GA operators en gebruikers €0,0 €0,0 €-0,9 

INDIRECTE EFFECTEN 

Werkgelegenheid €0,0 € 13,7 € -60,7 

Effect op het ondernemers- en vestigingsklimaat + + -

EXTERNE EFFECTEN 

PMIO/NOx €0,0 €-1,8 €2,0 

Geluid €0,0 €-0,1 €3,3 

Veri<eers veiligheid €0,0 €3,1 €-1,5 

Exteme veiligheid 0 0/- + 

Verstoring 0 0/- + 

Totaal meerkosten -€10,1 €12,4 -€16,8 

Totaal baten €12,2 € 140,2 -€171,7 

Netto Contante Waarde €2,1 €152,6 -€ 188,4 
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Gevoeligheidsanalyse 10 jaar 3,5% extra groei 

Prijspeil 2013, in miljoenen Alternatief l a -

Investering 

brandweerkazerne 

+ terminal, 

comforteffect 

Alternatief l b -

Investering 

routefonds, 

lijndiensteffect 

Alternatief 2 -

Sluiting 

DIRECTE EFFECTEN 

Kosten 

Investeringskosten brandweeri<azerne €-2,8 €0,0 €0,0 

Investeringskosten uitbreiding temninal €-5,5 €0,0 €0,0 

Investeringskosten risicofonds voor routeontwnkkeling €0,0 €-1,4 €0,0 

Exploitatieresultaat €0,0 €32,4 €-9,2 

Meerkosten beheer en onderhoud €-1,7 €0,0 €0,0 

Baten 

Reiscomfort voor de reiziger € 11,3 €0,0 €0,0 

Reistijd/kosten voor de zakelljkereiziger €0,0 €81,9 € -30,8 

Reistljd/kosten voor de niet-zakelijke reiziger €0,0 €77,0 € -28,2 

Effect voor traumaheli + 0 0 

Effect voor vliegscholen/GA operators en gebmikers €0,0 €0,0 €-0,9 

INDIRECTE EFFECTEN 

Werkgelegenheid €0,0 € 13,7 €-21,3 

Effect op het ondernemers- en vestigingsklimaat + + -

EXTERNE EFFECTEN 

PMIO/NOx €0,0 €-1,8 €1,5 

Geluid €0,0 €-0,1 €3,3 

Verkeersveillgheid €0,0 €3,4 €-1,5 

Exteme veiligheid 0 0/- + 

Verstoring 0 0/- + 

Totaal meeritosten -€10,1 €31,0 -€9,2 

Totaal baten €11,3 € 174,2 -€78,0 

Netto Contante Waarde € 1,2 € 205,2 -€87,2 
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Gevoeligheidsanalyse 10 jaar extra effect bij beleidsalternatief sluiting 

Prijspeil 2013, in miljoenen Alternatief 1 a -

Investering 

brandweerkazerne 

+ terminal, 

comforteffect 

Alternatief lb -

Investering 

routefonds, 

lijndiensteffect 

Alternatief 2 -

Sluiting 

DIRECTE EFFECTEN 

Kosten 

Investeringskosten brandweericazerne €-2,8 €0,0 €0,0 

Investeringskosten uitbreiding temfilnal €-5,5 €0,0 €0,0 

Investeringskosten risicofonds voor routeontwikkeling €0,0 €-1,4 €0,0 

Exploitatieresultaat €0,0 €31,6 €-14,0 

Meerkosten beheer en onderhoud €-1,7 €0,0 €0,0 

Baten 

Reiscomfort voor de reiziger €11,1 €0,0 €0,0 

Reistijd/kosten voor de zakelijke reiziger €0,0 €57,1 € -46,2 

Reistijd/kosten voor de niet-zakelljke reiziger €1,0 €57,3 € -42,2 

Effect voor traumaheli + 0 0 

Effect voor vllegscholen/GA operators en gebruikers €0,0 €0,0 €-0,9 

INDIRECTE EFFECTEN 

Werkgelegenheid €0,0 €13,7 €-21,3 

Effect op het ondernemers- en vestigingsklimaat + + -

EXTERNE EFFECTEN 

PMIO/NOx €0,0 €-1,8 €2,1 

Geluid €0,0 €-0,1 €3,3 

Veri^eers veiligheid €0,0 €3,1 €-2,2 

Exteme veiligheid 0 0/- + 

Verstoring 0 0/- + 

Totaal meeri<osten -€ 10,1 €30,2 -€ 14,0 

Totaal baten €12,1 € 129,3 -€ 107,5 

Netto Contante Waarde €2,0 € 159,5 -€ 121,5 
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Betreft Strategisch plan 'Groningen Airport Eelde - Werelden verbinden' 

Groninqen Airport Eelde nv 
PO Box 50 
9765 ZH Paterswolde 
Machlaan 14a 
9761 TK Eelde 
The Netherlands 

Geachte Aandeelhouder van Groningen Airport Eelde, 

Hierbij bieden wij u aan het strategisch plan "Groningen Airport Eelde - Werelden 

verbinden' zoa\s aangeleverd door de directie. 

T +31 (0)50 309 70 70 
F +31 (0)50 309 70 09 

E lnfo@>qae.nl 

www.qae.nl 

Rabobank: 1130.50.763 
IBAN: NL1SRA800113050763 
SIC: RA80NL2U 

KvK Drenthe H04049842 
BTW NL 003186635 B 01 

Met de realisatie van de baanverlenging in 2013 zijn de voooA/aarden gerealiseerd 
voor verdere groei van het luchtverkeer op Groningen Airport Eelde. Die groei moet 
worden gerealiseerd in een omgeving die anders is dan toen achtentwintig jaar 
geleden tot de aanvraag voor de baanverlenging werd besloten, Zowel aan de 
vraagzijde - de Noord Nederiandse markt voor vliegreizen - als aan de aanbodzijde -
de Europese en mondiale luchtvaartsector - is veel veranderd. Onveranderd is het 
gegeven dat er behoefte is aan luchtverbindingen, en dat er kansen zijn voor groei. 

Groningen Airport Eelde wil zich in de komende tien jaar ontwikkelen tot een 
belangrijke schakel in de internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland. 
Ongeveer 6.000 passagiers reizen dagelijks vanuit of naar Noord-Nederland via 
andere luchthavens. Met gerichte marketing en strategische routeontwikkeling wil de 
luchthaven een deel van dat potentieel naar zich toe trekken. De directie van 
Groningen Airport Eelde spreekt daarmee een heldere ambitie uit en richt de focus 
op groei van verbindingen en passagiers. De Raad van Commissarissen waardeert 
dat de directie de ambitie heeft om te komen tot een groei van de omzet en tot een 
structureel positief exploitatieresultaat. De Raad van Commissarissen is van mening 
dat de Aandeelhouders, Groningen Airport Eelde kunnen en moeten ondersteunen 
met het realiseren van bovengenoemd doel. 



'9 De groei van verbindingen en passagiers verbetert niet alleen de bereikbaarheid van 
Noord-Nederland, het is ook de opstap naar een positief bedrijfsresultaat. Mede 
dankzij de agiostortingen in de voorgaande jaren bedraagt het eigen vermogen van 
de vennootschap momenteel € 15 miljoen met een liquiditeit van rond de € 7 miljoen. 
De luchthaven is in staat de exploitatietekorten in komende jaren te dragen, ten laste 
van de eigen kasmiddelen. Het is nu zaak de vennootschap goed in de startblokken 
te zetten, om ruimte en tijd te geven voor het realiseren van de ambities. Een tweetal 
grote investeringen zijn op korte termijn noodzakelijk. De capaciteit van de terminal 
schiet voor het huidige verkeer al tekort: noodvoorzieningen die in 2006 zijn geplaatst 
moeten worden omgezet in structurele opiossingen. En de luchthavenbrandweer 
heeft nieuwe huisvesting nodig, op een locatie dicht bij de startbaan. Samen met het 
UMCG werkt de vennootschap aan een plan voor een gezamenlijk onderkomen voor 
het Mobiel Medisch Team ("de traumaheli"), ambulancedlensten en de 
luchthavenbrandweer. Deze investeringen in de infrastructuur zijn geraamd op 
samen € 7,5 miljoen. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat de 
Aandeelhouders een positief besluit kunnen en moeten nemen ten aanzien van 
genoemde investeringen, 

Daarbij aangetekend dat de Raad van Commissarissen er in zijn algemeenheid van 
uitgaat dat de Aandeelhouders zorg blijven dragen voor voldoende solvabiliteit en 
liquiditeit van de vennootschap. 
De toekomst kan niemand voorspellen, omstandigheden kunnen en zullen wijzigen. 
Flexibiliteit in de uitvoering van de ambitie is nodig. Daarom is in dit plan een 
gefaseerde aanpak ontwikkeld: eerst groeien, dan investeren. Investeringen in de 
verdere ontwikkeling van de luchthaven, in ontsluiting, terminal en parkeren, komen 
op de agenda in een volgende fase, wanneer de luchthaven haar potentie bewijst en 
het verkeer groeit. 

De Raad van Commissarissen stellen de Algemene Vergadenng van 

Aandeelhouders voor: 
> kennis te nemen van voorliggend plan "Groningen Airport Eelde - Werelden 

verbinden", 
> in te stemmen met de in het plan verwoorde ambitie en groeistrategie met 

inbegrip van de randvoorwaarden zoals hierboven genoemd (solvabiliteit & 
liquiditeit); 

> akkoord te gaan met een additioneel marketingbudget ten bedrage van 
€250.000 per jaar; 

> akkoord te gaan met een bijdrage door GAE aan het Route Development Fonds 
van 1 miljoen euro over4 jaar, voorde ontwikkeling van nieuwe routes; 

> zorg te dragen voor een additionele bijdrage aan het Route Development Fonds 
van 1 miljoen euro; 

> zorg te dragen voor financiering van korte termijn investeringen in verbetering en 
beperkte uitbreiding van de passagiersterminal en een onderkomen voor de 
luchthavenbrandweer, ten bedrage van totaal € 7.5 miljoen. 



De Raad van Commissarissen wijst de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
op de onzekerheid die inherent is aan een toekomstverwachting. De ambitie om 
Groningen Airport Eelde te doen groeien is reeds decennia geleden uitgesproken en 
over de jaren steeds bevestigd. Financiering van de korte termijn majeure 
investenngen en een bijdrage in het Route Development Fonds stellen de 
vennootschap in staat de komende jaren invulling te geven aan dit plan. 
Bi] verder ontwikkelingen komen additionele investeringen aan de orde waarover dan 
beslist moet worden. 

Indien de ontwikkeling van passagiers en inkomsten onverhoopt langer duurt dan 
voorzien, kan een situatie ontstaan waarbij uitbreiding van het (eigen) vermogen 
noodzakelijk is. De Raad van Commissarissen ziet het als haar plicht de 
Aandeelhouders hier expliciet op te wijzen. 

Met vriendelijke groet, 

Groningen Airport Eelde nv 

Prof.dr. H.G. Sol 
Voorzitter Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde 

c.c. Directie Groningen Airport Eelde, Ir. J.M. van de Kreeke 
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Strategisch plan Groningen Airport Eelde 

Geachte dames en heren, 

1. Samenvatting 
Op 31 oktober 2013 heeft de directie van de luchthaven haar strategisch plan 
2013-2023 "Groningen Airport Eelde - Werelden verbinden" gepresenteerd en 
openbaar gemaakt. Aan de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde wordt 
gevraagd in te stemmen met de ambitie en groeistrategie en zorg te dragen voor 
de financiering In een routeontwikkelingsfonds, Investeringen in verbetering en 
uitbreiding van de passagiersterminal en een nieuwe onderkomen van de 
luchthavenbrandweer. In deze brief geven wlj onze visie en standpunten met 
betrekking tot het strategisch plan en de gevraagde investeringen weer. 

2. Doel en wettelijke grondslag 
Op de toezeggingenlijst van de commissie Mobiliteit & Energie onder punt 2 is 
opgenomen dat wij u een update van het businessplan van Groningen Airport 
Eelde zullen sturen. De toezegging dateert uit 2010 en om diverse redenen, 
waarvan de belangrijkste de vertraging van de uitspraak inzake de baanverlenging 
is, heeft het businessplan op zich laten wachten. Uiteindelijk is eind oktober 2013 
het businessplan door ons ontvangen en door de directie van Groningen Airport 
Eelde openbaar gemaakt. De Statenleden zijn voor de presentatie van het 
strategisch plan door GAE uitgenodlgd. 

De totstandkoming en vaststelling van het strategisch plan Is een uiteindelijke 
verantwoordelijkheid van de directie en Raad van Commissarissen van Groningen 
Airport Eelde en hoeft formeel niet door aandeelhouders te worden goedgekeurd. 
In de begeleidende brief van de Raad van Commissarissen van 25 oktober 2013 
wordt wel een uitspraak gevraagd over met name financiele bijdragen waar de 
aandeelhouders voor moeten zorgdragen. Het strategisch plan en de brief van de 
Raad van Commissarissen hebben wij als bijiage 1 en 2 voor u bijgevoegd. 

Bij de bepaling van ons standpunt hebben wij, zoals toegezegd in onze brief van 
11 december 2013 (briefnummer 2013-53.727/50/A.10,ECP), de conclusies en 
aanbevelingen betrokken uit het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) 
naar de 'Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde In de periode 2004 
- 2012', Daarnaast hebben wij conform het advies van de NRK, een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse laten opstellen door ECORYS en het 
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strategisch plan extern laten beoordelen door Ernst & Young (EY). De rapportages 
hebben wij voor u bijgevoegd bij deze brief als bijiage 3 en 4. 

3. Procesbeschrijving en planning 
Deze brief is tot stand gekomen in samenwerking en afstemming met de provincie 
Drenthe. Ons standpunt ten aanzien van het strategisch plan van GAE hebben wij 
bestuurlijk afgestemd met de gemeentelijke aandeelhouders. Ook zij hebben een 
positieve grondhouding ten opzichte van de ontwikkeling van de luchthaven en 
kunnen zich bestuurlijk vinden in de ambitie van Groningen Airport Eelde om een 
verdere groei van het luchtverkeer mogeiijk te maken. Vanwege de 
gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende demissionaire periode willen 
de betrokken gemeenten nu echter nog geen formeel standpunt innemen ten 
aanzien van het strategisch plan. De gesprekken met de gemeenten zullen de 
komende periode dan ook worden gecontinueerd ter voorbereiding op 
besluitvorming van de colleges van B&W en ter voorbereiding van de bespreking in 
de aandeelhoudersvergadering. Na behandeling van deze brief In Provinciale 
Staten zullen wij zo snel mogeliljk aan de directie en Raad van Commissarissen 
van Groningen Airport Eelde onze visie en standpunten kenbaar maken. 

4. Begroting 
Dit onden/verp valt onder het thema Mobiliteit en Infrastructuur van het programma 
Bereikbaar Groningen. 

5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing 

6. Nadere toelichting 
Op 25 oktober 2013 heeft het bestuur van Groningen Airport Eelde (GAE) NV het 
door haar vastgestelde strategisch plan 2013-2023 'Groningen Airport Eelde -
Werelden Verbinden' aangeboden aan de aandeelhouders van de vennootschap. 
In dit plan beschrijft het bestuur haar visie, ambitie en strategie met betrekking tot 
de positie van de luchthaven In Noord-Nederland, het realiseren van een groei van 
het aantal passagiers- en vliegbewegingen en de ontwikkeling van het 
luchthaventerrein. 

In de begeleidende brief aan de aandeelhouders wordt door de Raad van 
Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld 
om: 

• In te stemmen met de in het plan venwoorde ambitie en groeistrategie met 
inbegrip van de randvoorwaarden op het gebied van liquiditeit en 
solvabiliteit; 

• In te stemmen met een additioneel marketingbudget van € 250.000 per 
jaar en een bijdrage van € 1 miljoen voor een routeontwikkelingsfonds 
verdeeld over 4 jaar vanuit het eigen vermogen van de vennootschap; 

• Zorg te dragen voor een additionele bijdrage aan een routeontwikkelings
fonds van € 1 miljoen en financiering van korte termijn investeringen in 
verbetering en beperkte uitbreiding van de passagiersterminal en een 
nieuw onderkomen voor de luchthavenbrandweer, ten bedrage van in 
totaal € 7,5 miljoen. 

Wij vinden het van belang dat ons standpunt ten aanzien van dit voorstel is 
gebaseerd op een helder gezlchtspunt met betrekking tot maatschappelijk belang 
van de luchthaven voor Noord-Nederland en onze rol als aandeelhouder van GAE 
NV. In deze brief hebben wij dat gezlchtspunt uitgewerkt en als basis genomen 
voor de beoordeling van het strategisch plan en het daaraan gekoppelde voorstel 
voor besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 



Maatschappelijk belang van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederland 
GAE is van grote maatschappelljke betekenis voor het noorden. De luchthaven 
vormt een 'essentiele infrastructurele basisvoorziening' 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 zlj een belangrijke 
bijdrage aan de regionale werkgelegenheid. Ten slotte vervult de luchthaven ook 
een duldelijke maatschappelijke functie door het faciliteren van medische vluchten 
en het belangrijkste opieldingscentrum voor verkeersvliegers van Nederiand. 
Daarmee is GAE niet alleen van regionale maar ook van nationale betekenis. 

Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde NV 
Om de publieke belangen die samenhangen met de ontwikkeling van de 
luchthaven te borgen, nemen wij sinds 1955 deel in de naamloze vennootschap 
Groningen Airport Eelde. Vanuit onze rol als aandeelhouder sturen wij op een 
doelmatige bedrijfsvoering en het versterken van het soclaal-maatschappelljk en 
economisch rendement van de luchthaven voor Noord-Nederland. Wij maken 
daarbij een zorgvuldige afweging tussen onze publieke belangen en het private 
belang gericht op de continuTteit van de ondernemlng. Daarnaast sturen wij op 
hoofdiijnen en houden wij ons in principe niet bezig met operationele zaken. Deze 
rol 'op afstand' vindt zijn basis In het vennootschapsrecht en is nader vertaald in de 
Statuten van GAE NV. 

Strategisch plan Groningen Airport Eelde 
Met de realisatie van de baanverlenging in 2013 Is een belangrijke voonwaarde 
gerealiseerd voor verdere groei van het luchtverkeer op GAE. De wijze waarop die 
groei tot stand dient te komen is door het bestuur van GAE NV venwoord In het 
strategisch plan 'Groningen Airport Eelde - Werelden Verbinden'. De luchthaven 
ontwikkelt zich volgens dit plan tot een belangrijke schakel in de internationale 
bereikbaarheid van Noord-Nederland met een structureel positief bedrijfsresultaat. 
Het plan bestrijkt de periode 2013-2023 en voontiet een sterke groei in het aantal 
vlieg- en passagiersbewegingen. Het bestuur van GAE koerst daarbij vooral op 
een verdere groei in het low cost segment en de ontwikkeling van lijndiensten. Dit 
leidt in 2017 tot een positieve EBITDA en In 2020 tot een positief resultaat (EBT). 
Om die groei te bewerkstelligen worden er door GAE extra middelen vrijgemaakt 
voor de ontwikkeling van marketingactiviteiten. Daarnaast zijn er gefaseerd 
uitbreidingsinvesteringen begroot van in totaal € 17 miljoen. 

Maatschappelijke kosten-baten analyse 
Als onderdeel van onze beoordeling van het strategisch plan hebben wlj ECORYS 
verzocht om een maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) uit te voeren naar 
het maatschappelijk rendement van GAE voor Noord-Nederland In het licht van de 
Investeringsvraag die op korte termijn voorligt. Uit de MKBA blijkt dat sluiting van 
de luchthaven zal leiden tot een fors netto welvaartsverlies voor Noord-Nederland 
onder meer door veriies van werkgelegenheid en productiviteitsverlies door 
reistljdnadelen. Zij onderstreept daarmee het maatschappelijk belang van de 
luchthaven voor een positieve welvaartsontwikkeling binnen Noord-Nederland. Van 
de investeringen kan vooral de bijdrage aan een routeontwikkelingsfonds een fors 
positief effect op de welvaart sorteren, waarbij de exacte causaliteit diffuus is. 

Ser7s/f/V/te/fsana/yse 
Tevens hebben wij aan EY gevraagd om het strategisch plan van GAE te 
beoordelen op basis van een sensitiviteitsanalyse. Het gaat hier om het inzichtelijk 
maken van de aannames ter onderbouwing van het strategisch plan, het 
beoordelen van de wijze waarop groeiprognoses financieel zijn vertaald, het 
beoordelen van de vemiogenspositie en financieringsbehoefte, en het 



inventariseren en beoordelen van externe risicofactoren. Uit deze analyse blijkt dat 
de ontwikkeling van het verkeer op GAE is omgeven met veel onzekerheid op 
basis van externe factoren. EY noemt de groeiprognoses derhalve ambitieus en 
acht het risico groot dat de groeiambities niet of slechts gedeeltelijk worden 
gerealiseerd. Op basis van het plan kunnen negatieve exploitatieresultaten t/m 
2019 gedekt worden uit de eigen middelen. Wanneer daarna het omslagpunt niet 
zou zijn bereikt, zal een bijdrage van de aandeelhouders nodig zijn om de 
luchthaven in stand te houden. Aanvullend geeft EY weer dat er op basis van de 
prognoses weinig ruimte Is voor financiering van investeringen vanuit het eigen 
vermogen van de vennootschap. Externe financiering is noodzakelijk, waarbij een 
nadere onderbouwing van de noodzaak en timing is gewenst. 

Standpunten hoofdiijnen strategisch plan 
Op grond van de resultaten van de uitgevoerde analyses nemen wij een positief-
kritische houding in ten aanzien van de In het strategisch plan en de daarin 
venwoorde visie, ambitie en groeistrategie met inbegrip van de randvoorwaarden 
op het gebied van liquiditeit en solvabiliteit. De in 2013 gerealiseerde 
baanverlenging hebben wij altijd gezien als een belangrijke randvoon/vaarde voor 
toekomstige groei van het passaglersverkeer op de luchthaven. Wij zijn van 
mening dat het nu allereerst aan het bestuur van GAE NV Is om de marktpotentie 
die zlj beschrijft om te zetten in een aantoonbare groei van het aantal vlieg- en 
passagiersbewegingen. Het investeringsvolume dient daarbij zoveel mogeiijk 
modulair mee te groeien met de verkeersontwikkeling op de luchthaven. 

Wij herkennen ons In het streven van het bestuur van GAE NV om de toegevoegde 
waarde van de luchthaven voor Noord-Nederland in soclaal-maatschappelljk en 
economisch opzicht te versterken. Daarbij past een strategie waarin op korte 
termijn de focus wordt gelegd op het ontwikkelen van het marktpotentieel en 
uitbreiding van aanbod van vluchten en bestemmingen In plaats van het reduceren 
van kosten. Op langere termijn blijft evenwel een kostendekkende exploitatie een 
belangrijk streven. Dit kan echter alleen worden bereikt door nu te investeren In 
acquisitie en marketing om in samenwerking met andere noordelijke partners 
nieuwe verbindingen te ontwikkelen, waarbij vooral de lijnverbindingen van groot 
belang zijn. Deze lijndiensten vormen volgens EY de kritische succesfactor om de 
groeiambitie In combinatie met een positief bedrijfsresultaat te kunnen realiseren. 
Daarnaast omarmen wij het doel van GAE om de luchthaven verder te 
verduurzamen. 

Om de groei van de luchthaven te bevorderen, willen wij ons in noordelljk verband 
in samenwerking met het bestuur van GAE NV inzetten voor versterking van de 
positie van GAE binnen het nationale systeem van luchthavens en de verbinding 
met Amsterdam Airport Schiphol. Daarbij dienen naast de andere aandeelhouders, 
ook nadrukkelijk de provincie Fryslan, de noordelijke (kennls)instellingen en het 
noordelljk bedrijfsleven te worden betrokken. Aanvullend hierop zijn wij bereid in 
samenwerking met het bestuur van GAE NV te onderzoeken of er mogelijkheden 
zijn om vanuit Europese, nationale en regionale fondsen te investeren In de 
luchthaven. 

Standpunt voorgestelde investeringen 
Het bestuur van GAE NV verzoekt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
om in te stemmen met een aantal Investeringen voor de korte termijn. Het gaat dan 
om een investering in verbetering en uitbreiding van de passagiersterminal, 
nieuwbouw van de brandweerkazerne en investeringen in marketing in combinatie 
met een fonds voor de routeontwikkeling van lijndiensten. 

Verbetering en uitbreiding passagierstemiinal 



Het bestuur van GAE NV geeft aan dat de huidige passagiersterminal reeds bij het 
huidige passagiersniveau niet voldoet tijdens piekmomenten, waardoor uitbreiding 
noodzakelijk is. Ook zal bij een verdere groei van het aantal vluchten en reizigers 
de druk op de bestaande faciliteiten toenemen, waardoor er knelpunten ontstaan 
bij de reizigersafhandeling. Overeenkomstig de conclusies op dit punt van 
ECORYS en EY, zijn wlj van mening dat de noodzaak voor deze investering 
onvoldoende Is onderbouwd. 

Nieuwbouw brandweerkazeme 
Nieuwbouw van de brandweer is volgens het bestuur van GAE NV noodzakelijk 
omdat de huidige voorziening zwaar gedateerd Is. Bovendien Is door de 
baanverlenging het risico op het niet halen van de aanrijtijd van 3 minuten in geval 
van een calamiteit op de luchthaven vergroot. Het structureel niet halen van deze 
wettelijke norm kan tot mogelijke Implicaties met betrekking tot de regelgeving 
leiden. Daarnaast kan een besparing op de bouw- en exploitatiekosten van de 
brandweerkazerne worden gerealiseerd door deze te koppelen aan de gewenste 
nieuwbouw van faciliteiten voor het Mobiel Medisch Team (traumaheli) van het 
Unlversltair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Wij erkennen dat deze 
combinatie synergievoordelen kan opieveren In termen van een efflcientere 
exploitatie, een effectievere operatie van de luchthavenbrandweer en een verdere 
reiductie van het veiligheidsrisico. Evenwel blijkt uit de analyse van ECORYS dat er 
op dit moment geen aanwijzing is dat de norm van 3 minuten structureel niet zal 
worden gehaald. Derhalve is de noodzaak om op korte termijn te Investeren In een 
nieuwe brandweerkazerne naar onze mening onvoldoende aangetoond. 

Investering in marketing en routeontwikkeling voor lijndiensten 
In ons algemene oordeel hebben wij reeds het belang benadrukt van het 
Investeren In marketing en acquisitie. Wij kunnen ons dan ook vinden In het 
voorstel om jaarlijks additioneel € 250.000 vrij te maken voor additionele 
marketinginspanningen binnen de exploitatiebegroting. Daarnaast zijn wij bereid na 
te denken over de mogelijkheden voor financiele ondersteuning van het opzetten 
van een routeontwikkelingsfonds van waaruit het ontwikkelen van lijndiensten op 
GAE kan worden ondersteund. Wij stellen hierbij de voonwaarde dat hiervoor door 
het bestuur van GAE NV een plan wordt ontwikkeld dat kan rekenen op het 
draagvlak en commitment van noordelijke instellingen en bedrijven. Aanvullend zijn 
wij bereid om te onderzoeken op weIke wijze wij vanuit ons regionaal economisch 
beleid synergie-effecten kunnen creeren met de Inspanningen van GAE. 

Wij vertrouwen erop onze visie op het maatschappelijk belang van GAE, onze rol 
als aandeelhouder en ons standpunt ten aanzien van het strategisch plan op een 
heldere wijze uiteen te hebben gezet. Graag gaan wij hierover met u in gesprek. 

7. Gehelmhouding 

Niet van toepassing 

8. Afsluiting 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 



Bijlagen: 

voorzitter. 

secretaris. 
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