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Beantwoording vragen Koerhuis (VVD) over de motie-

Koerhuis om de continuïteit van Groningen Airport Eelde 

Aanleiding 

Door het Kamerlid Koerhuis (VVD) zijn op 14 november jl. vragen gesteld naar 

aanleiding van de motie-Koerhuis om de continuïteit van Groningen Airport Eelde 

te waarborgen (zie bijlagen). In deze nota vraag ik u akkoord te gaan met de 

beantwoording en de verzending hiervan aan de Kamer.   

Geadviseerd besluit 

Akkoord gaan met de beantwoording en verzending aan de Kamer. 

Beslistermijn 

Uiterlijk 28 november in verband met het verzoek van het lid Koerhuis om de 

beantwoording van de vragen te ontvangen voor de begrotingsbehandeling van 

het ministerie van IenW die gepland staat op 30 november.  

Kernpunten 

De aanleiding van de vragen is de motie-Koerhuis om de continuïteit van 

Groningen Airport Eelde te waarborgen (zie bijlage 1). Hierbij stelt het lid 

Koerhuis vragen die op twee zaken betrekking hebben. Enerzijds worden er 

vragen over de huidige stand van zaken rondom de invulling van de motie 

gesteld. Hiervoor wordt gevraagd welke gesprekken er zijn gevoerd en welke 

mogelijkheden in kaart zijn gebracht voor de continuïteit van GAE. Anderzijds 

wordt er een link tussen de financiële middelen die beschikbaar gesteld worden 

vanuit IenW aan de luchthavens op de BES-eilanden en de mogelijkheden tot het 

beschikbaar stellen van financiële middelen voor regionale luchthavens in 

Europees Nederland gelegd. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan het 

financieren van NEDAB-kosten. In de beantwoording wordt het verschil tussen de 

het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de luchthavens in de BES-

eilanden en het kabinetsbeleid omtrent het financieren van regionale luchthavens 

uiteengezet. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 
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Datum 

Uiterlijk 28 november 
 

Onze referentie 

IENW/BSK-2022/279704 

 
Bijlage(n) 

2 
 

Aan 

Minister 
 

Van 

Bestuurskern 

 

Bijlagen 

 

Volgnummer Naam Informatie 

0 Beantwoording Kamervragen 

Koerhuis 

Verzenden naar de Kamer.  

1 Motie-Koerhuis om de 

continuïteit van Groningen 

Airport Eelde te waarborgen 

Hoeft niet te worden verzonden 

aan de Kamer. 

 


