
 
Groningen Airport Eelde verdient radicale innovatie 
 
Door John Mulder 
Volgens Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord moet het noorden “alles uit de kast halen” om 
Groningen Airport Eelde (GAE) te behouden. Zwiers kan echter niet verklaren waarom het 
noordelijke bedrijfsleven onvoldoende gebruik maakt van Groningen Airport Eelde. 
 
De luchthaven is al sinds de oprichting in 1931 niet rendabel  en is nog altijd verlieslatend. Creatief 
gegoochel met cijfers liet vorig jaar wel een “positief” resultaat zien doordat er kostenposten buiten 
het resultaat zijn gehouden.  Om voort te kunnen voortbestaan is de luchthaven afhankelijk van 
subsidies en verkapte staatssteun, waaronder de discutabele bijdrage voor de Niet-Economische 
Diensten van Algemeen Belang (NEDAB).  Deze bijdrage wordt door de noordelijke overheden 
(waaronder de provincies Drenthe en Groningen) aan de luchthaven verleend. Mede door deze 
afhankelijkheid is er ook geen continuïteit in het aanbod van bestemmingen. 
Luchtvaartmaatschappijen komen namelijk graag in Eelde een graantje meepikken van de gelden die 
voor de luchthaven gereserveerd worden.  GAE is hierdoor in grote mate afhankelijk van een mix van 
subsidiegelden en de grillen van luchtvaartmaatschappijen. Zodra de subsidieruif leeg is vertrekken 
deze lijndiensten naar een volgende regio die gelden beschikbaar stelt om hun regio te versterken. 
Het is daarom de vraag of de luchthaven iets toevoegt aan de noordelijke economie en een 
randvoorwaarde is voor een goed vestigingsklimaat, of dat de luchthaven enkel miljoenen kost. 
 
Verduurzaming van de luchtvaart 
Den Haag zet in op de verduurzaming van de luchtvaart met aandacht voor CO2 reductie om 
klimaatverandering tegen te gaan. Onlangs nam D66 kamerlid Paternotte het initiatief voor een 
motie die het kabinet oproept om steun te zoeken bij andere landen, zodat er wereldwijd accijns op 
de vliegtuigbrandstof kerosine geheven kan worden. Een eerlijke prijs voor luchtvaart ten opzichte 
van andere vervoersmiddelen is wenselijk. Van het stimuleren van echte vernieuwing is hierbij echter 
niet echt sprake. Mensen die een ticket niet kunnen betalen door de verhoging van de prijs van een 
ticket worden het eerste gedwongen alternatieve reismethoden te gebruiken. Deze alternatieve 
reismethoden zullen echter vooral vervoersmiddelen zijn die we nu al kennen, zoals de trein. 
Innovatie wordt hierdoor nauwelijks gestimuleerd,  tenzij opbrengst van de heffing wordt 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame alternatieven. Ook VNO-NCW Noord lijkt niet in te 
willen zetten op echte innovatie. Belasting op kerosine zal wel sterk van invloed zijn op het 
verdienmodel van luchtvaartmaatschappijen immers de kosten van de exploitatie van de lijndiensten 
zullen stijgen. 
 
Vernieuwing door anders denken 
D66 Statenlid Jurr van Dalen brak in 2017 een lans voor het vinden van alternatieve oplossingen. 
Door aan te geven liever in te zetten op innovatieve vormen van mobiliteit die duurzamer zijn en het 
noorden en  Duitsland en de Randstad goed ontsluiten. Statenlid Henk Pragt van dezelfde fractie 
voelt ook voor de inzet van meer innovatieve middelen van transport. Zijn reactie op het nieuws dat 
het havenbedrijf van Hamburg met het Californische bedrijf (HTT) onderhandeld  over het hyperloop 
systeem dat dit bedrijf aanbiedt is: “Zou het iets zijn om dit door te trekken naar Drenthe, 
bijvoorbeeld Coevorden en daar een overslagpunt maken voor Nederland?”  
 
Kansen voor Groningen Airport Eelde 
Van Dalen  ziet ook mogelijkheden voor de luchthaven: “Ontwikkelingen gaan momenteel razend 
snel. Dat vereist wel disruptief denken en doen en het  kán als ondernemers, onderzoekers en 



overheden de handen ineenslaan. Door ruimte te scheppen voor innovatieve incubators waar 
Europees regionaal vliegen zonder emissies wordt gestimuleerd.“   Dit is de kans voor het noorden! 
Een innovatieve luchthaven voor elektrisch (en mogelijk in een eerder stadium nog hybride) 
vliegverkeer met ruimte voor de ontwikkeling van de luchtvaart van de toekomst. Kortom: een Urban 
Aviation & Mobility incubator" 
Neil Cloughley is ondernemer, luchtvaartexpert en Managing Director van Faradair en kan hierbij 
mogelijk uitkomst bieden. Faradair is een in Engeland gevestigde fabrikant van hybride elektrische 
vliegtuigen. Met in totaal meer dan 100 jaar aan ervaring in de lucht- en ruimtevaartsector, is Neil 
van mening dat hij goed in staat is om regionale luchthavens met een duurzame ambitie  te 
adviseren. Met zijn bedrijf werkt hij aan milieuvriendelijke oplossingen met lagere operationele 
kosten en meer mogelijkheden, onder andere door deze stille milieuvriendelijke vliegtuigen in te 
zetten voor consumenten vluchten en transport. Volgens Neil is het een spannende tijd voor de 
lucht- en ruimtevaartindustrie met alle ontwikkelingen die er heden ten dage zijn. Hij denkt met 
Faradair uiteindelijk vluchten te kunnen uitvoeren met een geluidsdruk van 60dB en minder. 
Hierdoor zal de perceptie van geluidshinder door vliegtuigen veranderen en ligt een levensvatbare 
business case binnen handbereik voor regionale vluchten.  Bovendien wordt de overgang naar een 
schoner, stiller vliegverkeer bewerkstelligd. Volgens Neil kan de (lokale) overheid dit het beste 
stimuleren door geen geld te investeren in programma’s van multinationals of universiteiten, omdat 
geen van beide kan concurreren met de flexibele efficiëntie van MKB-bedrijven en startende 
organisaties die het snelst kunnen innoveren. 
 
Aviation & Mobility Incubator 
“Op dezelfde wijze doorgaan met wat na 87 jaar nog steeds niet blijkt te werken is in ieder geval niet 
reëel.” Door alle ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie - waaronder verduurzaming en verhoging 
van belasting -  is het voor de luchthaven slim om nu een radicaal andere koers te kiezen. De 
luchthaven kan dit doen door volop in te zetten op innovatie en door een groene emissievrije koers 
te kiezen. Hierdoor worden er daadwerkelijk kansen voor het noordelijke bedrijfsleven en haar 
toeleveranciers gecreëerd. Daarom pleit ik er voor om van de luchthaven een Urban Aviation, 
Mobility & Transport Incubator te maken, dat onderdeel wordt van een fijnmazig netwerk van 
multimodale logistieke knooppunten. “Hierdoor komt er ook een snelle, efficiënte en duurzame ‘first 
& last mile’ tot stand,” met aandacht voor circulariteit in productieprocessen zoals het luchtvaart 
motorenbedrijf Rolls Royce dat doet met hun Revert programma. Rolls Royce sluit met het revert 
programma de kringloop van metalen waardoor het bedrijf niet afhankelijk wordt van de 
toekomstige materiaalschaarste. 
 
Dit vereist daadkracht van bestuurders en ondernemers die leiderschap durven te tonen. Doorgaan 
met zoals het altijd ging en het volledig overlaten aan de industrie is het laatste waar de luchthaven 
en het noorden bij is gebaad. Er is een kans dat dit initiatief het niet zal redden. De kennis die 
ontwikkeld wordt bij de startups en bestaande MKB-bedrijven die deze innovatieve bedrijven 
producten of diensten gaan leveren en de mogelijke spin-offs die hierbij mogelijk zullen ontstaan zijn 
desondanks van blijvende economische waarde. Waar het noorden om vraagt zijn mensen die verder 
durven kijken dan hun eigen schaduw. Dit zijn mensen en partijen met visie en lef! Lokale overheden 
kunnen beginnen met het ondersteunen van nieuwe bedrijfsmodellen in de luchtvaart, door zichzelf 
te laten informeren over de toekomstige kansen die cleantech in de luchtvaart biedt. Kortom: “Er 
moet een frisse wind door het beleid rondom GAE gaan waaien!” 


