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DÊ ON'5RGÊ1ÊX: DÊNJ

1. D. STAAT t:R NEDÊiLAa{DEN (Ministeriê vên vrrleer en wrteÍstlat), waàrvan de z€tet
is qevestigc! r€ 's-Gravenhage, te de2aa vefteg€nwaordigd door de staatsaecrera's vaa
vêrleer ên wàaerJtaat msyrouw M,H. Schult? van Hêêgen, hielna te noeman: ..de Starf-:

2. de Íràr&toze venn4oaschap ci9lllNGEN A:RpORT Ë€!O! N.V., statutatr gereltigd te
Gronjrren en kantoo.houcÍênde te Èetde, tê dazen vedêg9.wooÍdigd dror de heêr M.a.
StltterheJrn en de heer l. Meulendikj, hterÍa te noêmen: ..eAE,,:

hiernê ge2aóenraJk tê noernen: 'pa*aJe!';

I ï  AANMER(ING NEME!.,  OAï:

(à) de Staat 80 oÁ houdt vàn de geptaètstê aandalin in het k ritdal vàn eÀC:

de Staat zjjn aandeell9lrórschap ,:) 6AÊ wenst te beéjndjgen en dót de ,rovinci€
Gronlngen, de p.ovincie Dre, l the, de gemeente Gronlfgen, de gêmeente Assen en cte
gemeente ïy.!àrto (hierna te noemên: a{aê Regionàle pa.tjjen-) de door de ,etroorsc.ràp
gêclÍeven luclailàren (hièÍnn a3 no€m€ni "de Luchthaven,,) in de toêkomst t,.r 6lànd wan:ên

de staàt met het oog op de?e beêindiging v.n :,:Ja àandeerhori.teruchsp de êanderer ,.' cAE
voor êen symboljsch bêdía, àan de Lgionale partijen wênst te over te drègen ên dê
Regionale Pàrtjjên dêze aaodêlen in eÊn tlssen h€r ?lg3sprokea rrerhouding lyensen te
verkrtjqen;

cle Staàt en de Rerional€ part]jen met de ovêrdracàt van dê aardslen niet beogen waarde
èan de Regionale partijen ovê. te draqen, doch beoglr ,:êt voortborlè.n van de
Lucntlaven mogêltk te maken;

oe Staat en de fa€gaona'e part]Jer ge,êt op l.:et bepèatde jn overwegiíg (d):,.jn
oveteengekoften dat eln ?Ígespro,(en deelvan de waarde van de aàndelen in het (ap,:ààt
vàn GAE nèn de Staai totlomt indiên deze door de Rerlrnale lanjjlr wordên vervreemo;

GA! circa l8a hectère aèn grond bezrt waàrvrn de waàrde in potenlie steík krn atjlgenj

(c)

(d)

(el

z

(q



(9) GAE, gerer oD de omsrandlgheld da! d€ in ove$íel i .g ( ,  bedoeld€ gÍond rn het vef ledên

door haèr is verworven mede met gebmrk van mldd?èr] t!,ke de Staat aên GAE ter

besc,rjkkrng heeft gesteid, en de Staat zijn overeengêkomeo dat een wèàrdestijtjag !!h d€

grond die GAE bezjt voo. eeít aÍgesproken dee, aan de Slàat toekomt rndien de

bestemming van deze grond w'rjzlgt zoclat niet lange. sprake is van een a.aht|àyentêrrein,

tlsmede indien de grofld direca of indirect rrcral vervreemct;

(h) de Stàat, oader voorwáarde dat de in orerrarjns (g) bedoelde regtlJrg att stand komt,

berêid la eet eenmalge bjjdrage voo. de baanvêrlêngjn9 aèa GÀ: ae levêren, wetke door

cAE v99r de bóanvertenging zat iríorden aàngewend irdiea !n zadíà let daàrtoe strêikende

aàr:!!tzingsbesluit onherroepelijk wordt.

KOMaN oVERÉÊN.AULVO!3I:

arl lrt ,.: f,t r:rtr br.nvsrlênging

1.1 Dê Saart  bêtèalt  aan GAE aen éénmalige bi jdrage van màximaàl e 18.620.000 (hieína te
noeÍn3.: 'de Eijdragê)'voer verlenging van de bêan ab omschrevên in Blitêoe I deel A
(hlerna te noemên: "re 3aànverlengjngl/ zlll(s onder de in artikej I tot df1 met 3

,!noemoe vooatrrrran.

1.2 De Siid&le a.t de daarop gêkleêkt€ rente Ínag dooÍ 6AE Jtechti warden aangewend voci
de In g:jlê!! 1 deel B en C oínschreven ,erkzààmhedea tea ,aloeve vnr de
Baar!3.iêngíng. Indien blijlt dàt GAE weÍkzaàmhed3n tèn baioav€ van de Baanvertêng:ng
dient te veirjchten wêlke nlêt zljn bêschreven in Biitàa€ 1 d€el g ot C, kan GAE s.|.!&elijk
en g:motiveerd èan da :lir! ve.zoeken de BiJdrage en de dàêrop gekwêekte,ertê voor
deze werkraamhedsn tr. te írogen wenden. tnai*n de Staat vên oordeet ir dra CAE de
ildrage en de anè.sp gekwêekte rente vorr de door cÀE gênoemde \rertcaamtecten zàl
íragen àanvyenrsn: :al hij dit schriftelijl aèn et: a€dedeten ên zal gtjlàr:a ::. deet B
respectíeveiijl C aeócht worden met de dooi dê Staat genoemde wertcarmiêden te zi]n
aangevau.

Àrtlkot :r Uttbot ting rlrdr,:.

?.1 Dê Staêt stort de Biidrage door ovêrmaking van êên badrag van € 14,0g2.200 oD uiteÍ1ljk
3l d€cember 2003 en een bedrag van € 4.537.800 op l,itêriiJk : mèàrt 2004 naêr
rakeningnummer 80.34.56.514 ten name vêa Croningen Atrport Fetde N.V. GÀ! :?l de
BiJdràge h êtwaalt:a9 van êanwending irgêvrlrê !êt beplalde in êrtikel l.z tat*ren dooÍ
deze te à!n te houden op een risicoloze rekening h ilrat,s bi.: len te Ooeder naam oekend
stèèndê Nederlandsê banl.
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GAÉ larrliilt zich jeqens de staat geen andere weÍkzaàmhede! ten lahoeve van de

BaÀrvêr'aalirg te vernchten voordat he: aanvrjJzi.gsbesluit e)í adl,aal 27 jo. 2a

Lu.itvaa.lt r'el {il9anà te noemenl 'het Aa|lri.Jrr]gtbesluit") onherroepe,ljl ia gewoÍden

ièn de werkzrataraden welke ziir geÍtoêtlrd in Siitaoè l deel B.

lndien het AanwtzlnrsbeJllit niet uiterliil ot, l jun: 2006 onherroepelUk as geworren,

zulten Partljen met rll3rr,n oveÍleg tredet aenrinde te bezien wànnêer het

Aênwijzingsbesluit nlaf ,êl rÀ'aa\tln! àlsnog onherroepelijk zèl wgrden en w€lke

consequentles het tot dat !,.,dstip ,ltbltvên van een onherroêpel,.jk Aènwijztngsbêstuit voor
d3 tirrr3t pèrtijen gemaêkte afspr6ken heeft. Indien er ten ti.jde vaít dit overtêg naàr net
redarl.rl ror3el van de Staat geen reèel uitzicht op bestaat dat ,rst Aanlvijzrngsbesru't
b,nnir ean rldeliJke termijn êlsnog onherrceÍ,êlijk :!l ir$den, zàl de Staat z!lks schrifte,ljk
aan GAÉ b3r'chtan, zal deze overeenkomst eind:gea €n zri d! aidfage inclusjet dê dàaro!
ontyangen €ate? vetmrnderd met de in Eiilaa€: Oeaoeóda voodrêredingskosten, door
GÀE èan de Stêat woídên ge.estit{reerd. lndien cAE êlsdní ln overqegaan tot mjnneltjke
vemervinq van gronden waarvan d! vad(rlgine doorCA€ voor de Bààovarlenging
,radlnkelrk 

's, 
zà! GAÊ naar haar kgrze:

2.3

( t t het deea van a, .rI) GAE betaalde Si,driagr ,at niet voor de io dit artiket 2.3
bedoêlde trondvenrerving is gebrutkt. tat^$€erderd met de door GAE werkelij!
ontvàngê.l tanlê over dàt deel van de Itdrage vênèf de datum vàn uitbetàling van
dê Bildmge ,ro CÀÊ, vêrminderd met de in giilaoe 2 genoemde

voorbêreidings,<or:êa, binnên é{a màand êan de Staat rast:tuêren als|neda t ilaen
één maand de onbezwaaÍde êig€nciom vàn de veÍ.worven gronden om niet aa, de
staat overd.aoen. Het deel van de aan GAE betóalde Bijdrage dat niet voor.,e
ilervoor bedoelde gÍondv€rwervtng is gebruitt.lsmede het bedràg van de
werkê1lk ontva.gen rente en de vooÍberejdinlalontan àls hiervoor bedoetct zal doc,Í
GAE wórden àaírgêtoónd dóor overlegging aan de Slara rrn een door êen
íegiste.èccountànt afgelegde verkta.ing waaílit a! hraltê vr. dit deel ríàn cte
Eridrdge alsmede de hoogte van het oedrdg vao de werketJt onWdnqea .enfe

.lsmede de ]n 3iiiaoe ? genoemd€ vooóerBidingskotten btirkt; al

alê toSle ,in GAÉ beta?lde 8i:dràga, veríraaadld mêt de werkeltjk door GAE
ontvangen rente oveÍ de 3tdrêle ltnai re drtlln va. lttbetaling aan cAE,
vêÍminderd met de in aiiboe 2 genr€.uda vooabereadingskosten, binnen één
mêand aan de Staat restituêren. t-1et bedrag van da .{a{êlllk ontvangetl Íente en
!e voorbereidtnqsko5ten als hiervoor bedoeld zat ,oar aA; naden èàngetoond
door oveÍleggrng aan de Slaat van een door êên raglsletóaaountant afgelegde
verklaring waà.uil dt hoogte van deze bedrêjen blijk:.

(r,

4



Àrlikel 3: ,laêF/óind€rkoaien er! rêstitu e Bijdrage

: : cAË zat bi..nen vrer maanden na voltooiing vàn de in Bjitaoe I gênoemde werkzàrmladên
ten beho€ve van de Baènverrerging ve€ntwoofding àan d3 srêat 3fieggen over tesrea,ing
van de Bijd.age doof overiêggang .3a de gtaat van een vêrklairg van ee|l
registe€ccountant !!aarr,t iat ntvcat€nde bltkt:

( i ) de hoo9te v.,-: lt€a bêdrag var !e weÍkelijk ontvàngen íente over cie Brdíala vanaf
de da!!m van littretating van de Bijdrage aan GAEj

de Loogt€ vàn het door cAÊ uit de Bijdragê en de in dtt artjkel 3_1 3r, {a} bèdoede
rente aan de jn Btitàoe 1 deel B eh C Aanoêmde weakzaamhejên t3a ,afio3vê r/à,
de Saaavaleaging b$teds bèdrig; et

da: da 3l:drage en de iÍt dit aÉtkel j.1 sub {i) tjedoelde rente niet .iln bêsteed arn
anae€ werkzaamheden dan de werkzaamhedên genoêmd in birl?le : deel g €n C,

1't;

{ : : i }

Indien de weíkeliJke kosten van de in glilace I deel A e'| a,rral.rírvln weílcramneoen
ten behoevê vàn de Baanverteoglng hoga. llt:aên a! ztn ,* ,e Stlrralc veííneerderd met
de we*€lrl ontvangen rente ovêr d€ BiJdíàgi vanrf dê daium và, ,,tbêtajiDg van de
Aijdrala èàn cA!, blijven deze meêrkosten voor rêkenjng vèn cAE. lndaen de weíkelrlke
kostdn vin de in Biiiaoe,! deel B en C omschreven veerkzaamhedên tên behoeve vèn de
8aênreillrglng lager blrkan te zljn daa de Bijctrage vermee.derd lnet de q/erkeliJk
ontuangeÍt íentê over de Srdrage vanaf de datum van uitbetaling vrn de Bijdràge à.lr (]AE,
woralt het verschit tussen de Bajdrage vêrmeêrderd met de werkellrk ontvèngeÍr rafl!e over
de Bljdràge vanàf de d!t!m va. datbetaling var de Bljdrêge aàn GÀE en de lverketilke
l(osten van de 

'n 
Bijlaqa : deal 3 ea C gírsclÈvel werkzêêmheden ten behóêve v!, dê

3arnverleng;ng binnen v,eí maardln na voitooiing vèn c,e werkzêamhedê, doór eA! ,an
dê Staat gerestitueerd_

1ndíen GAF binnen zes mèanden nacíat het Aanlri.Jzjngsbeslult onherroepê,ijk js gen o.den
besluit nlet tot de Baènvertenging over tê Oààn of r,et daadwert(ehj;< mgl d!
werkzaamheden genoemd in Bii'aae 1 deal C 13 èrlgsr}rên, liit GÀ, d3 gljdrage,
velmrnderd met de in Blilaoe 2 genoemde vootbeÉidlagrlraten? b:nran êeÍ} mààho aan ,e
Stdèl aestjtuerên. GÁE zêl voorts de werke,trk door CAt !n:"irg€, ra.t€ over de Brjctragè
vanat dê dàtum van uitbetaling aan GÀ€ binnen een maand aan de Staat vergoedeo. Het
bêdrag van de voorbefejrings,<rsten ,:a...de aje ra€.krjijk ootvàrgen,ente at! h,ervoor
,arreld 1àl doaf CAa rrgdea àsrgetorn! arri ,vrrlagriÍtg ó de Stnnl ,rn een door een
registeaaccountànt afgelegde vêrklaring waaruil dê horgtê vrn deae lrarrrlen blrkt, De in
d'1l t lakel 3.3 genoemde lermiJn voor aànvang van de werkzaamhedên geroómd jn Eri taoe
1 dee, a kan door de Staal worden veíengd, jndien hêt uatb,ijven van trtdrge àànvarg l}.ar
het redeliik ooÍdeelvàn da Saèat het gavotq ts van verlràgtn9 bi de groncÍverwervrng rcn
o€noeve van de Bêanlaiiengint, dar rr.l bii het verkrilgen van de voor de BèanvereÍtrrng
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:è

benodlgde vergunningên te. op: ichte van de wettelDke termi inen voor ver lenln9 daarvan'

welke aiet atn CAE i5 toe te .eke.en

Indiên d! 3aànverlenginq door GAE niet binnen 18 màandet na 
'anva'g 

van d€

we.k-zaamheden wordt voltooid,2àlGÀË de Siidiale b'nnen een maand !an d' Stàat

verqoedet. GA: zal voortt de !.erkeli.i! door GAË ontvangen tente over 
'le 

Blidrête vanal

de datuo van llitbetalrng aan GAE binnen een ttaand lan 
" 

St??t ve'roed€n Net bed'ag

van de werkelijl antvrngen .eot! a's hiarvoo. t edoeld ?al door GAE wordên aangetoond

doo. ov€rlegging aan de Staat vàn een cloor een rêg:stêr"corntant iigei€gde verklaÍinq

waairit dê hoogte vón dit bedrag tlljki. De 3èanverlenring ualgeacht wotdet:ê zll:1

voltoo)d als bedoel, ;t) dta artikrl 3 4, 2odra de baàn fysiek votgeot dê ge'dende wet- eD

regelqevinq èts start- en landingsbàan mêt êen lengt€ van 2500 ïete' voor v'legvêÍkeêr In

grbrurk mê9 irordan gsnomen. De ln dit rrtikel 3.4 genoemde termijn voor voltoÓ'iing vin

de Baanverlenging kàn door de Stóat !íorden ve'iengd, lndi?n h91 liitblijven van tl)drge

voltooliilg nóêr hêt redellik oord€el van de Staàt iêt gevol9 is vatr vêrttaging bil dê

lronaveíwarving ten bêhoevê vrn de gaanverlen$ing welke niet èan GA! i5 toe te rulenen

GÀt bêaaalt d, Sttêt onmiddellljk êe't vergseding ter hoogie var de Bti'ft,ê' ind''sie' ée

we.kelljl doo. GAf .ntvà.gen r€nta over de gildragê, in de navolgende gev'lleni

3.5.1 Indisn GAÊ faillaet wordt vê.klèard;

3.5.2 inaien óan GAE, àl dan niet voorlopig, slr3éànce vên bet3ling w'rdt r'€tle?n'J;

3.5.3 ,ndieí GÀE wordt onatonden;

3,5.4 indien da ondtÍnemaag van GAf gehêal of voor eên slbstartieel deel wordt

qestadkt;

3.5.5 indien besla, op ern substantleel deel van de à'tlvê vln eAE ws'dt gelegd en dit

beslóg nlet bínnen 14 dagên is opgehevan;

3.5,6 indren de piovini le Graninqen, de provincie Drenthê, de gemêênte GÍoni 'gen'  de

gemeente Assen en/of de gemeênte Tynaarlo toertlenbtar tetort9:iietrn il 
'e

nai<oínin! van hun verplachtingen v,ortvloeiend ult de "OveÍeenkornst tot kotp en

re.koop van aandelê. in iet kàpiaaal var Groninoen Airport Êelde N V " welke

heden volgens !êt ais Oijlage 3 aangehèchte concept tlrssen de Staat en de

vooanocmda paiijen zal wordan gêsioten

ilet aedrát van de wêrkelijk ontvalge:r rente als ftiervoor beóoeld 2ói door 6ÁF worden

àêngetoond door Óverleg!:ng aar de staat van een door een ÍeglGteraccolntant afgêlegdè

vcrklarlno waaruit dè hoogta van dit bedrag blijkt'
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3aE erkent dat de Staat nimmer enrge andere bi jd.age (rnclLrsief  de op de 3rdÍ.9€

;ekweekte rente) aan de Saanverlenglng of de dèarmee 9àmênhan$ends loSten zal

everen dan dê Sijdraoe. GAÊ vedeent aàn de Statt Í,na1e lwttiag voaa 
"\'êntlê,e

vcrdeflngen ter zàke.

1.3,1 indien de varyreeaain!, bez!^raring of overdraaht llèrltv:ntt vóór I ,,nuari 2016

een vergoedirg r/rn 80 vani

dê opbrêngst van de veívreemdlng, bezwaring oí overdracht, indien

het perceei is belast met een recht van eÍftacht veíminderd met d€

contante waarde vèn de ter zake \ran het bêtÍeffeília ptrceel tQ

onLvangen canon vanaí de dàlLm và4 de vervreer.drng, bezwa4ng oí

overdracht (hierna "de Contante WtaÍde Canon") De C0ntante

ltaafd€ Cal)n rrcij: llerelênd door de canon voor het betreffende

perceel per 1 JanuóÍi 2002 te verhogen mêt 2,20lo perjaêr vanaí 1

jènuad 2002 tot de dàtum van dè veryreemding, bezÍ/aring ot

overdracht en het àldus beÍêkend. btdrrg lê d.l€n doo.0,t65j

tenzri de opb.eí1951van de vervreemding, be2vttri.g ot rrrrdracht nèar het

oordêêlvan de Staat niet reèel is, in welk geval GAE een vergoeding àan de St'al

v:1r6.1]uldi9, riJn vn, 3t1' lan:

lr.r.& grond luahahavêntorrêí!

1n geva, va, gêhe€l of gedeeltelijke beéindiging van de luchthnv€n doot €AE en wilziglng

van de best€mming als vl iegveld van (een deel van) de percêlen omschreven in Ei j laoe 4

vóór 2 1..)1t 2043, is GAÉ eên verqoedjng aan de Staàt verschuldigd van 80o/o van de op hel

moment vèn wi jz igtng vàn d€ bestemmÍn9 door een onafhankelr .Jke deskundi9e vast te

slellen reèle marktwaarde van (het betreffende deel vtn) die peÍcelên-

tadien GAE vóór 2 juli 2043 (.en deelvan) de percelên oms.ir€ve. h giilgge5

vervreemdt. daêrop een bepeÍkt íecht vestigt of andeÉz,ns het economische belàng

daaóij aàn een deÍde overd.angt, is 6AE een vergoeding aàn de Sèat ve:"schuldigd van

80% va. d€ opbrengst van de vervrcemdín9, bczwaring of overdràdrt, teÍrzt deze

opbÍengst oaàr het oordeel vàn de Staat niet reêel is, In welk gevalGÀE een vergoed'ng

aan da Staèt verschuldigd is van 8oÓlo vàn op het momett \ran vervlaêttditg, bazvtaíing of

overd€clt door een onafhanlelijke deskundige vèst te slèllen rêèlê mr.ldwaa.d! vàn de

voo.noè$de perc9len.

tndren cAE vóór 31 decembe.2025 (cen deel van) de pêacalal o.rlschr€ven in glllègC-]i

vervreemdt, daarop eer bepÊrkt recht vestigt of ànderszlns het ecoaomlsche belang

daarbii aan een derde overdraagt, ls GAÊ de navolgendê vergo€d:.! ièn de Sttat

verschuldigdi

4.2

4.3



(Dj de door een onafhankeLjke deskuadige vast te stellen r.ele

maÍktvrèarde van de voornoêmd€ percêlen op het moment van de

vervreemding, bezwaÍing of oveídra(ht, inden |rt petcèel is belà5t

met een recht van eafpacht veininderd met de conta'te waarc€

Cànoa.

flet vrorgrrode geldt ten?, GAI len g?ooegen van de Staat aa{toort dat:en

mrnsle 40d,o vd.)  de opbrengst blnnen 6 Ínaànden In oe LuchthàveF wordt

geierinvesteerd. !n dat geval zalde hooglê v'n de vergoedltg 60''6:iJn var:

( i i )

( i ) da opr.engí var de virvrêeÍdrng, bezwáring of oveídracht, tndien het

perceel is belast tnet een recht van eÍípachi v€rm;'derd mêt de Contante

Wèarde Canon;

tenzij deze opbrenggt naar het oordeel vàn de S:aat niet teèel js' tn welk geval

GAF êên vergoêdin9 aan dê Stàat verschuldigd 2tn v!n 60o/' v'n:

4.3.2.

de doóí een onafiankg,ikê deskundige vast te st€llen iedlê ma'ktwaarde

van de voornoemde perce'en op het rnoíne"l  và4 de vervreemdrng'

bezvíêring of ov€ÍdÊcbt, indie! let lerceel is belast met een 
"'nt 

van

èrfpócht vêrminderd 
'net 

de Conrante \taà'de C"on'

lnd:ên CAÈ meer dàn 409o van de vêíkt popltrengs! in de lulhtharen ,'er9: te

hêrlavert€ret, is de Sttàt be&id mat GAf te overleggen over het ti.jdstig on <le

wijze wa:Í.p de vertoeding vên 60Ó/0 van de opbrengst f€spêc-tlêvêliik de reële

maÍktwàarde van de betreffende percelan dl,or GA: a'n de S'aal ?al lorcen

v.ldaar:;

indien de vedreemding, bezwaing oÍ ov3rdíat:lt ph3t9v:ndt lr de pet:ode vèn

1 jan!êd 2016 tot èn mêt 31 de!èmber 2025 e'n vergoeding van 40ÓÁ van:

de opbíengsa vàn de veívreemding, bezllatn9 of ovedracht' indien het

perceel is belast met e€. recit van erfpàcht vermlnd"d met dt Cotlantê

waarde Canonl

tenzrj de:e opb.êngst nasr he! oordeel vèn de Stêêt niet rêèel ls, in wêlk gêval

GA€ een vergoeding aan de Staat verschtlldigd is van 40rX var:

de dóor een ona:hanketjjkê desklldlga vêst te stell€n reel' ma'kt$1aa'd€

vdn de voornoeÍrde peraelen op het momer' t  vdn de vervreemd'ng

be:warlng of 9veÍríacht, indjra het perceel ls be'êgt met een recht van

erfpaabt vetmrnde.d met de Contênte WatÍde Canon;

(a)

(b)



/

4.3.3 rndren de vewr€erndjn, o: ovêrdra.ht ptàatsvrndt êts inbreng daó. GÀl in eên
vennooEchap t4,aadn GtrÊ $at een of meer derden saóenweÍkl, is ile stàat
oererd op basls vrn atlgêen is vermeld in c,e brjef vàn de Oirecteur,Genêróál
L!chtvaart  aan d€ heSr:. í j .M, Aldêrs, Commrssar:s vàn óe (oninoin in
Gron'ngen, ct .d.  24 màdr ?O0J In de tweede bullêt prlnt o.deí "ïoelchíng" bij
punt I Aandelenvervaeemd,og" met GAE te overleggen oÍr ên zo Jà in hoeverÍe,
de vergoeo ng van de opbrengst respect,eve, j{  oê íeële marktwda.de dls bedoetd
,n ,rtikel 4.3.1 rêspectievetrjk 4.J.2 van de tstraffênde perceten door GAE aan de
Stóat tal  u/oidên voldaan,

l'r ntrlra'!, lnn het bepaatde jn !ftjk€t
sraar vifs.'rrrd:sd jnd'un r",."*" uun "ï :il::ï:J::ïffi :,:X:ï;:: ::"
dd bêstemming êis vlilgvetci r! b3doeld in èrtilai .t.1, dàn wet têr zake vah een
vervrêemdang, beuwaril:, oi overdracht ats becioeJd tn artrke | 4.2 of 4.3, hêt ingevorg€
artikel 4.1, 4.2 of 4.j door lll arn de Staat te betalen bedrag klêl.er of geltlk ts aan net
drempetbedraq vàn € 25.t a. tndien bet tetake van een beêjndagirg van de Lucntnavên
en wrj2iging van de besteírming ab vliegvêtd ajs bedo€d i',, artileJ { .r, dan wet ter take
van eln v€rvreemding, bezwaring ol overdracht àls bedoêid Jn ar.l,<€, {.? of4.3, het
rnge\roi!3 ,rtjkêl 4. !, 4.? of 4.3 door GAE aàn de Stàat te bglrle. ,gdr.g groter is aan het
drempelbedrag vàn € 2S.0OO, is GAE het gêhele jngevo,ge het bepàalde l. êÍtklt 4.1, 4.2
of 4.3 te betalen beórag êàn de Staat verschlldicd_

Het Sepratde ;n dê eerste volzan vàn ?rtiket 4.4 getdt stechts i.djen h.a !)t nl van ae
!e!.!39a !êlrgên ande. het drêmpelberaig i/è, € 25.000 gedurehde de tooV614 urn o"a"
ovêreênkomsa irt bldfag van € 10o.ooo aiaa overschrrjdt, Indien hêt totaar va,r .,.
oedÍaqen geiêgêr ond€Í het drêmpelbedÍà9 \r?r € 2S.OO0 gedurênde de tooptid vàa de:e
overeenkomst laa tl''rrag van € 100.000 ,vêr3cbrijden, is cÁE het totaèr van de tol rldf
momenr van oversch.,idirg vàn het drêmpetbec,rag van € 1OO.O00 j.gevolge het bepaaroe
,n irrtikel 4.1, 4.2 en 4.j te teta,.n bêdràgen aan de Saaat v3Í3aiuld:!d, en is het a,epaatde
In artikel 4.1 tot en met 4.:, vàaafdat moment oav€rkórt vrr.t !óa9ê9shd.

GAÊ verplicht zich de Stèèt :chriftelrk en voor2rên va. àJlê ra,rvlnaê tarqhljdên te
informe.en over iedere beéindiglng van Oe Luchthaver en,ajri!lng v3n da bêstemmrng ats
vliegvelé a1s bedoeld in àrtikel 4.1 alsmedê over ledere vg,1/rêefiding, t ezwaÍinq o,
overdÊCha als bedoeÍcÍ in nrt ikel  4.2 ên 4.3. DaarbrJzàl GAE gemotrveerd aangeven Ot het
dÍenpelbedíàg vèn C 25,Oat dàn wel het totaalbedràg vàn C iO0.0O0 als bedoeld ,n aÍtike,
4.4 èn 4.5 wordt overla!!"!aen. Voorts zal GAE aêngeven of de totêle oppervlakte van de
ooor haar gedurêadê de rooptijd van deze overeetkornst vêrvreefde, r€zwaarde of
overledragen groníten als bedoed ií a.tikêt 4.2 en 4.3 grote. js dan t hectare.

4.5

4.t
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Artiksl 5: Verschaítin9 zèlerà.:d door cA:

GA: !êap:icht zich onmtddelirjk na ondertekening van deze overeenkomst tot meeroere ?e(ê.lièla,
Voar tê nakomtng van Daar verpJtchir.gen jegers de Staat uit hoofde van deze overeen(om!, arn
rga:il vàn eerste hypotheek !en gunste van de Staat te vêstigen op ile in gijlaoe 5 omscnrêvan
Per.l]lêa volgens lret als Siilào€ 7 aaÍrg€hechte .nodel,

Àrtikêl 6r 3llè9€n, st.ajdlghsid

De bijlagen bij deze overeenkomst rnaken inteq.ààl deel van dê23 ova.er.komst uit. aji sla.tdioheid
vàn de bepàlingen vàn deze overêen,(omst ên het bepaalde in da blj,agen ,l.vàleren de bepa,jrge,
van deze overara,(rmst.

lrtlkêt7: esdlaltlrijkoonvêrbindendhêid

lndien één of meer van de bepatrngen vàn deze overeenkomrl orreóindend ztln of yrordeo, bJijvan
de overige bepalingen van kracht. pàrÍ&n verbjnder 2j.h arn ,a r:at vêrbinddl.re ,!r?,tagen !ê
vê.vangen door bepnlingen die wèt v€rblndênd zijn sn d,e zo m:! ,n<,relij,( , ,rtii ,, ltet dlel en
de stÍêll,ar, ,rn ,êr? 9v?reêrkomst - ai^/ijken van de niet verbindende beral;noen.

Artikêl g: To€tassêllrt( .3ahtt b9t!3rrr r.!1r1tr

8.1

4.2

Deze overêenkomst wordt uitsiu,tend door a!ad.r?rir3 racal ,ehêerct.

Alle geschallên ,€aLe nraí aênllirlng vàt deze oveÍeenkomst of nêdere overêan,<omglen
d:e daarvan le: 9erolg zln moahtan ontstaan, zullen worden bestecht door de bevoerdê
rechter te s Grdvenndge.

Àrt ikcl  t :  Ontbind.nde voorwaaÍde

Deze overeenkomst \Àorrt arnlagêàn onder de ontbindencle voorwàardê dat de opscnonende
vooawaaroe opgênomen in ,Ílakêa L0 van de "over€enkomst tot koop en verkoop van aandeten rn
het,(atiaaal vàn Groningen Airport Êelde N.V.,,, niet ujterlilk op 2g Jêbítjart2!04 is vervulcl. tndtên
de i.i dit atikel 9 geno€mdê ontbindende voorwaaíde wordt vervuld, zal GÀ€ let ctoo. haar atsdan
ontvàngen deel van de Bijdrage binílen een week aan de Staat restitu€€n.
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Dèrq ol,eÍeenklrnlt is in tweevoud opgÊlna.rc àr o.td€ÍtekaÍld:

D. a*||: da. tlGd.t,rrd.t

6OOa; mcvíotrw Íq.H. Schult! vrír ttàrgca
plàatg:

datumi

eronh9eB Al.r|on Êa|da ,V,

door: dê heer M.^. Shr:taÍtrltín
ph.ts: Ê.f,&
<r.tuÍn: I b À..-L,' lo" 3

doon dê ftê€r t. Mqrtandgts
plàltrr &-/àsi
d.tum: \q> oecs.^\!Jc./- erltj

Oroilnaf,t 5r9ort lalrla X.y.
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