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Groningen Airport Eelde,
Verbonden met Noord-Nederland

Missie
Groningen Airport Eelde levert een positieve bijdrage aan het vestigings-
klimaat in Noord-Nederland. De luchthaven is een belangrijke schakel in het 
netwerk van vervoersverbindingen van Noord-Nederland met het buitenland.

Het is de luchthaven van de regio, voor de regio. Groningen Airport Eelde wil 
de luchthaven zijn waar vakantiegangers en het bedrijfsleven in het Noorden 
als eerste voor kiezen. Door een verbinding met een wereldomspannend 
netwerk vanaf een grote internationale luchthaven is Groningen Airport 
Eelde plaats van vertrek en aankomst voor internationale reizen en reizigers. 
Voor zakelijke reizigers en toeristen die de regio bezoeken is Groningen 
Airport Eelde een aantrekkelijke voordeur tot Noord-Nederland.

Groningen Airport Eelde vervult maatschappelijk belangrijke rollen als 
nationaal opleidingscentrum voor verkeersvliegers en voor medische 
vluchten in en naar Noord-Nederland.

Groningen Airport Eelde opereert met respect voor de omgeving.  
De luchthaven heeft aandacht voor duurzaamheid, landschappelijke en 
ecologische waarden en verricht haar activiteiten open, transparant en  
in dialoog met de omgeving.
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Dynamiek
Dit plan is een inschatting van de toekomst, op basis van de kennis van 
vandaag. Luchtvaart in Nederland is een dynamisch krachtenspel van 
economie, markt en politiek. Omstandigheden en zelfs spelregels zullen 
steeds wijzigen. De mogelijke ontwikkeling van de luchthavens Lelystad en 
Twente kan invloed hebben op de markt waarbinnen Groningen Airport Eelde 
opereert. Voornemens van de Rijksoverheid om de kosten van verkeersleiding 
meer in de regio te leggen, en recentelijk de overweging om de vliegtaks 
opnieuw in te voeren, zullen zeker de kosten en batenanalyse van zowel 
luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en de regio mede bepalen. Groningen 
Airport Eelde heeft een heldere ambitie die gestoeld is op geloof in eigen 
kracht. De strategie om die ambitie te bereiken biedt voldoende flexibiliteit  
om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, bedreigingen en kansen.
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Met de realisatie van de baanverlenging in 2013 zijn de voorwaarden 
geschapen voor verdere groei van het luchtverkeer op Groningen Airport 
Eelde. Luchtvaartmaatschappijen kunnen dankzij de verlengde baan nu 
zonder beperkingen vertrekken van de luchthaven. Vooruitlopend op de 
baanverlenging is het aantal passagiers in 2012 al met 40% gegroeid. 

Groningen Airport Eelde wil zich in de komende 10 jaar ontwikkelen tot 
een belangrijke schakel in de internationale bereikbaarheid van Noord-
Nederland. De luchthaven wordt nu nog vooral gebruikt als opstappunt 
voor vakantievluchten en citytrips. In dat segment wil Groningen Airport 
Eelde verder groeien. Maar daarnaast zet de luchthaven ook in op een 
rol als eindpunt van een reis met bestemming Noord-Nederland en op 
het ontwikkelen van routes die het bedrijfsleven belangrijk vindt, zoals 
Londen, Parijs of Kopenhagen. Er wordt hard gewerkt aan een verbinding 
met een hub-luchthaven, bijvoorbeeld Heathrow, München, Kopenhagen of 
Istanbul. Een verbinding met een hub vergroot namelijk de internationale 
bereikbaarheid van het Noorden, omdat Groningen Airport Eelde via die hub 
met een groot aantal bestemmingen in en buiten Europa wordt verbonden.

Analyses van geboekte en verkochte tickets in de regio (Intervistas 
Consulting Group 2013) geven aan dat het marktpotentieel in Noord-
Nederland veel groter is dan het nu vervoerde aantal passagiers via 
Groningen Airport Eelde. Ruim 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. In 2017 kan het aantal vertrekkende en aankomende 
passagiers daardoor toenemen van ruim 180.000 tot 300.000 en over  
10 jaar, in 2023, denkt de luchthaven 600.000 passagiers te verwelkomen.  
Een benchmark met een groot aantal Europese luchthavens laat zien dat 

bij de Noordelijke bevolkingsomvang en het gerealiseerd Regionaal Bruto 
Binnenlands Product een groter aanbod van Groningen Airport Eelde voor  
de hand ligt. 

Groei van het passagiersaanbod op Groningen Airport Eelde kan niet zonder 
uitbreiding en aanpassing van de terminal, wegen, parkeervoorzieningen en 
andere gebouwen. Die uitbreidingsinvesteringen kosten met elkaar 17 miljoen 
euro. Het investeringsprogramma is in fasen opgedeeld: wanneer duidelijke 
stappen worden gezet op weg naar verdere groei, worden noodzakelijke 
investeringen geagendeerd. 

De komende jaren wordt vanuit de kasstroom en reserves extra geld 
vrijgemaakt voor marketing-activiteiten en de opbouw van een Route 
Development Fonds. Dit zorgt in eerste instantie voor een extra druk op het 
exploitatieresultaat. De groei verbetert echter niet alleen de bereikbaarheid 
van Noord-Nederland, het is ook de opstap naar een beter bedrijfsresultaat. 
Financiële analyses laten zien dat bij de verwachte groei van het aantal 
passagiers vanaf 2017 een positief operationeel resultaat (EBITDA) en vanaf 
2020 een positief bedrijfsresultaat (EBT) wordt bereikt. 

Mede dankzij de agiostortingen in de voorgaande jaren bedraagt het eigen 
vermogen van de vennootschap momenteel € 15 miljoen. De luchthaven is 
in staat de exploitatietekorten in komende jaren te dragen, ten laste van het 
eigen vermogen. De reserves van de luchthaven en de kasstroom kunnen 
echter de majeure uitbreidingsinvesteringen niet dragen. Aanvullende 
financiering is daarvoor nodig. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de 
mogelijkheden die de overheden kunnen bieden, vooral vanuit de beschikbare 
financiële instrumenten voor verbetering van de Noordelijke infrastructuur 
en stimulering van de economische ontwikkeling. De luchthaven zorgt 

voor internationale bereikbaarheid voor de vele internationaal opererende 
bedrijven in Noord-Nederland. Hierdoor ondersteunt Groningen Airport Eelde 
de internationalisering van hier aanwezige sterke economische clusters als 
agrifood, watertechnologie, energie, Healthy Ageing en sensortechnologie. 
De luchthaven is zelf ook een economische factor door de 300 banen 
op de luchthaven zelf en de 150 indirecte banen elders in de Noordelijke 
economie. En bij groei van de luchthaven neemt dat werkgelegenheidseffect 
uiteraard toe. Uit analyses van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat 
passagiers substantiële reistijdwinsten kunnen behalen als zij via Groningen 
Airport Eelde kunnen reizen in plaats van via Schiphol. Die reistijdwinsten 
vormen de belangrijkste baten van een eerste globale Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse (MKBA) die de RUG heeft uitgevoerd. Als die baten 
worden afgezet tegen de exploitatiekosten van de luchthaven, dan komt daar 
een positief saldo uit. Investeringen van de overheden in de luchthaven zijn 
dus legitiem, maar ook in de komende jaren nodig. 

Samenvatting
De kern van de zaak
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Ruim driekwart eeuw geleden was Groningen Airport Eelde niet meer dan 
een vliegveldje waar de toestellen soms tussen de schapen stonden. Vandaag 
de dag mag Groningen Airport Eelde zich een internationale luchthaven 
noemen waar vooral vele vakantiegangers reizigers hun vlucht met veel 
plezier beginnen. De luchthaven is uitgegroeid tot een belangrijk element 
in het regionaal vestigingsklimaat en draagt bij aan de versterking van de 
economische ontwikkeling van Noord-Nederland. 

Het nut en de noodzaak van Groningen Airport Eelde voor de ruimtelijk-
economische ontwikkeling van het Noorden wordt door het kabinet erkend 
door in de Luchtvaartnota (2011) de luchthaven als regionale luchthaven 
van nationaal belang aan te merken. Daarnaast heeft de luchthaven ook de 
officiële status van nationaal opleidingscentrum voor verkeersvliegers. De 
KLM Flight Academy heeft al sinds 1955 haar basis op het luchthaventerrein. 

Ook in regionale en provinciale plannen staat Groningen Airport Eelde 
benoemd als essentieel onderdeel van het vestigingsklimaat van Noord-
Nederland. De luchthaven staat niet alleen op de Nederlandse maar ook op 
de Europese kaart van het Trans Europese Transport Netwerk ingetekend 
als regionaal toegangspunt. Zo vormt het een schakel in de Europese 
luchtvaartmarkt. 

Groningen Airport Eelde groeit

Vergeleken met 2011 groeide in 2012 het aantal passagiers met 40% van 
148.850 naar 208.669, met inbegrip van de transitpassagiers. Het aantal 
vertrekkende en aankomende passagiers bedroeg 183.182. Het aantal 
vliegbewegingen lag 12% lager door een daling in het lesverkeer en kwam 
in 2012 uit op 46.418. Er is een uitgebreid aanbod van bestemmingen met 
vluchten naar Spanje, Griekenland, Portugal, Turkije en de Canarische 
Eilanden. In de zomer van 2013 was er keuze uit 17 chartervluchten naar  
9 zonbestemmingen. Dat de mogelijkheid voor reizigers om dichtbij huis op 
het vliegtuig te kunnen stappen een groot pluspunt is, blijkt uit de toekenning 
van de Zoover award voor ‘Beste Luchthaven’ in 2012 en 2013. 

Met de opening van de verlengde baan in april 2013 heeft de luchthaven 
nieuwe groeiperspectieven. Er kan met grotere vliegtuigen verder worden 
gevlogen. Nieuw is de aandacht voor inkomend zakelijk en toeristisch 
vliegverkeer. Dit is een markt die nog nauwelijks is ontgonnen. Om de 
ontwikkeling van inkomend toerisme te stimuleren hebben de Kamer van 
Koophandel en noordelijke toeristische organisaties de handen ineen 
geslagen en de basis gelegd voor een gezamenlijke marketing- en sales-
aanpak. 

Vanaf Groningen Airport Eelde worden met regelmaat medische vluchten 
uitgevoerd met patiënten of voor orgaantransplantatie. Een nieuwe stap is 
de komst van de traumahelikopter van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Het UMCG heeft de intentie uitgesproken de traumahelikopter 
vanaf 2015 op de luchthaven te stationeren. UMCG en Groningen Airport Eelde 
hebben hiervoor een overeenkomst ondertekend. Het toestel staat nu nog 
op het dak van het UMCG. Het ziekenhuis was al lange tijd op zoek naar een 
nieuwe thuisbasis voor de traumahelikopter, van waaruit die efficiënter ingezet 
kan worden. Bij de helihangar wordt ook een nieuwe ambulancepost gebouwd.

De organisatie

Groningen Airport Eelde is een naamloze vennootschap met als 
aandeelhouders provincie Groningen (30%), provincie Drenthe (30%), 
gemeente Groningen (26%), gemeente Assen (10%) en gemeente Tynaarlo 
(4%). Eind 2012 waren er 58 medewerkers in vaste dienst. Daarnaast wordt 
er in het zomerseizoen veelvuldig een beroep gedaan op oproepkrachten.

De organisatie kenmerkt zich door een relatief groot aantal operationele 
medewerkers. De havendienst ziet toe op de orde en veiligheid op het 

Uitgangspositie
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Regionaal economisch belang 

Naast een infrastructurele voorziening is de luchthaven zelf ook een 
belangrijke werkgever in de regio en is daarmee een economische factor van 
belang. In totaal gaat het nu om circa 300 directe banen en 150 indirecte 
banen elders in de Noordelijke economie. Het economisch belang van de 
luchthaven kan ook worden uitgedrukt in reistijdwinsten. Uit analyses van 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG 2013) blijkt dat passagiers substantiële 
reistijdwinsten (kortere reistijd die anders besteed kan worden en lagere 
kosten voor vervoer en parkeren) behalen als zij via Groningen Airport Eelde 
kunnen reizen in plaats van via Schiphol. 
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In 2012 groeide het passagiers-
verkeer op Groningen Airport 
Eelde met 40%
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luchtvaartterrein. De brandweer borgt de eerste actie in geval van 
calamiteiten en verzorgt diverse onderhoudswerkzaamheden samen met 
de afdeling facilities. De brandweermedewerkers ondersteunen ook bij het 
betanken van vliegtuigen en geven instructie aan andere korpsen. De derde 
operationele afdeling, de afhandeling, maakt sinds april 2012 deel uit van de 
GAE-organisatie. De andere afdelingen zijn financiën, personeelszaken en 
marketing & communicatie. Een belangrijke taak van deze laatste afdeling is 
business development.
 
Vanaf de oprichting van de luchthaven was het Rijk met aanvankelijk een 
belang van 80% de belangrijkste aandeelhouder van de vennootschap. 
In 2001 heeft het Rijk echter haar financiële betrokkenheid bij alle regionale 
luchthavens beëindigd en haar aandelen overgedragen aan de regionale 
overheden. Groningen Airport Eelde ontving een eenmalige afkoopsom voor 
toekomstige exploitatietekorten en daarnaast een budget voor baan- 
verlenging en vervanging van het rioolstelsel. Bij de afkoop is met de 
regionale aandeelhouders afgesproken dat jaarlijks gedurende 10 jaar een 
bedrag van ruim € 1 miljoen zou worden bijgedragen in het eigen vermogen 
van de NV. De looptijd van die afspraak is in 2012 ten einde gekomen. 

Oog voor duurzaamheid

Groningen Airport Eelde is zich ervan bewust dat het luchthavenbedrijf 
gevolgen heeft voor de omgeving. Omwonenden ervaren geluid van 
overvliegende vliegtuigen, de luchthaven neemt ruimte in beslag en 
stelt grenzen aan de ontwikkeling van de natuur. Daarom hebben 
duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering van Groningen Airport 

Eelde een vooraanstaande plaats. Aandacht voor klimaateffecten, 
luchtverontreiniging, geluidsbelasting en veiligheid ziet de luchthaven als 
uitdrukking van respect voor mens en omgeving. Het is tevens een belangrijk 
element in de versteviging van het maatschappelijk draagvlak van de 
luchthaven. 

Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambities is de vergroening 
van luchthavenactiviteiten. Daartoe is onder meer samen met Provincie 
Drenthe het project Green Sustainable Airports (GSA) opgezet. Het 
GSA-project beoogt door internationale samenwerking processen op 
de luchthaven te vergroenen. Het GSA-project wordt ondersteund door 
kennispartners als Energy Valley, Universiteit van Wageningen, Nationaal 
Ruimtevaart Laboratorium, Eurocontrol en het bedrijfsleven. Samen met 
andere Europese regionale luchthavens (Bremen, Kortrijk, London Southend 
Airport, Sandefjord en Billund) werkt Groningen Airport Eelde binnen 
GSA aan projecten die de belasting van milieu en omgeving verminderen. 
Zo bevordert het GSA-initiatief tegelijkertijd operationele efficiency, 
innovatie en een groener karakter van de luchthaven. Groningen Airport 
Eelde heeft in dit verband de glijvluchten (Continuous Descent Approach) 
in februari 2012 ingevoerd als eerste regionale luchthaven in Nederland. 
Deze glijvluchten halveren het geluid tijdens het dalen in een gebied op 
25 kilometer verwijderd van de luchthaven en verbruiken circa 7 procent 
minder brandstof. Ook bij de aanleg van de baanverlenging is veel nadruk 
op duurzaamheid gelegd. Gebruik van “bodemas” in plaats van zand en 
de aanleg van een teerloze toplaag van de baan zijn nieuwe duurzame 
toepassingen in de luchtvaart. 

Samenwerking met het regionale bedrijfsleven: Route  
Development Forum en Fonds 

Initiatieven op de zakelijke markt blijven vaak steken omdat opstartkosten 
van een lijn te hoog zijn, of omdat risico’s rond de opbrengsten te 
groot worden geacht. Luchthavens kunnen die bezwaren wegnemen 
door maatschappijen op verschillende manieren te ondersteunen. 
Via samenwerking met het bedrijfsleven en overheden weten 
regionale luchthavens hier de laatste jaren successen te boeken en 
luchtvaartmaatschappijen aan zich te binden. Groningen Airport Eelde heeft 
samen met VNO-NCW, de Kamer van Koophandel, MKB Noord-Nederland, 
de NOM en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta eind 2010 het initiatief 
genomen voor het Route Development Forum. Vanuit het Route Development 
Forum is in 2012 een Route Development Fonds opgericht waarin inmiddels 
een aantal individuele bedrijven en organisaties deelneemt. Ondernemingen 
realiseren zich dat mee-investeren in de opstart van een luchtlijn kosten-
technisch voordelig is. Luchtverbindingen vanuit de eigen regio leveren 
immers een besparing in tijd en geld op. Het Route Development Fonds kan 
een deel van het risico dat luchtvaartmaatschappijen moeten nemen bij de 
opstart van een nieuwe luchtlijn compenseren. Daarmee wordt de kans van 
slagen van een nieuwe verbinding vergroot.
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Bijna 6.400. Dat is het aantal reizigers dat dagelijks vanuit of naar Noord-
Nederland een vliegreis maakt. Slechts 4% van die reizigers begon of 
eindigde die vliegreis op Groningen Airport Eelde, 70% maakte gebruik van 
Schiphol. Dat betekent dat dagelijks zo’n 4.500 reizigers de auto of trein van 
en naar Amsterdam nemen.

Deze cijfers blijken uit een marktanalyse die Groningen Airport Eelde heeft 
laten opstellen door het bureau InterVISTAS Consulting Group, onderdeel van 
Royal Haskoning DHV. In dit onderzoek zijn de reisgegevens van vliegreizen 
van en naar het marktgebied van Groningen Airport Eelde over de periode 
juli 2011 tot en met juni 2012 geanalyseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van 
data van MIDT, een registratie van de boekingen die zijn gemaakt in de 
wereldwijde boekingssystemen zoals Sabre en Galileo, en van gegevens uit 
het IATA ‘Billing and Settlement Plan’ (BSP). Dit BSP van de International 
Air Transport Association toont de verkopen en verrekening van tickets 
tussen luchtvaartmaatschappijen en wederverkopers. De data geven op 
postcodeniveau inzicht waar een ticket is verkocht en van welke luchthavens 
en luchtvaartmaatschappijen gebruik werd gemaakt. 

Aangevuld met nationale statistieken en gebruik makend van een 
regressiemodel biedt de analyse gedetailleerd en op bestemmingsniveau 
inzicht in het huidige reisgedrag in het marktgebied van Groningen Airport 
Eelde. Duidelijk wordt welk deel van de markt door Groningen Airport Eelde 
wordt bediend en wat er aan vliegverkeer ‘weglekt’ naar andere luchthavens. 

Rechts: Marktgebieden en concurrerende luchthavens

Bron: InterVISTAS Consulting Group

Bij het in kaart brengen van het marktgebied, de catchment area, is een onderscheid  

aangebracht in een primair kerngebied, een oostelijk secundair gebied (Noordwest-  

Duitsland) en een westelijk secundair gebied (westelijk Friesland en noordelijk Overijssel). 

Het primaire marktgebied is de regio waar Groningen Airport Eelde de luchthaven is 

waar reizigers logischerwijs het eerst voor kiezen, als er sprake is van een gelijkwaar-

dig aanbod. In het oosten is dit kerngebied begrensd door de landsgrens, in het zuiden 

en westen bepaalt de reistijd tot Schiphol de grens. De reisafstand vanuit het primaire 

marktgebied tot Groningen Airport Eelde is minder dan een uur. Vanuit de secundaire ge-

bieden is de reisafstand naar de luchthaven groter, maar altijd minder dan anderhalf uur.
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In het primair marktgebied wonen 1,5 miljoen mensen die samen 2,3 miljoen 
reizigersbewegingen maken. Daarvan 1,8 miljoen binnen Europa en ruim een 
half miljoen buiten Europa. Vertaald naar een gemiddelde dag zijn dat bijna 
6.400 vliegreizen met als herkomst of bestemming Noord-Nederland. Bijna 
4.500 reizigers (70%) reizen dagelijks vanuit het primaire marktgebied naar 
Schiphol of vice versa.

De reizigers uit de primaire catchment area maken vooral gebruik van 
Schiphol, een kwart maakt gebruik van overige luchthavens, met name 
Bremen en Düsseldorf. Het marktaandeel van Groningen Airport Eelde in  
het kerngebied was 4,1 procent. 

De tabellen op de volgende pagina geven inzicht in de top 10 herkomst en 
bestemmingen van de reizigers uit de verschillende marktgebieden.

Rechts: Gebruik van luchthavens door reizigers 

uit marktgebieden Groningen Airport Eelde

Bron: InterVISTAS Consulting Group

Eelde 4,1%
Amsterdam 70,4%
Andere luchthavens 25,4%

Eelde 1,4%
Amsterdam 70,9%
Andere luchthavens 27,7%

Eelde 1,7%
Amsterdam 4,1%
Andere luchthavens 94,3%

Primair marktgebied        Secundair westelijk marktgebied            Secundair oostelijk marktgebied

Overige TotaalGroningen Amsterdam Bremen Düsseldorf 

Europa  96.100  1.199.400  210.800  129.600  151.200  1.787.100 

Intercontinentaal  -    441.400  46.600  31.000  23.700  542.600 

Totaal  96.100  1.640.800  257.400  160.600  174.900  2.329.700 

4,1% 70,4% 11,0% 6,9% 7,5%

Primair marktgebied Westelijk secundair 
marktgebied

Oostelijk secundair 
marktgebied Totaal

Reisbewegingen Europa  1.787.100  716.900  1.128.800  3.632.800 

Reisbewegingen Intercontinentaal  542.600  229.600  323.600  1.095.800 

Totaal 2.329.700 946.500 1.452.400 4.728.600

Gebruik van luchthavens door reizigers uit primair marktgebied 

Bron: InterVISTAS Consulting Group

Reisbewegingen per marktgebied 

Bron: InterVISTAS Consulting Group
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Rang Bestemming Primair
marktgebied

Secundair westelijk 
marktgebied

Secundair oostelijk 
marktgebied

Totaal

1 Londen  209.600  83.500  47.500  340.600 

2 Barcelona  81.800  33.000  19.200  134.000 

3 Milaan  61.100  25.800  22.600  109.500 

4 Madrid  51.700  21.900  12.700  86.300 

5 Rome  51.200  20.300  17.600  89.100 

6 Kopenhagen  40.500  17.800  10.200  68.500 

7 Berlijn  35.700  16.500  8.200  60.400 

8 Istanbul  35.200  15.300  15.400  65.900 

9 Malaga  33.600  11.000  6.900  51.500 

10 Oslo  32.700  13.900  8.200  54.800 

Top 10 Europa

Rang Bestemming Primair
marktgebied

Secundair westelijk 
marktgebied

Secundair oostelijk 
marktgebied

Totaal

1 New York  31.600  13.900  22.500  68.000 

2 Curaçao  21.700  8.900  3.700  34.300 

3 Bangkok  21.500  9.300  12.600  43.400 

4 Paramaribo  15.100  6.100  2.300  23.500 

5 Tel Aviv  13.800  5.900  5.800  25.500 

6 Beijing  13.200  5.700  6.100  25.000 

7 Dubai  12.000  5.100  6.200  23.300 

8 Hong Kong  10.200  4.300  4.500  19.000 

9 Denpasar Bali  10.000  4.100  2.000  16.100 

10 Singapore  9.900  4.200  3.900  18.000 

Top 10 Intercontinentaal

In 2013 is ook een start gemaakt met de opbouw van een database 
van bedrijven die internationaal aan de weg timmeren. Bedrijven in de 
catchment area van Groningen Airport Eelde dragen de luchthaven een 
warm hart toe en geven aan er graag meer gebruik van te willen maken. 
Het reizen van en naar Schiphol en andere luchthavens kost immers veel 
tijd en geld. Deze positieve houding vertaalt zich ook in de bereidheid van 
nu al 150 bedrijven om bedrijfsgevoelige data omtrent hun reisgedrag 
met de luchthaven te delen. De topsectoren Energie en Life Sciences 

zijn goed vertegenwoordigd in de top van reislustige ondernemingen. 
Ook de noordelijke shippingcompanies en scheepsbouwers zorgen voor 
veel vervoersbewegingen. De database verscherpt het inzicht van de 
marktanalyse: het maakt inzichtelijk waar het noordelijk bedrijfsleven naar 
toe reist, hoe frequent en wat voor soort ticket (economy of business) men 
boekt. Bovendien kennen we nu onze klanten beter en kunnen we dit netwerk 
en deze kennis delen met airlines. De database wordt in de komende jaren 
uitgebreid en onderhouden. 

Verkeer 
binnen 
Europa 

77%

Business 
Class 

20%

Analyse vliegbewegingen uit bedrijvendatabase: 

Economy 
Class 

73%

Premium
Economy

7%

Inter-
continentaal 
verkeer 23%

Bron: InterVISTAS Consulting Group
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Benchmark
Groningen Airport Eelde vergeleken

In regionale en nationale discussies over de rol, nut en noodzaak van 
Groningen Airport Eelde wordt vaak gehoord dat Noord-Nederland te dun 
bevolkt is voor levensvatbare luchtverbindingen. Noord-Nederland wordt 
vergeleken met de regio’s rond Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven. 
Noord-Nederland is echter ontwikkelend en positioneert zich in Europa als 
dynamische regio met sterke speerpunten zoals hoger onderwijs, Healthy 
Ageing, de energie sector, agribusiness en innovatietechnologie. 

Om de positie van Groningen Airport Eelde ten opzichte van andere 
luchthavens te bepalen is een vergelijking gemaakt met 45 West-Europese 
regionale airports. In de vergelijking is de bevolkingsomvang in een gebied 
tot 60 minuten rijtijd rond de luchthavens afgezet tegen de stoelcapaciteit 
die vanaf de regionale luchthaven wordt aangeboden. De regio’s en 
luchthavens zijn ook vergeleken op basis van het Bruto Regionaal Product.

De grafieken op de volgende pagina laten de positie van de luchthavens ten 
opzichte van elkaar zien. Uit de vergelijking blijkt dat Groningen Airport Eelde 
een relatief zeer beperkt stoelenaanbod heeft. De vergelijking toont aan dat 
regionale luchthavens in Europa in potentie een belangrijke rol vervullen in 
het bedienen van de vraag naar verbindingen door de lucht van en naar een 
regio. Hoewel Noord-Nederland op nationale schaal een minder dicht bevolkt 
gebied is, is de regio in vergelijking met veel Europese regio’s rijk en druk. Uit 
de marktanalyse blijkt duidelijk dat het marktgebied van Groningen Airport 
Eelde sterk is onderbediend; de benchmark onderschrijft deze conclusie.

Groningen

Aberdeen

Humberside

Bremen

Eindhoven
Münster

Salzburg

Dresden

LeipzigBrest

Valladolid Pau
Triëst

Graz

Klagenfurt

Brindisi
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Benchmarking catchment areas 

Bron: InterVISTAS Consulting Group 

Eurostat database (* 2009 = meest recent)

In de tabel is een selectie van de benchmark 

weergegeven. Het marktgebied van Groningen 

Airport Eelde staat binnen deze selectie in de  

inkomensranglijst op de zesde plaats, en op de  

zevende plaats qua bevolkingsomvang, maar 

heeft de laagste stoelcapaciteit.

Luchthavencode Stad Land Populatie 
(60-min rijden)

Regionale BBP 
per inwoner* (2009)

Totaal inkomen 
(x millioen Euro)

Vertrekkende 
stoelen (2012) 

Vertr. Stoelen/ 
Inwoner

Vertr. Stoelen / 
Inkomen

EIN  Eindhoven  Nederland  5.284.625  34.700  183.376  1.801.832  0,3  9,8 

BRE  Bremen  Duitsland  2.260.441  40.100  90.644  1.598.541  0,7  17,6 

LEJ  Leipzig  Duitsland  2.933.944  23.409  68.682  1.182.556  0,4  17,2 

FMO  Münster  Duitsland  6.543.407  33.204  217.267  570.365  0,1  2,6 

GRQ  Groningen  Nederland  1.847.963  26.713  49.365  101.027  0,1  2,0 

SZG  Salzburg  Oostenrijk  1.172.478  40.739  47.765  970.931  0,8  20,3 

DRS  Dresden  Duitsland  2.474.220  24.331  60.200  1.202.411  0,5  20,0 

GRZ  Graz  Oostenrijk  1.091.130  37.873  41.324  595.737  0,5  14,4 

HUY  Humberside  Engeland  1.851.762  20.600  38.146  121.988  0,1  3,2 

ABZ  Aberdeen  Schotland  429.337  36.206  15.545  2.035.733  4,7  131,0 

BES  Brest  Frankrijk  699.753  23.681  16.571  671.767  1,0  40,5 

VLL  Valladolid  Spain  650.280  21.900  14.241  203.403  0,3  14,3 

PUF  Pau  Frankrijk  619.886  26.100  16.179  454.173  0,7  28,1 

KLU  Klagenfurt  Oostenrijk  491.135  27.400  13.457  205.280  0,4  15,3 

TRS  Triëst  Italië  898.120  28.200  25.327  621.090  0,7  24,5 

BDS  Brindisi  Italië  1.067.870  16.800  17.940  1.286.167  1,2  71,7 

Totaal/Gemiddeld  30.316.350  437.913  916.029  13.549.066  0,8  27,0 

Benchmark 

vertrekkende stoelen/populatie

Bron: InterVISTAS Consulting 

Group/ Microsoft Mappoint

Benchmark vertrekkende 

stoelen/Bruto Regionaal Product

Bron: InterVISTAS Consulting 

Group/ Microsoft Mappoint

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

_

Bruto Regionaal Product binnen 60 minuten rijtijd (in miljoen euro)

V
er

tr
ek

ke
nd

e 
st

oe
lc

ap
ac

it
ei

t 
pe

r 
ja

ar

3.000.000

350.000

Aberdeen

Hahn

Bremen

Eindhoven

Brindisi

Dresden Leipzig

Salzburg

Brest

Triëst Graz

Pau
Valladolia

Humberside

Münster

Groningen

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

_

Populatie binnen 60 minuten rijtijd 

V
er

tr
ek

ke
nd

e 
st

oe
lc

ap
ac

it
ei

t 
pe

r 
ja

ar Aberdeen

3.000.000

Hahn
Bremen

Eindhoven

Brindisi
Dresden

Leipzig

Salzburg

Brest

Triëst
Graz

Pau
Valladolia

Humberside

Münster

Klagenfurt

Groningen

13Groningen Airport Eelde - Werelden verbinden



De luchthaven is in 2023 uitgegroeid 
tot een niet weg te denken element 
in het regionaal vestigingsklimaat 
en draagt bij aan de versterking van 
de economische ontwikkeling van 
Noord-Nederland
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Groningen Airport Eelde is in 2023 dé luchthaven voor Noord-Nederland, 
een luchthaven die een belangrijke schakel vormt in de internationale 
bereikbaarheid van de regio. In 2023 is Groningen Airport Eelde voor de 
Noorderlingen een vanzelfsprekende keuze als vertrekpunt voor een  
vakantie of zakenreis en biedt zij een uitgebreid aanbod aan bestemmingen. 
Resultaat is een financieel rendabele luchthaven, die groeit van ruim  
180.000 vertrekkende en aankomende passagiers in 2012 naar 300.000  
in 2017 en 600.000 passagiers in 2023. 

Voor de luchthaven staat het verbinden van Noord-Nederland met de 
rest van de wereld centraal. De luchthaven is in 2023 uitgegroeid tot een 
niet weg te denken element in het regionaal vestigingsklimaat en draagt 
bij aan de versterking van de economische ontwikkeling van Noord-
Nederland. De luchthaven zorgt voor internationale bereikbaarheid 
voor de vele internationaal opererende bedrijven in Noord-Nederland. 
Hierdoor ondersteunt zij de internationalisering van hier aanwezige sterke 
economische clusters als agrifood, watertechnologie, energie, healthy ageing 
en sensortechnologie. Niet alleen voor het internationaal bedrijfsleven, maar 
ook de groei van de zeehavens in Noord-Nederland, de Rijksuniversiteit 
Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, Leeuwarden als 
Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 en niet te vergeten voor het tot 
werelderfgoed verklaarde Waddengebied is de luchthaven van belang.  

kansen verzilveren

Het gaat er nu om de groeimogelijkheden te verzilveren door het benutten 
van de verlengde start- en landingsbaan en het aanboren van de marktpotentie 
in de regio. Er is nog sprake van onderbenutting van het marktpotentieel, 
cijfers laten zien dat ongeveer 6.000 passagiers dagelijks vanuit Noord-
Nederland via andere luchthavens reizen. Groningen Airport Eelde wil een deel 

van deze markt naar zich toetrekken door naast de chartermarkt de markt 
voor low-cost carriers en het zakelijke lijndienstverkeer uit te breiden.  
Nieuwe routes moeten ontwikkeld worden. 
De doelstellingen zijn:
 - een verbinding realiseren met één of meerdere grote Europese hub-

luchthavens, waardoor Groningen Airport Eelde wordt opgenomen in een 
wereldwijd routenetwerk

 - directe (‘point-to-point’) lijndiensten ontwikkelen naar voor Noord- 
Nederland belangrijke (zakelijke) Europese bestemmingen

 - uitbreiden van routes aangeboden door low-cost maatschappijen 
 - behoud en waar mogelijk versterking van de marktpositie in het vakantie-

chartersegment

De doelstellingen zijn op hun beurt vertaald naar aantallen vluchten en 
passagiers. Dat levert het bovenstaande groeipad op voor het verkeer op 
Groningen Airport Eelde tot 2023.
Op de volgende pagina’s schetsen we de achtergrond van deze prognose voor 
ieder deel van de markt. Het speelveld en de kansen voor Groningen Airport 
Eelde, de strategie om die kansen te verzilveren en de mogelijke verkeers- 
stromen die deze naar verwachting opleveren. De realisatie van de 
groeidoelstellingen vergt een omvangrijke marketinginspanning. Zeker in het 
lijndienstsegment, waar Groningen Airport Eelde geen vaste voet aan de grond 
heeft. 

 
  Charters

Speelveld
Groningen Airport Eelde is sterk in het chartersegment. De baanverlenging 
heeft het probleem van de beperkende actieradius vanaf de luchthaven 

opgelost. Meer directe vluchten, onder andere naar Turkije, zijn het 
resultaat. De toenemende informatievoorziening via internet en de afname 
van het aandeel ‘pakketvakanties’ zet echter druk op de traditionele 
charterluchtvaartmaatschappijen. Die reageren daarop door (een deel van) 
hun stoelen niet meer via touroperators aan te bieden, maar net als de 
low-cost carriers ook stoelen rechtstreeks (via internet) te verkopen. De 
wintersportvluchten vanaf Groningen Airport Eelde zijn een goed voorbeeld. 
Op de regionale luchthaven Eindhoven is die ontwikkeling nog veel sterker; 
daar zijn transavia.com en Ryanair in een felle concurrentiestrijd verwikkeld.

Aanpak
Het veranderende speelveld vraagt een andere marktbenadering van de 
luchthaven. Niet langer is de touroperator de partij die bepaalt waar en 
hoeveel gevlogen wordt, maar neemt de luchtvaartmaatschappij het risico  
en dus de beslissing. Prijzen en tarieven staan onder druk. 

De beste marketingstrategie is te zorgen voor volle vliegtuigen. De routes 
van en naar Groningen Airport Eelde moeten renderen om te blijven 
bestaan. Groningen Airport Eelde heeft daartoe in 2013 een online marketing 
programma ontwikkeld en wil in komende jaren intensief blijven werken 
aan bekendheid van het vluchtaanbod van de luchthaven. Daarnaast zijn de 
carriers, wanneer ze direct stoelen in de markt zetten, gevoelig voor lage 
luchthavenkosten. Het stelt hen in staat de (nieuwe) route agressief  
te vermarkten met lage prijzen.

Ontwikkeling/prognose
De verwachting is dat het chartervervoer op Groningen Airport Eelde in de 
komende jaren nog kan groeien, met gemiddeld iedere twee jaar een nieuwe 
bestemming. De omvang van dit segment stabiliseert na 2016. Het aandeel 
full-charteroperaties die volledig door reisorganisaties worden gedragen, 
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neemt af. Daarvoor in de plaats komt een meer hybride model waarin 
luchtvaartmaatschappijen zelf meer risico nemen en dus zelf meer stoelen 
direct aan het publiek gaan verkopen.

  Low-cost

Speelveld
Door deregulering en liberalisatie is de luchtvaartmarkt in Europa de 
afgelopen 20 jaar ingrijpend en structureel veranderd. Na het vrijgeven 
van de markt mogen Europese luchtvaartmaatschappijen nu vliegen 
op alle luchthavens binnen de EU. Dit heeft de markt geopend voor 
low-cost maatschappijen als Ryanair. De low-cost carriers bieden geen 
doorverbindingen aan en zijn niet afhankelijk van grote knooppunten. Routes 
worden continu beoordeeld op hun winstgevendheid, niet in samenhang 
met een breder routenetwerk. Dat heeft weer gezorgd voor toegenomen 
concurrentie tussen regionale luchthavens, waarbij vooral op prijs wordt 
geconcurreerd bij het aantrekken en ook vasthouden van nieuwe routes.

Waar prijsvechters zich vestigen groeit de markt flink. Dat komt doordat 
deze luchtvaartmaatschappijen marktvraag opwekken door hun aanbod in 
combinatie met zeer lage ticketprijzen. In 2012 nam het passagiersvervoer 
op Groningen Airport Eelde met 40% toe, voornamelijk door de komst van 
Ryanair. Van de drie nieuwe routes die Ryanair in het zomerseizoen 2012 
heeft gelanceerd is Marseille in 2013 komen te vervallen, maar daarvoor is 
Girona in de plaats gekomen. De vlucht naar Bergamo is door Ryanair ook in 
het winterseizoen 2012/13 gevlogen, maar de resultaten waren onvoldoende 
om dit ook in het winterseizoen 2013/14 te doen.
De onstuimige groei van Ryanair en andere low-cost carriers is, mede door 
de recessie, gestuit. Ryanair heeft echter recent weer een grote order voor 

nieuwe vliegtuigen geplaatst, vanaf 2015 zou de groei weer op gang kunnen 
komen. Cijfers van de ontwikkeling van luchthavens waar Ryanair op vliegt 
laten zien dat deze low-cost maatschappij haar capaciteit vijf jaar na de start 
meer dan verdubbelt (+129%).

Aanpak
Ook in het low-cost segment zijn volle vliegtuigen de beste marketing 
tool. Het on-line marketing programma helpt om gericht de routes vanaf 
Groningen Airport Eelde onder de aandacht van relevante doelgroepen te 
brengen. De drie Noordelijke marketingorganisaties hebben samen met de 
Kamer van Koophandel Noord-Nederland en Groningen Airport Eelde een 
project opgestart om het toerisme in Noord-Nederland te promoten in de 
regio’s die met Groningen Airport Eelde worden verbonden – op dit moment 
met name Italië en Spanje.

Het belangrijkste wapen in de strijd voor meer low-cost routes blijft de 
prijs. De maatschappijen hanteren een lage ticketprijs als belangrijkste 
marketingtool en kunnen alleen vliegen op routes waar hun kosten laag 
zijn. Van luchthavens wordt een scherp kostenniveau geëist. Mede door de 
overname van het afhandelingsbedrijf in 2012 is Groningen Airport Eelde in 
staat scherp te onderhandelen. 

Ontwikkeling/prognose
De figuur hierboven laat de gemiddelde capaciteitsontwikkeling zien van 
Ryanair op 54 luchthavens in de periode 2004 tot 2009. Groningen Airport 
Eelde gaat uit van een groei van het bestaande low-cost verkeer met 80 
procent van de doorsnee-groei (benchmark) die low-costvervoer op andere 
luchthavens laat zien. Vanaf 2015 kan weer significante groei worden 
gerealiseerd. Groningen Airport Eelde onderhandelt met meerdere carriers 
om ook routes vanaf de luchthaven te starten en verwacht dat in 2017 een 

tweede low-cost carrier de markt kan betreden met initieel 2 vluchten per 
week.

  Lijndiensten

Speelveld
De intercontinentale routes worden gedomineerd door enkele 
luchtvaartallianties die met hun verbindingen de wereld omspannen. 
Regionale Europese routes van en naar de grotere hubs worden door de 
netwerkcarriers zoals KLM, Air France en Lufthansa vooral beoordeeld op 
hun bijdrage aan het netwerk en aan de concurrentiekracht in de strijd 
met de andere allianties. Zo haalt KLM passagiers naar haar netwerk vanaf 
luchthavens als Bremen (D), Billund (DK), Humberside en Southampton (UK) 
en brengt British Airways sinds dit jaar passagiers naar Heathrow vanuit 
Rotterdam en Hannover. Lufthansa op haar beurt startte dit jaar met het 
feederen van haar München-hub vanuit Rotterdam. En ook Turkish Airlines 
vliegt sinds vorig jaar Aarhus-Billund-Istanbul en start volgend jaar een 
dienst vanaf Rotterdam.

Deze traditionele lijndienstmaatschappijen hebben een grote 
schaalvergroting doorgemaakt en gebruiken vliegtuigen met een capaciteit 
van minimaal 70 stoelen. ‘Point-to-point’ regionale verbindingen worden 
veelal uitgevoerd door regionale carriers, al dan niet in samenwerking met de 
grote netwerkcarriers. 

Om financieel interessant te zijn moet een hubverbinding bij voorkeur niet 
alleen feeder-, maar liefst ook bestemmingsverkeer genereren. Dat werkt 
niet op de route Groningen – Schiphol, daarvoor is Amsterdam immers te 
dichtbij. Goede alternatieven voor Schiphol zijn Heathrow en München. Beide 

1 2 3 5 6

50

100

150

200

250

0

Operationeel jaar

G
ei

nd
ex

ee
rd

e 
gr

oe
i (

1e
 ja

ar
 =

 1
0

0
)

45,8%

32,6%

16,3% 1,8%

Gemiddelde capaciteitsontwikkeling Ryanair 2004-2009

16 Groningen Airport Eelde - Werelden verbinden



jaartal 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Totaal aantal vertrekkende passagiers 87.521 96.012 151.275 205.355 262.025 298.339

Lijnvluchten 90 2.430 29.609 54.300 90.700 97.980

Low-cost carriers 28.684 30.425 55.742 79.232 93.398 116.122

Vakantiechartervluchten 58.267 62.457 65.154 70.983 77.053 83.362

taxivluchten 480 700 770 840 875 875

Totaal aantal aankomende passagiers 87.521 96.012 151.275 205.355 262.025 298.339

Totaal aantal passagierbewegingen 175.043 192.024 302.549 410.709 524.051 596.678

Achtergrond prognose verkeersontwikkeling

genereren ook substantieel bestemmingsverkeer vanuit Noord-Nederland. 
Het bestemmingsverkeer op Londen vanuit Noord-Nederland is groot, en 
British Airways heeft vanaf Heathrow een enorm intercontinentaal netwerk. 
Helaas is de luchthaven de drukste van Europa en zijn ‘slots’ schaars. 
München is interessant als eindbestemming en als overstappunt voor 
bestemmingen in midden, zuidoost/oost Europa, Afrika, Azië en Oceanië. 
Naast Heathrow en München is Kopenhagen een interessante hub voor 
Scandinavië, Rusland, de Baltische Staten, de Verenigde Staten en Azië. 

Aanpak
Groningen Airport Eelde heeft haar marktgebieden en de passagiersstromen 
van en naar Noord-Nederland goed in beeld. Gebaseerd op deze analyse 
heeft de luchthaven in samenwerking met InterVISTAS Consulting Group 
een route-ontwikkelingsstrategie (ASD - Air Service Development Strategy) 
ontwikkeld. Kansrijke verbindingen zijn geïdentificeerd, aan de hand 
daarvan voert Groningen Airport Eelde gesprekken met carriers die deze 
verbindingen zouden kunnen leggen. Op basis van de marktanalyse stelt
Groningen Airport Eelde voor die airlines een gerichte business case op per
route. Op deze manier wordt de luchtvaartmaatschappij inzicht verschaft in 
het potentieel van een mogelijke route. 
In de acquisitie moet de luchthaven de potentie van een nieuwe route 
aantonen. Dat gebeurt in de eerste plaats aan de hand van de marktanalyse, 
maar ook door de betrokkenheid van Noord-Nederland te laten zien. Het 
Route Development Forum speelt daarin een belangrijke rol. 

De luchtvaartmaatschappij wil, net als iedere onderneming, zijn risico’s 
minimaliseren. Een nieuwe route is altijd een risico, maar zeker een nieuwe 
route naar een luchthaven waar de markt nog niet wordt bewezen door 
bestaande routes. Groningen Airport Eelde, het regionale bedrijfsleven en 

de regionale overheden zullen een gezamenlijke vuist moeten maken om uit 
deze impasse te komen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om luchtvaartmaatschappijen te stimuleren
om een nieuwe route te starten, gericht op het verkleinen van het door hen 
verwachte risico:
 - participeren of zelfs overnemen van het risico. Er zijn verschillende 

voorbeelden van luchthavens en regio’s die een afspraak maken met een 
luchtvaartmaatschappij om het financiële risico van een nieuwe route in 
een eerste periode, vaak 2 tot 3 jaar, over te nemen of te delen. Een over-
tuigend bewijs van de behoefte van de regio aan de nieuwe route!

 - kortingen in eerste jaren
 - participeren in de aanloopkosten. Het opzetten van nieuwe routes gaat 

vaak gepaard met aanloopkosten en aanloopverliezen. 
 - samen marketing opzetten

Ontwikkeling/prognose

Het proces van onderzoek naar en onderhandeling over een nieuwe route 
duurt vaak jaren. De voorbereidende fase kan één tot meerdere jaren duren. 
Bij succes volgt een typische planningscyclus van zes tot twaalf maanden 
voordat een luchtvaartmaatschappij daadwerkelijk een lijn lanceert. 

Realistisch ingeschat zal in 2016 de eerste lijndienst vanaf Groningen 
Airport Eelde starten naar een Europese top-10 bestemming. De verbinding 
is idealiter een combinatie van hub- en bestemmingsverkeer, gemikt wordt 
op Kopenhagen of München. Londen staat hoog op de verlanglijst, maar 
Heathrow is overvol. Goede kansen zijn er voor een point-to-point verbinding 
met een van de andere Londense luchthavens, zoals Stansted of Southend. 
In de prognose is een eerste ‘dagrand’-verbinding voorzien in 2016: twee 

dagelijkse retourvluchten tussen Groningen Airport Eelde en de nieuwe 
bestemming op weekdagen. Een nieuwe route met een dagelijkse vlucht volgt 
in 2017, een additionele bestemming met een dagrand-verbinding wordt aan 
het aanbod toegevoegd in 2020. 
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Met de aanleg van de langere start- en landingsbaan en een nieuw platform 
beschikt Groningen Airport Eelde over goede en voldoende ‘luchtzijdige’ 
infrastructuur om toekomstige groei te accommoderen. Verdere groei 
van het passagiersaanbod op Groningen Airport Eelde Eelde kan echter 
op termijn niet zonder uitbreiding en aanpassing van de terminal, wegen, 
parkeervoorzieningen en andere gebouwen. 

De terminal

De huidige passagiersterminal is in 2001 in gebruik genomen. Al gauw bleek 
de capaciteit van de terminal te beperkt om tijdens piekuren de drukte te 
kunnen opvangen. In 2006 is daarom met portocabins de aankomsthal 
verruimd. In 2012 zijn in verband met de toename van het aantal vluchten 

kleine aanpassingen aan het gebouw gedaan om een extra securitylane in 
te passen en gates (deuren) te realiseren. Ondanks de aanpassingen blijft de 
capaciteit van de terminal beperkt. In de zomermaanden kent het verkeer 
op Groningen Airport Eelde sterke pieken. De capaciteit die de luchthaven 
beschikbaar dient te hebben voor afhandeling, security en andere functies 
wordt bepaald door deze piekmomenten. In 2012 zijn 183.000 aankomende en 
vertrekkende passagiers afgehandeld. 

De capaciteit en benodigde uitbreiding van de terminal zijn geanalyseerd 
door NACO, Netherlands Airport Consultants B.V. Op basis van deze analyse 
is een ontwikkelingsplan gemaakt, samen met Van Ringen Architecten uit 
Groningen. Het plan gaat uit van een gefaseerde uitbreiding van de terminal 
die tred houdt met de groei van de luchthaven.  

De afbeeldingen laten zien hoe in fasen de terminal kan worden uitgebreid.  
De luchthaventerminal is gebouwd in 2001 en verbonden met het al bestaande 
horecacomplex “Weelde”. Bij de bouw in 2001 is reeds voorzien in een 
modulaire uitbouw. Uitbreiding gebeurt naar het zuidoosten. Dat betekent 
dat de bestaande bebouwing waarin het zalencomplex en restaurant Weelde 
zijn gehuisvest, moet wijken. Eerst betreft dit alleen het zalencomplex. In de 
tweede stap krijgt het restaurant een nieuwe locatie in de terminal toebedeeld. 
In stap 1 wordt de huidige structuur van het gebouw gespiegeld om een nieuwe 
entree heen. In stap 2 krijgt deze entree zijn definitieve vorm. Een omvangrijke 
luifel geeft het gebouw allure. In deze fase is ook de bouw gepland van een 
tussenvloer voor onder meer horeca en kantoren. 

Ruimte voor groei
Over capaciteit en kwaliteit

bestaande situatie 0 stap 1 stap 2
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Gezamenlijke faciliteit nood- en hulpdiensten

Samen met het UMCG wordt gezocht naar een locatie voor het regionale 
Mobiel Medisch Team (MMT): de traumahelikopter. UMCG wil ook de 
ambulancezorg op deze locatie huisvesten. UMCG en Groningen Airport Eelde 
onderzoeken de mogelijkheid deze faciliteit te combineren  
met de brandweerkazerne van de luchthavenbrandweer.

Het gebouw waarin de brandweer momenteel is gehuisvest dateert uit 
de jaren 70. Het onderkomen is gedateerd en voldoet niet meer aan de 
huidige eisen. Nieuwbouw is ook noodzakelijk omdat de huisvesting van de 
brandweer ongunstig is gesitueerd ten opzichte van het platform en 
de landingsbanen. 
 

De langere start- en landingsbaan zorgt daarbij voor een extra uitdaging.  
De Luchthavenbrandweer moet volgens internationale eisen binnen  
3 minuten op iedere plaats van het luchtvaartterrein ter plaatse kunnen 
zijn. Waar in het verleden deze kritische waarde goed kon worden gehaald, 
is door de verlenging van de baan de rijtijd langer geworden. Door de 
brandweermensen in brandwerende “uitrukkleding” te laten werken en dicht 
rond het brandweervoertuig te houden zorgt Groningen Airport Eelde dat 
aan de eis wordt voldaan. De brandweer op Groningen Airport Eelde verzorgt 
echter ook onderhoud op de luchthaven, volbrengt milieutaken, assisteert 
bij de betanking van vliegtuigen en verzorgt trainingen voor omliggende 
korpsen. Een verhuizing van het onderkomen van de brandweer naar een 
nieuwe locatie dicht bij de baan verbetert zodoende niet alleen de veiligheid 
door een kortere “response-tijd”, maar zorgt ook voor behoud van de 
flexibiliteit in de inzetbaarheid van medewerkers. De gezamenlijke behuizing 
met de teams van de traumahelikopter en de ambulancediensten biedt 
bovendien de mogelijkheid gedeelde faciliteiten en diensten te ontwikkelen 
en te beheren op het gebied van instructie, vergaderen, eten, slapen, 
sporten,  recreëren  en onderhoud van materieel. 

Na verhuizing van de brandweer naar een nieuwe locatie zal de 
huidige kazerne worden gesloopt en op termijn plaats maken voor 
parkeervoorzieningen en general aviation.

Parkeervoorzieningen

De bereikbaarheid van Groningen Airport Eelde is een belangrijke troef 
van de luchthaven. Veel reizigers waarderen het dat ze goedkoop en 
dichtbij kunnen parkeren. De luchthaven heeft 3 parkeerplaatsen voor het 
publiek: P1, P2 en P4. In 2012 is P2 door tijdelijke voorzieningen uitgebreid. 
In totaal beschikt Groningen Airport Eelde daarmee over 740 publieke 

parkeerplaatsen. Uitbreiding van de parkeervoorzieningen zal evenals de 
aanpak van de terminal gelijk op gaan met de groei van de luchthaven.
De regionale overheden bereiden de aanleg van een Transferium bij de 
op- en afritten van de A28 voor. Dit Transferium vervult in de eerste plaats 
een functie voor het verkeer van en naar de stad Groningen, maar kan in de 
toekomst ook een functie vervullen in de parkeerbehoefte van Groningen 
Airport Eelde. In de zomer kent een Transferium overcapaciteit, terwijl 
het verkeer op Groningen Airport Eelde piekt. Bij groei van passagiers zou 
het Transferium kunnen fungeren als een vooruitgeschoven post van de 
luchthaven met mogelijk incheckfaciliteiten.

Zoeklocatie nood- en hulpdiensten
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Ontsluiting en herinrichting voorterrein

De ruimtelijke ontwikkelingen die Groningen Airport Eelde wil realiseren 
op en rond de luchthaven ondersteunen het hoofddoel: het accommoderen 
van de passagier, bereikbaarheid en gemak. Het plan dat Groningen Airport 
Eelde heeft gemaakt voor de herontwikkeling van het luchthaventerrein is 
ontwikkeld samen met het Groningse bureau Van Ringen Architecten. Op de 
schetsen hiernaast is de inrichting van het voorterrein van de luchthaven 
op dit moment weergegeven. Een andere organisatie van de infrastructuur 
brengt het voorterrein van de luchthaven op een hoger plan. Er ontstaat 
ruimte voor:
 - Uitbreiding van de terminal
 - Parkeerruimte op loopafstand van de terminal
 - Doorstroming van verkeer, ook bij piekbelasting
 - Behoud van de KLM Flight Academy in een eigen campus
 - Ontwikkeling van kantoor- en bedrijfsruimten.

Ter verbetering van de bereikbaarheid van de luchthaven zijn een aantal 
maatregelen opgesteld: 
 - Aanleg van een nieuwe toegangsweg die doorstroming op het voorterrein 

verbetert.
 - Constructie van een rotonde op de Burgemeester Legroweg. De brede 

toegangsweg sluit op deze rotonde aan.
 - Aansluiting op een te realiseren Transferium Groningen Airport Eelde bij 

De Punt, waar openbaar vervoer en shuttlediensten op aan kunnen sluiten. 
In samenhang met de bouw van het transferium is in de plannen een strook 
voor een busbaan gereserveerd.
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De ontwikkeling van de luchthaven kan in landschappelijk opzicht niet los 
worden gezien van de ambities voor het gebied rond Groningen Airport 
Eelde. Beeldbepalend in het gebied is de laan die de landgoederengordel 
in Eelde/Paterswolde verbindt met het beekdal van de Drentse Aa. De 
luchthaven neemt langs deze laan een bijzondere plaats in. Het terrein van 
en voor de terminal kan dit beeld versterken. Dat draagt bij aan de beleving, 
eenheid en uitstraling van het gebied, maar ook aan de uniciteit en de 
kwaliteit van Groningen Airport Eelde.

In de projectplannen is rekening gehouden met het minder gunstige 
economisch tij, dat weinig ruimte biedt voor lucratieve vastgoedontwikkeling 
op het voorterrein. Hier past bescheidenheid, maar ook creativiteit. Op het 
terrein van de KLM Flight Academy bevinden zich de oude gebouwen van de 
Rijksluchtvaartschool, een schepping van architect P.J.J.M. Cuypers (samen 
met Bart van der Leck). Samen met de vijver vormt dit een monumentaal 
ensemble. De staat van de gebouwen is echter slecht en gaat door de 
leegstand verder achteruit. De RLS-gebouwen krijgen door de herinrichting 
een prominentere positie. In het plan worden de voor- en achterkanten van 
de gebouwen omgedraaid. Samen met het aanpassen van de groenstructuur 
worden de bestaande gebouwen een deel van het centrale plein voor de 
terminal. Het voormalige gymnastiekgebouw is reeds her-ontwikkeld en 
geeft aan DSV Luchtvracht een nieuwe huisvesting.

Situatie toekomst  (2023)Situatie nu (2013)

luchtvaartschool
kantoorpark
parkeren
terminal
general aviation
hulpdiensten

luchtvaartschool
kantoorpark
parkeren
terminal
general aviation
hulpdiensten
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Vanaf 2017, als ongeveer 300.000 passagiers 
afgehandeld worden, heeft de luchthaven 
voldoende inkomsten om de operationele 
kosten te dekken
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De groeiambitie van Groningen Airport Eelde dient twee belangen. De 
verbeterde bereikbaarheid door de lucht levert maatschappelijke baten 
voor de regio. Voor de onderneming is groei nodig om een beter financieel 
resultaat te bewerkstelligen. Uitbreiding van het aantal vluchten en 
passagiers leidt tot een toename van de operationele opbrengsten. De 
operationele kosten stijgen naar verhouding minder omdat er sprake is van 
schaalvoordelen. Het operationeel resultaat zal bij groei dan ook verbeteren 
en tot een positieve EBITDA leiden.

Opbrengsten

Opbrengsten havengelden
De (netto) opbrengsten van de luchthaven worden voor een groot deel 
gerealiseerd uit de havengelden: in 2012 ruim 70 procent. De havengelden 
bestaan uit landingsgeld, passagiersbelasting, securityheffing en 
afhandelingsopbrengsten. Toename van het aantal vluchten levert extra 
inkomsten uit havengelden op. 

De gemiddelde opbrengsten per passagier dalen onder druk van de 
toenemende concurrentie tussen regionale luchthavens. Hoe de tarief- 
ontwikkeling eruit gaat zien is onzeker. Om een beter beeld te krijgen van 
de opbrengsten uit havengelden is een analyse gemaakt van de gemiddelde 
opbrengst aan havengelden per vertrekkende passagier voor een aantal 
luchthavens. Daarbij is gekeken naar zowel luchthavens die gedomineerd 
worden door low-cost carriers (Milaan Bergamo, Dortmund en Eindhoven), 
en luchthavens met een relatief laag tot gemiddeld capaciteitsaandeel van 
low-cost carriers (Graz, Hannover, Nürnberg). De figuur rechts laat zien dat 
naarmate het aandeel van de low-cost carriers toeneemt, de gemiddelde 
havengelden per vertrekkende passagier lager zijn. 

De gemiddelde havengelden per vertrekkende passagier liggen rond de € 26. 
De luchthavens met een grote aanwezigheid van low-cost carriers ontvangen 
in het algemeen minder dan € 20 per passagier.

Groningen Airport Eelde heeft per marktsegment een inschatting gemaakt 
van de ontwikkeling van realistische en marktconforme havengeldtarieven 
voor de planperiode. Het hiernaast weergegeven voorbeeld toont dat 
luchthavens met een groot aandeel low-cost verkeer lagere gemiddelde 
havengelden per vertrekkende passagier realiseren. De grote volumes die 
door deze maatschappijen worden gerealiseerd rechtvaardigen de lagere 
prijs. Deze benchmark onderschrijft dat voor low-cost verkeer van een 
relatief laag tarief moet worden uitgegaan. 

Onder druk van de concurrentie met low-cost carriers werken charter-
maatschappijen aan verlaging van kosten en verbetering van efficiency. 
Hun diensten gaan meer lijken op die van low-cost maatschappijen, de 
havengeldtarieven ontwikkelen mee in neerwaartse richting. 

De gemiddelde opbrengst uit havengelden daalt van € 40 per vertrekkende 
passagier in 2013 naar € 25 in 2023.

Commerciële opbrengsten
Naast havengelden heeft de luchthaven verschillende vormen van 
commerciële inkomsten: verhuuropbrengsten, zowel in de terminal als op 
het luchthaventerrein, opbrengsten uit erfpacht, concessieopbrengsten 
gegenereerd door het restaurant, verkoop van vliegtuigbrandstof en 
parkeren. Die laatste levert de grootste bijdrage aan de commerciële 
opbrengsten. Met het toenemen van het aantal passagiers zullen de 
parkeeropbrengsten in absolute zin stijgen. 
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Vakantiegangers parkeren veelal hun auto voor een week. De meeste 
reizigers die een city-trip maken, laten hun auto een weekend staan  en 
met de verwachte komst van lijndienst-carriers zal het aantal parkerende 
zakenreizigers eveneens groeien. Door een kortere gemiddelde parkeerduur, 
een toename van het aandeel inkomende passagiers en door een verwachte 
toename van het aandeel passagiers dat met openbaar vervoer komt, is de 
verwachting dat de gemiddelde opbrengst per passagier daalt met 25% tot 
2023. 

Uitbreiding van de terminal betekent een stimulans voor andere inkomsten-
bronnen. De hoeveelheid verhuurbare ruimte neemt toe en ook de 
opbrengsten uit concessies stijgen.

In het ontwikkelingsperspectief dat Groningen Airport Eelde nastreeft, 
nemen de commerciële opbrengsten toe van circa 1,4 miljoen (2013) naar 
ongeveer € 3,1 miljoen in 2023. De diagram (vorige pagina) laat deze 
ontwikkeling zien waarbij de belangrijkste opbrengstencategorieën zijn 
onderscheiden.

Kosten

Personeelskosten
De personeelskosten zijn met een aandeel van bijna 70 procent in de 
totale bedrijfslasten de belangrijkste kostenpost. De brandweerdiensten 
en afhandelingactiviteiten nemen daarbij het grootste gedeelte voor 
hun rekening. Door de verwachte groei van het luchtverkeer zullen de 
personeelskosten vanaf 2016 relatief minder zwaar op het resultaat drukken. 
Dat komt doordat de vaste kosten aan administratie, marketing, directie en 
ondersteunende afdelingen ook bij toename van het luchtverkeer tamelijk 

constant blijven. De brandweer en havendienst hoeven minder snel mee te 
groeien met de toename van vliegverkeer. Het gevolg is een toename van 
de productiviteit per werknemer en een daling in de operationele kosten per 
vertrekkende passagier bij volumegroei.

Marketingkosten
De eerste fase van de planperiode draait om, in goed Nederlands, “business 
development & marketing”. Groningen Airport Eelde neemt het voortouw 
in het aantrekken van nieuwe routes en luchtvaartmaatschappijen. 
Businessontwikkeling omvat een samenspel van meerdere instrumenten: 
marketing en communicatie, het verstrekken van incentives aan airlines 
waaronder kortingen op havengelden, maar ook het mede risico dragen in de 
aanloopfase van een nieuwe verbinding.

Groningen Airport Eelde verhoogt met ingang van 2014 het budget voor 
marketing structureel met € 250.000. Daarmee wordt vooral ingezet op 
vergroting van de bekendheid van de luchthaven en promotie van het huidige 
bestemmingenaanbod. 

Voor nieuwe verbindingen is meer budget vereist, zowel voor de promotie 
als voor incentives en risicodeling. De luchthaven reserveert daarvoor 
in totaal nog eens € 1 miljoen gedurende de planperiode. De wijze van 
besteding van de met deze inspanning gepaard gaande kosten zal per geval 
kunnen verschillen. Groningen Airport Eelde geeft er de voorkeur aan dit 
extra budget te bundelen met het Route Development Fonds, waar naast de 
luchthaven ook overheid en bedrijfsleven aan bijdragen, om zo de slagkracht 
zo groot mogelijk te maken. De gelden zijn nodig bij daadwerkelijke groei, 
wanneer nieuwe routes worden gestart.
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Operationeel resultaat

In de grafiek ‘EBITDA’ rechtsboven zijn de operationele opbrengsten en 
operationele kosten samengebracht. De investeringen in marketing leiden 
de komende jaren tot een lichte daling van het resultaat. In 2016 verbetert 
het operationele resultaat, onder meer door de verwachte komst van een 
nieuwe lijndienst. Vanaf 2017, als ongeveer 300.000 passagiers afgehandeld 
worden, heeft de luchthaven voldoende inkomsten om de operationele 
kosten te dekken. Dat blijft zo in de jaren daarna. Vanaf 2020 wordt een 
positief resultaat (EBT) behaald. De operationele kosten nemen toe tot ruim 
€ 8,9 miljoen in 2023 (2013: ruim € 5,1 miljoen). De operationele opbrengsten 
nemen toe tot € 11,3 miljoen in 2023 (2013: € 5,0 miljoen). 

De tabel hiernaast is een meer gedetailleerde weergave van de resultaten 
voor de komende jaren.  

Links: Operationele kosten
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EBITDAOperationele Kosten

2013 2015 2017 2019 2021 2023

Bedrijfsopbrengsten

Havengelden 3.580 3.779 4.719 5.708 7.273 8.163

Opbrengst gebouwen en terreinen 641 758 889 955 1.024 1.118

Opbrengst verkopen 117 129 190 246 305 342

Overige bedrijfsopbrengsten 699 705 935 1.158 1.463 1.647

Som der bedrijfsopbrengsten 5.037 5.371 6.733 8.067 10.065 11.270

Bedrijfslasten

Personeelskosten 3.831 4.163 4.573 5.461 6.023 6.652

Afschrijvingskosten (incl. vrijval subsidies) 597 643 750 770 612 599

Overige bedrijfskosten 1.301 1.607 1.902 2.022 2.110 2.261

Bijdrage route development fonds 250 250

Som der bedrijfslasten 5.729 6.413 7.475 8.503 8.745 9.511

Bedrijfsresultaat -692 -1.042 -741 -435 1.321 1.759

Saldo rentebaten en -lasten 164 93 63 39 34 70

EBITDA -95 -399 8 334 1.933 2.358

EBT -528 -949 -678 -397 1.355 1.830

Winst- & verliesrekening
(bedragen x  1.000 euro)

Links: EBITDA 

De operationele opbrengsten over-

stijgen de operationele kosten vanaf 

2017 en leiden tot een positieve 

EBITDA
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2013 2015 2017 2019 2021 2023

UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat -692 -1.042 -741 -435 1.321 1.759

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 597 643 750 770 612 599

Toename/afname voorzieningen 0 0 0 0 0 0

597 643 750 770 612 599

Veranderingen in het werkkapitaal

Toename voorraden -16 -4 -14 -11 -24 -18

Toename/afname vorderingen 173 -15 -53 -40 -88 -67

Toename kortlopende schulden excl. interest 
en r/c kredietinstellingen

-35 67 64 6 -3 42

122 47 -4 -46 -115 -43

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 27 -351 4 289 1.818 2.315

Ontvangen rente 164 93 63 39 34 70

Betaalde rente 0 0 0 0 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 191 -259 68 327 1.852 2.385

UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Saldo investeringen/desinvesteringen in  materiële vaste activa -15.437 -695 -1.000 -1.120 -775 -952

Ontvangen subsidies 0 0 0 0 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -15.437 -695 -1.000 -1.120 -775 -952

UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Bijdrage aandeelhouders 0 0 0 0 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 0 0 0 0

NETTO KASSTROOM -15.246 -954 -932 -793 1.077 1.433

Balans en kasstroom

Mede dankzij de jaarlijkse agiostortingen van de aandeelhouders bedraagt 
het eigen vermogen van Groningen Airport Eelde in 2013 € 15,1 miljoen.  
De kasreserve (‘liquide middelen’) bedraagt € 7,9 miljoen.

Hiernaast is de ontwikkeling van de balans en de kasstromen weergegeven. 
Daarbij is nog geen rekening gehouden met de uitbreidingsinvesteringen 
in terminal, brandweergebouw, parkeren, wegen en herinrichting. Wel zijn 
opgenomen de voor de exploitatie van het bestaande luchthavenbedrijf 
noodzakelijke vervangingsinvesteringen. In de jaren 2016 tot en met 2018 is 
vervanging van groot materieel voorzien, waaronder een crashtender voor 
de brandweer en drie sneeuwruimvoertuigen. De gezamenlijke waarde van 
die investeringen bedraagt € 1,35 miljoen.

In de komende jaren zal Groningen Airport Eelde de routeontwikkelings-
strategie verder ten uitvoer brengen en intensieve marketingprogramma’s 
ontwikkelen en uitvoeren. Er wordt samenwerking met en financiële 
participatie gevraagd van regionale stakeholders, maar deze inspanningen 
vragen ook financieel commitment van Groningen Airport Eelde. Dit zal de 
jaarlijkse exploitatieverliezen in eerste instantie doen oplopen. Vanaf 2020 is 
er door groei van het verkeer echter sprake van een positieve kasstroom.  
Het eigen vermogen daalt tot € 10,9 miljoen in 2019, de kasreserve tot  
€ 2 miljoen. Vanaf 2020 nemen vermogen en liquide middelen weer toe.

Kasstroom overzicht
(bedragen x  1.000 euro) Hierin zijn geen uitgaven of financieringsstromen opgenomen voor de uitbreidingsinvesteringen
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            2013 2015 2017 2019 2021 2023

ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 4.836 4.952 4.666 4.311 4.201 6.386

Installaties 495 403 282 255 337 314

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.149 2.191 2.890 3.541 3.051 2.939

In uitvoering en vooruitbetaald 0 260 520 780 1.467 0

7.481 7.806 8.358 8.888 9.056 9.640

Financiële vaste activa

Deelneming 0 0 0 0 0 0

7.481 7.806 8.358 8.888 9.056 9.640

Vlottende activa

Voorraden 201 215 269 323 403 451

Vorderingen 739 788 988 1.184 1.477 1.654

Liquide middelen 7.897 5.905 3.764 2.083 3.619 6.639

8.838 6.909 5.022 3.590 5.499 8.744

Totale activa 16.319 14.714 13.380 12.478 14.555 18.384

PASSIVA

Eigen vermogen

Opgevraagd en gestort kapitaal 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175 4.175

Algemene reserve 3.791 2.037 528 -448 1.613 5.386

Agio 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147

15.112 13.359 11.850 10.874 12.934 16.708

Langlopende schulden

Leningen 0 0 0 0 0 0

Kortlopende schulden

Schulden aan handelscrediteuren 344 385 448 510 525 571

Schulden aan investeringscrediteuren 63 71 82 94 96 105

Overige schulden 800 900 1.000 1.000 1.000 1.000

1.207 1.355 1.531 1.604 1.621 1.675

Totale activa 16.319 14.714 13.380 12.478 14.555 18.384

Balans
(bedragen x  1.000 euro) In de balans zijn geen uitbreidingsinvesteringen verwerkt
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Uitbreidingsinvesteringen

Door het verzilveren van marktkansen wil Groningen Airport 
Eelde in eerste instantie groeien naar 300.000 en vervolgens 
naar 600.000 passagiers. Uitbreiding van de terminal en 
herinrichting van terreinen is nodig om verdere groei te kunnen 
faciliteren en de luchthaven kwalitatief een impuls te geven. 
In het hoofdstuk ‘ruimte voor groei’ zijn de elementen van dit 
investeringsprogramma beschreven. 

Het totale investeringsprogramma is geraamd op € 17 miljoen 
tot aan 2023. Zie tabel rechts. Naast de investeringsbedragen 
is in het overzicht ook het verwachte planjaar genoemd. Het 
planjaar is het eerste kalenderjaar na oplevering. In eerste 
instantie staan investeringen in de terminal en de realisatie van 
een nieuw onderkomen voor de luchthavenbrandweer op het 
programma. Beide investeringen zijn op basis van de huidige 
verkeersomvang en bedrijfsvoering al noodzakelijk. Op basis 
van een voorontwerp zijn de bouwkosten van een onderkomen 
voor brandweer en medische diensten geraamd. De kosten 
voor de luchthavenbrandweer zijn geraamd op € 2,5 miljoen. 
De eerste fase van de uitbreiding van de passagiersterminal 
is geraamd op € 3,5 miljoen. Daar komen bij de kosten voor 
installaties en systemen, zoals security-apparatuur, check-in en 
bagageafhandelingssystemen, waardoor de totale investering circa 
€ 5 miljoen  bedraagt.

De daadwerkelijke realisatie - en dus het feitelijk jaar van 
ingebruikname – van de verdere investeringen is afhankelijk van de 
ontwikkeling van het verkeer op de luchthaven. Dus pas bij groei 

van vluchten en passagiers komen uitbreidingsinvesteringen op de 
agenda. Een tweede uitbreiding van de terminal is voorzien in de 
tweede helft van de planperiode en is geraamd op € 4,2 miljoen, 
inclusief installaties en systemen (alle bedragen prijspeil 2013).

De verbetering van de ontsluiting en herinrichting van het 
voorterrein zijn op termijn noodzakelijk voor groei van het verkeer, 
maar zullen ook bijdragen aan de kwalitatieve verbetering van de 
wijdere omgeving van de luchthaven. Dit investeringsprogramma 
wordt in nauwe samenwerking met de regionale en lokale 
overheden verder uitgewerkt. De herinrichting van het voorterrein 
en de verhuizing van de brandweerkazerne bieden samen ruimte 
voor uitbreiding van de parkeerplaatsen P2 en P4. Deze zijn nodig 
bij groei van het aantal passagiers en zijn voorzien voor 2017 en 
2019.

Financiering

In het voorgaande hoofdstuk is de exploitatie van de 
luchthaven geschetst voor de komende jaren, inclusief de 
extra kosten voor marketing en business development en 
de vervangingsinvesteringen in de bestaande faciliteiten en 
materieel. De “lopende zaken” en de inzet op nieuwe verbindingen 
kunnen worden gefinancierd uit de kasstroom en het eigen 
vermogen van de luchthaven. Wanneer de groei zich volgens plan 
en ambitie manifesteert, kan in 2017 en 2020 een positief EBITDA, 
respectievelijk een positieve cashflow worden behaald.

Gelet op de omvang van het investeringsprogramma is echter 
aanvullende financiering nodig voor de uitbreidingsinvesteringen.

Investeren in groei
Kosten voor baten

Kosten Planjaar

Brandweer

Nieuwbouw brandweerkazerne 2.000.000 2016

Installaties 250.000 2016

Verharding 300.000 2016

2.550.000

Terminal

Uitbreiding fase 1: 2.000 m2 3.500.000 2016

Installaties & systemen 1.470.000 2016

Uitbreiding fase 2: 1.650 m2 3.000.000 2022

Installaties & systemen 1.200.000 2022

9.170.000

Ontsluiting en voorterrein

Herinrichten voorterrein 2.175.000 2017

Wegen 575.000 2017

Rotonde 830.000 2017

Uitbreiding parkeerterrein P2 475.000 2017

Uitbreiding parkeerterrein P4 1.250.000 2019

5.305.000

Totaal 17.025.000

Voorgenomen investeringsuitgaven
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Met de Aandeelhouders moet worden gezocht naar de juiste 
financieringsopties. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de 
mogelijkheden die de regionale overheden kunnen bieden, vooral 
vanuit de beschikbare financiële instrumenten voor verbetering 
van de Noordelijke infrastructuur en stimulering van de 
economische ontwikkeling.

In een eerste globale Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
(MKBA) die door de Rijksuniversiteit Groningen is uitgevoerd, 
zijn de maatschappelijke reistijdbaten afgezet tegen de 
exploitatiekosten. Daar komt een positief saldo uit. Een  
positieve MKBA-score geeft aan dat het voor overheden om  
een maatschappelijk rendabele investering gaat. 

Investeringen van de overheden in de luchthaven zijn dus 
legitiem, maar ook in de komende jaren nodig. Groningen 
Airport Eelde legt de focus op ontwikkeling van verbindingen en 
verkeer. Groei van het verkeer zorgt voor verbetering van het 
exploitatieresultaat en stelt de luchthaven op termijn in staat 
majeure uitbreidingsinvesteringen (mede) te financieren.

32 Groningen Airport Eelde - Werelden verbinden





34 Groningen Airport Eelde - Werelden verbinden

Uitgave Groningen Airport Eelde © oktober 2013

In deze uitgave zijn tabellen en grafieken verwerkt 

uit de Eurostat database (2009 = meest recent)

en onderzoek van InterVISTAS Consulting Group

Vormgeving

Ilse Spijker, StudioSpijker Groningen

Contact

Groningen Airport Eelde

Machlaan 14a, 9761 TK Eelde 

Postbus 50, 9765 ZH Paterswolde

Telefoon: (050) 309 70 70

www.groningenairport.nl


