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Voorzitter, we hebben het in de commissie FCBE twee keer uitgebreid gehad over de toekomst 

van Groningen Eelde Airport. Geen makkelijk dossier. Er zijn veel feiten, veel halve feiten en 

ook veel meningen. En toch zullen wij als volksvertegenwoordigers een besluit moeten nemen. 

Ook al zal dat bij sommige mensen wellicht heftige, negatieve reacties oproepen. Maar goed, 

zoals minister Carel Polak in 1968 reeds zei: “De democratie is niet een staatsvorm voor bange 

mensen.”  

 

In de laatste FCBE-vergadering heb ik namens de PvdA-fractie aangegeven dat wij met 

inachtname van een aantal aandachtspunten kunnen instemmen met de door het College van 

Gedeputeerde Staten gedane voorstellen om het alternatief ‘Investeren – Internationale 

toegangspoort voor Noord-Nederland’ als voorkeursalternatief aan te wijzen en om het college te 

verzoeken op zoek te gaan naar dekkingsmogelijkheden hiervoor. De kern van onze 

aandachtspunten is dat wij vinden dat er in het Noorden een zo breed mogelijk draagvlak, zowel 

publiek als privaat, moet zijn om fors te investeren in Groningen Airport Eelde. Dat draagvlak 

kan tot uiting komen in financiële betrokkenheid maar ook anderszins. Met zo’n draagvlak kan 

een maximale uiterste poging worden gedaan om de luchthaven te redden voor de toekomst. Het 

scenario continueren is wat ons betreft pappen en nathouden en biedt geen structurele oplossing. 

En het scenario afbouwen en eventueel sluiten vinden wij heel definitief. Kijk naar het grote 

verlies aan werkgelegenheid, de desinvesteringen en de kosten van herbestemming. En kijk ook 

naar de verslechtering van het vestigingsklimaat en het verlies aan verder economisch potentieel.  

 

Voorzitter, een belangrijke overweging bij voorgaande is voor ons dat Groningen Airport Eelde 

in staat moet worden gesteld om op een eerlijke manier de concurrentie aan te gaan met andere 

Europese, regionale luchthavens. En dat kan niet als je moet rijden met de handrem 

aangetrokken, of om in vliegtuigtermen te spreken: vliegen met de flaps naar buiten. Dat betekent 

dus, net als bij veel andere regionale luchthavens, dat de kosten voor de Niet-Economische 

Diensten van Algemeen Belang (NEDAB), de kosten van beveiliging en luchtvaartveiligheid, 

gedragen worden door de overheid. Dat is wat ons betreft ook het grote verschil ten opzichte van 

de situatie ten tijde van de realisatie van de realisatie van de baanverlenging en het verschijnen 

van het rapport Werelden verbinden. Dit en een breed publiek en privaat draagvlak geven ons 

voldoende vertrouwen in een rendabele toekomst van de luchthaven. Politiek wensdenken? Nee, 

we zijn realistisch, we weten dat dit dossier de nodige risico’s en onzekerheden kent, maar soms 

moet je ook gewoon ergens in geloven. Kijk naar Wildlands Adventure Zoo Emmen: ook een 

groot project, ook veel onderzoeken, ook veel rapporten, ook de nodige risico’s en onzekerheden, 



 

 

maar wat zijn wij vanuit de PvdA-fractie blij dat we toentertijd hebben gekozen voor investeren.  

 

Zoals ook reeds aangegeven in de laatste FCBE-vergadering zijn wij voor een splitsing van GAE 

in een luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) en een luchthavenexploitatiemaatschappij 

(LEM). Daarbij vinden wij dat in de LEM zo snel mogelijk geparticipeerd dient te worden door 

private partijen. Het verstrekken van bijdragen aan de LEM voor het dekken van 

exploitatietekorten, is daarbij wat ons betreft niet meer aan de orde de komende jaren.  

 

Voorzitter, ik wil er nog een keer op wijzen dat, indien in het voorjaar 2017 eenmaal definitief is 

gekozen voor het investeringsscenario, zo snel mogelijk met de uitrol van dat scenario dient te 

worden gestart. En ook wijs ik nog een keer op het belang van de juiste directie voor de LEM en 

van een grondig onderzoek naar de mogelijkheden voor inkomend toerisme.  

 

Voorzitter, met inachtname van de genoemde aandachtspunten kunnen wij instemmen met de 

door het college gedane voorstellen. En wij spreken nogmaals de hoop uit dat de aandeelhouders 

in staat zullen zijn om in het voorjaar van 2017 te komen met een Noordelijk zowel publiek als 

privaat breed gedragen voorstel.  


