
     Statenfractie Drenthe 

 
De voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

 
Assen, 14 januari 2019   

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO Groningen Airport Eelde 

Geachte Mevrouw Klijnsma, 

Twee commissarissen van Groningen Airport Eelde, mevrouw Orsel en de heer Doddema, stappen 
volgens berichtgeving in de media op. Dat is een ernstig signaal en dat verontrust de CDA-
Statenfractie. Er wordt verwezen naar een verschil van inzicht. Vanzelfsprekend maken wij ons daar 
als CDA-fractie zorgen over, zeker in het licht van de afspraken over de te behalen ambities en de 
door de aandeelhouders beschikbaar gestelde financiële middelen. De aandeelhouders moeten erop 
kunnen rekenen dat bestuur én toezicht van GAE van zodanige kwaliteit zijn, dat de ingezette koers 
van GAE voortvarend plaatsvindt en dat Drenthe uiteindelijk een luchthaven heeft met een gezonde 
basis. 
 
De CDA-fractie stelt daarom de volgende vragen: 

1. Zijn de vertrokken commissarissen opgestapt wegens verschil van inzicht over de ingezette 
koers van de luchthaven? 

2. Wat is volgens u de reden dat de commissarissen zijn opgestapt? 
3. Bent u hierover als aandeelhouder tijdig geïnformeerd?  
4. Wanneer zijn zij afgetreden en wanneer is het college van GS in haar rol van aandeelhouder 

hiervan op de hoogte gesteld? 
5. Wat betekent het opstappen voor de rol van de aandeelhouders en de rol voor de provincie 

Drenthe in het bijzonder? 
6. Bent u met de CDA-fractie van mening dat de opgestapte commissarissen voor hun beslissing 

verantwoording dienen af te leggen aan de aandeelhouders of in ieder geval hun vertrek 
dienen toe te lichten? 

7. Is er bij de aandeelhouders zicht op de vereiste competenties voor bestuur en 
toezichthouders, die noodzakelijk zijn om de afgesproken ambities waar te maken? 

8. Wanneer zal er volgens u sprake zijn van de situatie dat bestuur en toezicht weer op de 
vereiste sterkte is? 
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Siemen Vegter 


