
OVEREENKOT.IST BEËINDIGING

Partijên:

SUBSIDIERELATTE STAAT
EËLDË N.V.

/  GRONINGEN AIRPOR'

1. DE STAAT OER NEDERLÁNDEN. (Mlnisterle van VerkeeÍ en WateÉtaat), waaruande zetel is gevesggd te ,s-Gr.ven

Neterenbos, ae vinister van ve*11?ïi:'J"::""n***rdrsd 
door rnevrouw r.

hlerna te noemen: "de Rljksoverhétd-

2. oenaamtote vennootschap cRONINGEN AIRpORT EELDÊ |
te Groningen, tê dezen rechtsgêldig veítêgenwoordlgd door.).
en IY.Á. Stutte.hetm, àdJ! nct_dtrecteur.

, st6tutair gevestigd
MeulendUk, dtrècteur,

ntema te noemen: "GAE "

IN AAN'íERKING NEMENDE:

dêl de Ruksoverhêld hct door háarte v
wet opdchrnc naaoroze vennooisci-a;:ï.,:l::,:".ïlï#:;ï:::"^:::.":ff 

;ï"en Texêt d.d. 21 decembef 1955, stb.622) àangaèndê d","o",o,".lnn rï1"Ër","luchthaveíls heeft herovêrwogen en uttvoering wenst tê qeven àan n"; O;;;;";,decentralsauê en verzerÊtàndiging, zoars drt onder meer is u"*oo.a rn a. iotl a.gron"t.Luchthavenstrat€gle (htemat "Nota RelusJ;

dAl de Ruksoverhêjd jn dÍt kadêr heeft b

ll.l-T jj"-, ":, _:.. ;,";;;;;,".ïïil1ïïï"i:ï:ï:ffi5ïïjïï:"*",
ï-e:e,:tïen, 

terwiJl ook ande.s:ins geen dtÍecte of Indirecte Íinàn;iete OiiÀgln _eer aanoe rcgtonàle luchthàvens zullen wordên voldaan;

d-êl GAË, gegeven voornoeÍnde bele{dswRirksoverhe,d arsprèke. ;; ;:-;;::::ïïl! li'filJilï Jiïïï:ilï,l:voornoemd;

q3l vooÍts de l\4tnister van VeÍkeer en Wivan hedên, kenmêrk Dnu**ro,.o.roo.l'ffiï:fl::ïï ïlï::r.Jïïiï:l^: ::::'onde. mee. Ínogejtjke toekornstige ontwikkelingen j

dè! de Rijksoverheid voorts berejd is een
verband met de reèrÍseÍing van dê verren 

nmálige vergoeding le betalen voor hêt mede in
verbod op lesvliesen met qrote vriestuiseïfil:|,:ïï:1ï* "n 

tanóinssbaan insevaeíde



r
dq! cAE uit hoofde van vaststelllngsbesluiten te.zàke van jn de voorgaande jèíen verstreKesubsidles nog een bedÍag vên t 664.g39
vas*rerJngsbesruiten door cle uezwaaris 

aqàe:ï RDkoverheid verschulcrigd is, tegen wetke

!!at GAE vooanemens Ís uitvoeírn9 te geven àan de in eigen beheer ontwikketde prannen omzrch te transformeren tot een flnancieel ten opzlchtê van de Rijksoverheid eelfstanoÍgconderdernang c,re emaar streeft oft op commercrêlê basis op het bêstaande ruchthaventerreiídrJUrzaam een reglonalê Iuchthavên te làten voortbestaan;

dg! partijen dê omtrent het bovênstaandl
vasfleggen; 

? gemaakte afspràken in cÍêze overeenkomst

KOiIEN OVEREEN ALs voLGTI

1.1

1.3

1.2

De Rijksoveíhêld vcÍbindt zich om In verband met de beëtndtging van dêsubsrdreverstrekking têÊêke van event.,erê toekorn5rgê expr;rtafletekortên aan GAEte voldoen een ilkoopbedrdq van I 9.5OO.oOO,- (€ 4.310.912,_). 
"u, "*oopi.irunomvat medê de birdrag. tn het êxplottêtÍetekort over het jènr 2001.

Dlt bedràg zàl door de R[ksoveÍhêld aaírn de consrderans e.no".r" ".n,,0 u"n'nï1ï:ïffi::::lJ:J""ïj::ï.ïi::*
abmede onder aftrek vàn het reeds teraake van dê budrage over het lu". ZOO1-'betèalde voorschot àd f 1.356.000,_ (€ 615.326,.), zodat dooÍ de RUU"*"rnu,resteeÍt te vofdoen een bedrag van f 7.4jg.161,- (€ 3.393.S95,r,;etk
làatstgenoemd bêdrêg zàl worden voldai
rekênrnenumÍner Bo. 34.s6.s14 t.n.v. .:ffi :"t iil""ï rJ: iï: iïï:ïJ: 

*
Bónk .

Dê Rijksoverhejd zal daárnèast tenèke ven dê .t^6, êÀE rÁ .,---,^L,__ ,_. - ^
het àn/vateringssysteem van het luchtvàê 

door GAE te verrichten lnvestedng in

- een bedras bêtaren v"n ,n ,o,"",, u.ojïilï:;ïjrliJ:;ffiï::rt::ï'
wordên vordaan door busch.uvhg vóór l Januèri 2oo2 op het in a.tir"t t,r guioa.o"rekenlngnummer.

De Rijksove.heid veólndt zich vooÍts om in verbànc, met het in de consideransgenoemde verbod op groot lesverkeer aar
t 6.5oo.ooo.- (e 2.949.57r,-), wetk becrn 

AE te betalen een eenmallg bedrag van

vóór r januari 2002 op 
", "':",*"; 

;l, r1'^:""'J#i:1"ïllif;';;;'**''"'*



/ Art iket 2 Ve.ot jcht inoen GAE

2.2

', 1

2.3

GAE ls veÍplicht er zorg voor te dràgen dat het door haà. 9eéxplojteerde
luchthóvenbedrijf gedurende de loopdjd van deze oveÍeenkomst zal worden
geêxploiteerd volgens het Businessplan Groningen AirpoÍt GAE S.O (biJlaq. 1)
wáàrbrj ten minste het huidrge voor2ieningennrveau van de IuchthaveninfrastrLrctuur
zêl worden gehàndhÈafd, tênziJ het op grond van enlg beslult van een ovêrheld of dê
rechter geheet of gêdeelteluk onmoge lk wordt gemaakt om dit tn .edetiJkhetd te
doen.
voor alle duidelijkheld stellen pêrtijen vàst dat het in deze overeenkomst bepaalde
geên besluit vèn de Ruksoverhejd benodigd yoor de exploitàde yan de luchthaven
(besluiten op grond vàn del Luchtvêartwêt daàronder begrepen) Inhoudt of lmpllceert
noch een toez€ggtng omtrent het nemen van een dêrgeliik besluit:

GAÊ ls voorts ve@llcht €r zorg voor fe dÍagen dàt ds Ingevolge aÍflkel 1 ltd 2
ultbetàalde investêrlngsbudràge tan behoeve van dê renovaue van het
aÍ{atêrlngssystêêm op het luchthaventerretn overeenkomsug de ln btjl.gc 2
genoemde utwoeringsbepêltng€n aan te wenden, :ulks blnnen een perjode van vjjf
Jaar na ultbetàltng van het In àrttkêt 1.2 genoemcl. bedrao.

GAE vê.btndt zlch om vanól de dàfuÍn vàn tnv\íerklngtredlng van alezc overeenkoms!
geln verdeía aanvragen bij de Ruksoverheid meer te zulten indlenen terzóke van
subsicÍtê In verband met êxploltatjêtekorten en/oÍ verr,chte of te v€.rlchten
investertngen. cÁ€ vrótndt zich voorts aí te zten van alle eventuêel bestàande en/of
toekomstlge aanspraken, bckend of onbêkend, voo.tvloeiend utt het tn c,e
constcterans genoemde beleld tot het veEtrekken vèn dergelijke subsÍdtes, dê
beêindiglng van dót beteid en eventueel ctaarmee sàmenhangende wijzrgtngen van
wet- en aegeigevlng, àlsmede van alle eventu€el bestàande en/of toêkomsdoe
àanspraken, bêkend of onbekend, têÍzake van eventueel jn het verteden geJane
toêzegglngen ln verband met het voornoemc,ê beleld enloí beèlndlging daaNàn en/of
wiJzlglng vàn wet, en/oí regêl9evtng In verbênd dèarmee. Tegen betèllng van het In
êítikel ! lid 1 en 2 genoemde bedrag verleent cAÊ àan dê Rirksoverheid finèle
kwiiting van dere (gepretêndeerde) aanspróken.
Hêt bepàalde in dit artikêllid geldt, met uiEonderjng van het bêpaal de tn artikel 2-4
eo arttket 3 alsÍnedê van hetgeen in de in de overwegjngen genoemde brief van de14rnrster rs vermerd. mêt dren verstande daÍ eventuere aan'prakên voortvroeiend urr
dezê brief vóór 3t december 2004 kenbèal' moeten zUn gêmêakt.

Indien en voorzovea de in de consideGos bedoelde bezwaàrprocedures oF de
evenrueerop deze bezwaarprocedure. vorgende beroepsprocedures teitake van de
vàststellingsbesluiten van de jn d€ voorgaànoe laren verstrekte subsidies lêiden tor
€en zoqênr9e onhêrroepelíke vaststelling vên de subsidiebijdragen voor de jaren
1998, 1999 en/of 2OOO dat dooÍ GAE een ander bedrag dan í 664.839,- èan de
Rijksoverheid dient te worden terugbetèatd, zat het verschit tussên dtt bedrag en het
bedrag van 1664.839,- in qeval van een tdger cêruq re betaten bedràg door de



/

2.5

Ruksoverheid aàn GAÉ worden betàaid e
bedrag door GAE aan de aiirsoverneia wlrieïeJe1 

van.een hoger terug te betalen

]::.:: 
o":"'iln- *" *t in artiket l.J senoemde bedras vêÍreent GAE aan deKlJksoverheid finale kwijting terzake vèn

voorwtoelendê uit de in ou .onrid..un" ollhàar 
{gepretendeerde) àanspraken

lesverkêer op de ruchthèv 
_ --- '"' eenoemcte beëindlglng van het gÍoot

;:ijïïl':: ;:ïni::ïH #.ï.:*door 
de Ruksoverheid ten aanzien van de

4.t De RUksoverheid veÍklàirt dat zij tta.r a.
overeen te komen.onartr". un t"go, 

".rlllllen 

ln het kapltaal van GAE op nader
aan (een) voo. de Rl1k.""";;;;;:::le 

marktwàarde wcnst te ve*eêmdên
spoedte mosetuk rn ;v".,"" ;;;;;:::::e,derdê(n). 

De Rirksovêràeid za, zo
stêtuten v.n GAÉ, ."n o-.uor-.uiJ.'olt 

lnachtnemlng van hêt bepaèlde In dê
àanderen stèrten, w;;.;;;;;;:"": ""*'eemdlne van dê voomoeínde

verkr[gen dat de ruchta** *a;ï r':::t-lfksolerheld 
voldoendê zekerhejct zal

bllJven voortlestaan, GnE .", Ioàï.ï"^"" 
nerelàteeídê bedríiÊàctlvlÈerten

procedure wordt doorropen niet zfirrr utt' 
edode wèarln de voomoeínde

roesremmrns van ctc Rrjksov.rhetd deroà:l::1'k! 
vooràÍsàànde schrllte jkê

or overdracht vên d. d;;;;;ï1ït0teeheer 
orecdeeltei[kê vervre.rndrne

Artikêt S Kêt nobedtno

::,iilffi:l'i:ï""::'"1'l#ï:::: :.adt GÁE zich recens c,e Ruksoverhe,c, om,

;ïffi :,';:'#'*#i::::r,.ï:ïClï',"'.:"ïï"ffi ."ïx"ï:laï;
;.'i:"',""ï"''' ";;:; ;; ;#"ï:::;#iï:::ïffiÏ::: ;::'":ï ;::.?.." ;
' ïf,":i!',ïï.:::.:::ï:ïï"i#"ï:ï::i j;:: ::ïïff ::;:;

,,, ]::a::::o "it 
deze overeenkonÈttla te komen; enrrr de verptich|ng voor de derde tê L

genoemde verprichting"n oo nu,,r,l3ï-o-"t 
de in dit artikel 5 sub i) en sub ii)

ondernemins seheer o-f n"o;"];rÏ T.: :"i 
opvolgende derde aan wiê de

vrn verbeurte vên de h,;,";;Jffij 
"'ïï""ï,iïï:ï,,:i":".,:1,;:;**



V
Art 'ketG Informauepllcht

PaítiJen jnformeÍèn elkàar ovér ên weer tijdig over àl hetgeen dat voor de uiwoeíng vêí cte
oveÍeenkomst van bêlang zou kunneí zljn.

Aít ikelT Teruobetal lnosollcht

7.1 In de navolgende gevallên komen dê uit hoofde van deze overeenkomst eventueel
nog qeldeíde betallngsverpllchting€n van de RiiksoveÍheid te vervallen en ls GAE
veÍpllcht, onvêrlet de overige víettel!ke en/of contractuele rechten van de
Rijksoverheld en onveílet de ove.ige voor GAE ult deze oveíeenkomst voortvloelende
verpllchtlngên, dê dooÍ dê Rijksoverheid ln het kadêr van deze overeenkomst áan
haa. ultbetaalde bedragen tot de hterna aangeduide bedragen ap êêrste vordering
vàn de Rirksoverhetd terug te betaten:
l) lndlen GAÊ faÍlleert, ln surseance van betêltng geraakt, de voor de

b€drufsactjvitetten b€nodtgcte kredtetÍac ttelt€n worden InEetrokken dàn wet
door daaraàn geluk tê stelten felten of omstandtgheden de voorfzetflng van
de bedÍUfsacflvtteiten In hÈt gedtng ts: het vo edtge bedrag;

il) indlen gêhele of gedeêlt.lijkê staklng dàn wel substàndële wUztgtng in de
bedrljísàcttvltêtten van GAE ten ogzlchte vèn de Ecívtteiten op het momen!
van hwerkingtredtng van de overeenkomst plaatsvtodt, dàn wel cAE
anctêrszlns haar explottadevêrpltchting als vermetd in ardkel 2,1 niet í!akomr:
de bcdíagen bêtaald uit hoofde vàn dê aÊtkel€n 1.1, ên 1,3. v.rmtndêrd mer
een bedrag tea hoogte van 7ol. van deze bedragên pèr vollè(llg veGtreken
jaàr tussên c,e datum vên inwêrklngtredlng van c,êze overeenkornst ên de
datum waàrop de Rijkove.heJd alch op terugbêtóting beroeDt;

l l l )  lndlen GAE niet bjnnen vufjarr na uitbetàltng van het In ardkcl 1.2
gênoemde bedÍa9 middels eên accountantsverklartnq aantoont dat dè
uitgekeêrde investerlngsb{dÍágê ls aangewend volgens hêt bepàalc,e In
artikel 2.2: de Ínvesterlngsbijdrage áls bedoeld 

'n 
artikel 2.2. voor zover

àlsdan nlet bêsteed aón het afwatertngssysteem ;
iv) indien het eigen vêrrnogen In een boêkjèar ln dC periode van 2002 Vm 2ogg

daalt benêden 3oolo van de totale waaftÍê van de pàssivà, ?oats bltjkt uat de
vástgêstetde en goedgekeuÍde Jaêrrekenjngi de bedragen betaald uit hooïde
van cle aÍtjkelen 1.1. en 1_3, vermindèrd met êên bed.ag t€r hoogt€ van 7yo
van deze bedÍagen per volledig verstieken jaàr tussen de dat!m v.n
inwerkjngtreding van deze oveÍeenkomst en cte datum wdarop de
Riksoverheld zich op terugbetal jng beroept.

De in art lkel 1.3 genoemde bi jdrage voor cte beéind19in9 vàn het groot tesverkeer is
gebaseerd op door GÀE ter2ake in de toekomst le derver, jnkomsten têrzake. een en
ander overeenkomstig h€t overziclt derving inkomsten door beëindiging qroot
lesveÍkeer, opgenomen in biitage 3 bij deze overeenkomst.
ind,en gedurende de loopt,. id van deze overeenkomst ten gevolge van de uitkomst
van {een) bezwaar- enlof beroepsgrocedurc(s) enlof een wijzigÍng van beÍeid, wet-
Ên/^F rÁ.ór^awiÊ4

7.2



/
de toekomst weêr mogeliik wordt, :al aan de hànd vaa bijlàge 2 door de
Rllksoverheid nà overleg met GAE worden vastgestetd of en zo ja, welk bedÍa9 van
de in àÊikel 1.3 genoemde êfkoopsom door cAÉ àan de Rijksoverheid dienr re
wordên geíestltueerd.

GAE verbindt zich in dát gevêl het door de Rtksoverheid op deze w,jze vastgestelde
beclrêg aan de Ruksoverheld te resfltueren binnen 14 dàgen nadat het te res0trJeren
bedrag schíifrelUk en geínouveerd aan haar ls bekendgehaakt.

Art ikelS Nlet-nakornlno/Stel lenrêdel l iketêrmiin

Eehoudens ingeval van reeds lngetreden bllrvende onmogelijkhejd om enige verpltchflngen
uit deze overcenkomst na te komen zal tngeval van nlet-nakoming van enige verplich ng ujt
de:ê overeenkomst dê ene p.rtU de niet-nakomende pèrt, in gebreke stellen en daarbil
alsnog een redeluke termijn gunnen om aan zijn of haa[ v€.pllchungen te voldoen.

Artlkel 9 Boetêbedtno

geho!dêns Ingeval van reeds ingetreden bllrvende onmogeliJkhetd om enige verpllch$ng ujt
dezê overeenkomst nà te komen ên onvermindeÍcl het bepealde In arflkel 5, ls índlen één dcr
paÊUen toereken baar tekortschlet ln de nêkomlng vàn ztjn/hàèr uit deze over€edkomst
voorwloelende verpltchtlngen, ts deze paríJ legens de èndcre parttl voor etke tekoÍtkomjng
en voor elkê dàg dat dê tekortkomlng voortduurt zonde, èanmaning of andêre vooÍàÍgaande
kennlsgêvlng na verloop vàn dc over€ênkomsgg artjkêt lO gestetdê redêtuke termirn, eên
djrect opeJsbare boête verschuldlgd van e S.000,-.
De versch(/ldlgdhelc, van de boetê laat onverjet . e êndere wêttetijke of contractuete rêchten
van partlJen, daaÍondêr mêde bêgrepen het recht op nakomlng €nlof schadevergoedlng.

A.tlkel 10 Géhete ov€rêênkoÍíst

Oeze overeenkomst bêvat de vo edlge regellng tussen paríten met betÍekklng tot de in deze
overeenkomst genoeínde ondêrweípen, en vervangt alle eventuelê eerclere ovêreênkomsten
en àfspÉken terzake.

Artlkel l1 OveÍdràcht rechten en verplichflngêd

OveÍdracht door cAE vên haar uit deue overeenkomst voonvloeiende rechten en
verprrchtingen is nret mogeliJk zonder urtdrukkêruk vooÍafEaànde schriftêfirke toeÍemminq
vên de Rilksoverheict.

Art ikel  12 Wliz ioinoen

Dêze oveÍeenkomst kàn ujtsluitend worclen aangevlld of gewijzigd door een sch.iltet0k sruk
in dqelfdê vorm ats cleze overeenkomst dat door àlte pêÍtijen onde.tekend is.



/ Artikei 13 Bii laoen

Aên cleze overeenkomst zijn gehecht dê navolgendê bijlagen:
' bÍJlage 1r Bustnêssplan Groningen Áirport GAE 5.0:
- bulage 2: Ujtvoêr,ngsbepèllng en lnvestednggbrdrage dti,vateringssysteeÍh;
- biltage 3i Overzicht derving inkomsten door beëindlging groot lesverkêeí
De aan dezê qve*enkomst gêhêchte birtàgen makèn vo[edig deer uit van de overcenkomst.Ingeval van tegenstrjjdigheid tuigen de I
oe tekst van de overeenkohst. 

:ekst van de overêenkomst en dê bijlagen prevêleeft

Aítlkel 14 Gêschillên

Alle geschrrrên die tussen partijen bij deze overeenkomst naar aanrerdrng ,àn dê:eovereenkomst mochten ontstaan, àlsook geschillen naàr aanl€ldjng u"n-n"au.a---
overeenkomsten dle h€t gevolg van dêze overeenkomst, zullen part[en aiierêêrst proberênin der rntnne op te tossen. Slagen par,ren dà!r n,êt blnnen drie wc*in ,n, O"n ,rl,"ngeschlllen wo.den voorgelegd aan de bevoêgde Íechter in het ar.onatrru'n.nf O.n ..uo.

15.1 Oeze overeenkomst treedt In weí
De roopt'rd van de ove."""*.,',;ï'.;ï:; ::ïï:ï.":fff:*'ns 

door partuen.

15 2 Deze overeenkom't woftrt aangegaan ondêr de ontbindende vooawaàrde dàt déálgemene vergadedng van êandêêlhouders ter vergadedng van zo a"c"moe. zoorbesiutt de inhoud van deze overeeokoínst af te keuÍen.

Deze overcenkornst ls ln tweevoud opgemàakt en ondertekend t€ ,s_Gravenhage 
op 12december 2001.

Dê Stààt d€r Nèdê.tandcn GronÍngen AlrpoÉ Eerdê N.V,


