
Drachten BEHANDELD -6 OKI 2015 
zinnia 

ADVIES VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

Zaaknr.: 

Verseon:(L(7i^[^0 

Afdeling Ontwikkeling 

J.Lobbezoo 

Datum: 28 september 2015 

Soort besluit: Openbaar 

GR: 

Datum raad: November 2015 

VERVOLGSTAP VERZELFSTANDIGING VLIEGVELD 
DRACHTEN 

Aanleiding 
De gemeenteraad heeft besloten om vliegveld Drachten op de 
markt te zetten met als doel één of meerdere partijen te 
vinden die het vliegveld, onder voorwaarden, privaat en 
duurzaam exploiteren. Het college heeft daarop 
RoyalHaskoningDHV om advies gevraagd over de juridische 
kant van een privatisering. Dit advies is verwoord in een 
kaderrapportage. 

Afdelingshoofd 

Mede-advies 

Beslissing krachtens 
mandaat: 
Datum beslissing 
B&W 

Paraaf Concept-besluit 
1. Het raadsvoorstel over de juridische kant van de 

verzelfstandiging van vliegveld Drachten, wordt aan de 
gemeenteraad aangeboden. 

Afdoen 
conform 
advies 

Behandelen Opmerkingen 

Burgemeester 

Wethouder Ketelaar 

Wethouder Krans 

Wethouder V.d. Horst 

Wethouder V.d. Leek 

Secretaris 
Beslissing b. en w.: 

ej^eXe, bodtlf-

S^adsvoorstel over de juridische kant van de verzelfstandiging van 
vliegveld Drachten, wordt aan de gemeenteraad aangeboden. 

Ter afdoening door- op: 
gegeven aan: 

paraaf afd. hoofd afgedaan op: door: 



Drachten 
Ontwikkeling 
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Voorstel 
1. Neem kennis van de Kaderrapportage Vliegveld Drachten 
2. Stel vast dat voor de verzelfstandiging van vliegveld Drachten wordt gekozen voor 

verkoop onder voorwaarden. 
3. Stem in met het starten van de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan en 

verkoop van het vliegveld. 

Beleidsterrein 
Economische zaken 

Inleiding 
Op 9 december 2014 heeft de raad vastgesteld dat het vliegveld op de markt wordt gezet om 
één of meerdere partijen te vinden die het vliegveld privaat en duurzaam exploiteren. Uw 
raad heeft daarbij enkele randvoorwaarden vastgesteld (zie hieronder). Wij hebben 
vervolgens geconstateerd dat voor het 'vermarkten' van een vliegveld specifieke kennis 
nodig is van de markt en de juridische kant van een privatisering. Deze kennis is binnen de 
gemeente niet beschikbaar. 
Wij hebben daarom RoyalHaskoningDHV (RHDHV) opdracht gegeven ons hierbij te 
begeleiden. RHDHV heeft specifieke kennis van en ervaring met het verzelfstandigen van 
vliegvelden. Die kennis en ervaring heeft RHDHV ingezet in een onderzoek naar de wijze 
waarop vliegveld Drachten in de markt gezet kan worden. De resultaten van dat onderzoek 
zijn vastgelegd in de Kaderrapportage vliegveld Drachten (zie bijlage). 

Randvoorwaarden raadsbesluit 9 december 2014 
De raad heeft op 9 december 2014 de volgende randvoorwaarden voor verzelfstandiging van 
het vliegveld vastgesteld: 

1. Primaire functie is een vliegveld op basis van de bestaande geluidruimte en waar 
mogelijk inpassing van de huidige evenementen. 

2. De activiteiten op en rond vliegveld Drachten moeten passen binnen wet- en 
regelgeving. Enkele kaders moeten nog worden gemaakt: Luchthavenbesluit en 
bestemmingsplan. 

3. Extra functies zijn mogelijk, eventueel op naastgelegen bedrijventerrein, mits deze 
functies geen toevoeging van zelfstandige kantoren, detailhandel en/of woningbouw 
betekenen. 

4. Het vliegveld moet particulier gerund worden zonder (financiële en bestuurlijke) 
bemoeienis van de gemeente. 

5. Partijen die plannen indienen moeten garant staan voor continuïteit, financiële 
draagkracht en kwaliteit om de exploitatie zelfstandig uit te voeren. 

6. Een plan moet toegevoegde waarde hebben op het gebied van werkgelegenheid, 
recreatie & toerisme en duurzaamheid. Plus inzicht geven in de belasting op de 
directe omgeving. 
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Samenvatting Kaderrapportage Vliegveld Drachten 
De kaderrapportage van RHDHV heeft als doel een basis te scheppen voor besluitvorming 
door de gemeente. Hierdoor ontstaat er een duidelijk kader én een bestuurlijke opdracht op 
basis waarvan een vervolgtraject voor het vliegveld kan worden gestart. RHDHV heeft drie 
scenario's onderzocht en beschreven in het rapport. 

Scenario 1. Huidige situatie voortzetten 
Dit scenario houdt in dat het vliegveld in de huidige vorm blijft bestaan, met de huidige 
activiteiten (eventueel vergroot binnen huidige maximaal vergunde ruimte), met Stichting 
Vliegveld en subsidie van de gemeente. Dit scenario voldoet niet aan de doelstelling van 
verzelfstandiging, maar is meegenomen als referentiekader. 

Scenario 2: Verkoop gronden 
De exploitatie van het vliegveld komt bij dit scenario geheel voor reke ning en risico van de 
marktpartij. De gemeente heeft ten aanzien van de verdere exploitatie geen financiële 
verplichtingen meer en geen risico. Belangrijkste keuze bij verkoop is of de gemeente 
verkoopt aan de bieder met de hoogste prijs, dan wel dat er nog kwalitatieve criteria worden 
gesteld. 

Scenario 3: Concessie 
Dit scenario is het verstrekken van een concessie aan een marktpartij die voor eigen 
rekening en risico de exploitatie op zich neemt. Hiervoor sluiten gemeente en exploitant een 
concessieovereenkomst. In deze overeenkomst worden aan de marktpartij verplichtingen 
opgelegd voor het gebruik en de exploitatie van de gronden. De gemeente behoudt met een 
concessie grip op de ontwikkeling van het veld. De gronden blijven eigendom van de 
gemeente. Na de exploitatieperiode of bij tussentijdse beëindiging eindigt het gebruiksrecht 
en kan de gemeente in beginsel weer vrij over de gronden beschikken. 

Conclusies kaderrapportage 
• Met een concessie behoudt de gemeente blijvend grip op de ontwikkeling van het veld 

en, als een private exploitatie onverhoopt niet succesvol is, krijgt de gemeente weer 
beschikking over gronden. 

• Bij verkoop heeft gemeente geen zeggenschap meer over de exploitatie(wijze) en het 
gebruik van de gronden. Gemeente heeft via een nieuw bestemmingsplan invloed op 
toegestaan gebruik, maar geen invloed op het halen van de doelstellingen die in 
december 2014 door de raad zijn vastgesteld. 

• De business case voor concessie geeft aan dat een concessie geen garantie biedt voor 
een winstgevende of zelfs sluitende begroting. Alleen bij een optimistisch scenario met 
significante verkeersgroei, robuuste havengelden, intensief gebruik horeca en intensieve 
inzet van vrijwilligers, is een positief operationeel bedrijfsresultaat te realiseren. De kans 
is relatief groot dat de exploitant moeite heeft met het realiseren van een sluitende 
exploitatie. Het afbreukrisico is groot. 

• Gezien de marginale businesscase is mogelijk een (jaarlijkse) gemeentelijke bijdrage 
nodig voor een haalbare concessie. 

• Als de gemeente eisen stelt aan het gebruik en de exploitatie van het vliegveld, dan is 
het raadzaam een aanbestedingsprocedure te voeren. Daarmee wordt de opdracht in 
concurrentie in de markt gezet. 

Argumenten/beoogde effecten 
• Het exploiteren van het vliegveld is geen gemeentelijke kerntaak. Om die reden heeft u 

besloten het vliegveld te verzelfstandigen. Gezien de huidige activiteiten op het vliegveld 
en de toekomstkansen die in het rapport van RHDHV staan, achten wij blijvende sturing 
door de gemeente niet noodzakelijk. 

• U heeft in december 2014 voorwaarden gesteld voor de verzelfstandiging. Bij verkoop 
aan de hoogste bieder is onzeker of aan deze voorwaarden wordt voldaan. In het 
verlengde hiervan stellen wij voor het vliegveld onder voorwaarden te verkopen. 

• Verkoop van het veld leidt tot het volgende: 
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o De gemeente is niet meer verantwoordelijk (behoudens toezeggingen bij verkoop) 
voor de exploitatie van het terrein. De exploitatie van het vliegveld komt geheel 
voor rekening en risico van een marktpartij, die ook eindverantwoordelijk is voor 
investeringen, onderhoud en resultaat van de exploitatie. Ook het verkrijgen van 
een luchthavenbesluit is dan de verantwoordelijkheid van de marktpartij. 

O Verkoop levert een directe, eenmalige opbrengst voor de gemeente en een 
besparing in ambtelijke ondersteuning. 

O Eventuele toekomstige aanpassingen zijn in ieder geval verantwoordelijkheid van 
de marktpartij. 

• Voor het vliegveld moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld en - mits de 
bestemming vliegveld blijft - door de provincie een Luchthavenbesluit worden genomen. 
Het afstemmen van het publiekrechtelijke traject (bestemmingsplan en 
Luchthavenbesluit) op de verkoopprocedure, levert flexibiliteit op. De bestemming en 
verdere eisen kunnen zo immers worden afgestemd op de wensen van de potentiële 
koper. 

Kanttekeningen/overwogen alternatieven 
• Als de gemeente bij verkoop van het vliegveld eisen (voorwaarden) stelt, is sprake van 

een overheidsopdracht. In dat geval moet voor de verkoop een aanbestedingsprocedure 
worden doorlopen. 

• Het huidige bestemmingsplan biedt geen basis voor verkoop en moet worden vernieuwd. 
Potentiële kopers hebben hierdoor nog geen zekerheid dat hun plannen passen binnen 
het nieuwe bestemmingsplan. Als dit tijdens een verkoopprocedure lang onduidelijk is, 
vormt dit een risico. Het kan een prijsdrukkend effect hebben of de situatie opleveren dat 
kopers afhaken. 

• De gemeente kan alleen via publiekrechtelijke weg invloed uitoefenen op het gebruik en 
de functie van de gronden, maar zij kan niet afdwingen dat de gronden ook daadwerkelijk 
als vliegveld worden gebruikt. De vliegfunctie kan hierdoor uit Drachten verdwijnen. 

• Het is onzeker wie de koper is en of de huidige vliegende gebruikers in het 
verkoopproces een rol spelen. 

• Het is onzeker of verkoop slaagt. 

Evenementen 
In de Omzettingsregeling Luchthaven Drachten staat dat op het vliegveld een aantal "niet 
luchtvaartgebonden maatschappelijke activiteiten" mag plaatsvinden. Onder deze activiteiten 
vallen onder andere dragraces, streetlegal evenementen en een vliegerfestival. Deze 
activiteiten mogen plaatsvinden tijdens maximaal 10 evenementen gedurende in totaal 25 
dagen per jaar, waarbij het vliegveld voor vliegverkeer is gesloten. 
Een nieuw bestemmingsplan voor het vliegveld is sowieso nodig. In dit bestemmingsplan 
moeten ook het aantal evenementen (luchthavengebonden en niet-luchthavengebonden) en 
het geluid van deze evenementen worden opgenomen, plus een maximale effectenafweging. 
Bij het laatste gaat het over de vraag wat de gemeente wel/niet acceptabel vindt richting de 
omgeving van het vliegveld. Het enkel afwegen van evenementen in overige vergunningen 
(APV, Omgevinsgvergunning) is onvoldoende. 
Tot maximaal 12 dagen kan via het bestemmingsplan en de vergunning meer geluid worden 
toegestaan dan normaal. Bij uitbreiding van het aantal evenementen is de kans groot, dat 
een zone op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) nodig is. Dit geldt ook als meer dan drie 
dagen achter elkaar activiteiten met motorvoertuigen plaatsvinden. In de Wgh-zone ligt de 
directe omgeving van het vliegveld. 

Aanpak 
De voorbereidingen voor verkoop en de bestemmingsplanprocedure worden bij positief 
raadsbesluit gelijktijdig gestart. 

Financën en planning 
Het voorbereiden en opstellen van een deugdelijk verkoopcontract met voorwaarden, waarin 
de positie van de gemeente goed is gewaarborgd, brengt de nodige kosten en tijd met zich 
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mee. Een bestemmingsplanprocedure neemt een half jaar tot een jaar in beslag. Daarna kan 
de feitelijke verkoop van het vliegveld plaatsvinden. Onze inschatting is dat dit eerste of 
tweede kwartaal 2017 zal zijn. 

Drachten, 

Burgemeester en wethouders van Smallingerland, 

Tjeerd van Bekkum voorzitter. 

Egbert Bos secretaris. 

Ter inzage liggende stukken: 
1. Kaderrapportage Vliegveld Drachten; 
2. 
3. 
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1. INLEIDING 

1.1 Inleiding 

Achtergrond 

In 1996 heeft de gemeenteraad besloten het vliegveld Drachten (hierna ook te noemen: het "vliegveld") op te 
heffen. Een belangrijke reden voor sluiting van het vliegveld was de vaststelling van Drachten-Oost als 
uitbreidingsrichting voor woningbouw. Sinds het besluit in 1996 is er geen definitief besluit genomen tot sluiting 
van het vliegveld. Een grootschalige gebiedsontwikkeling aan de oostzijde is op dit moment niet meer aan de 
orde. Daardoor bestaat niet langer de noodzaak tot sluiting van het vliegveld. 

De gemeente is eigenaar van het vliegveld. Het vliegveld wordt geëxploiteerd door Stichting Vliegveld Drachten 
(hierna ook te noemen: de "Stichting"). Daartoe heeft de gemeente met de Stichting een beheerscontract 
gesloten. De Stichting heeft moeilijkheden de exploitatie sluitend te krijgen. Het vliegveld kent een 
exploitatietekort. Er is onvoldoende gereserveerd voor noodzakelijk groot onderhoud. Verder heeft de 
gemeente de afweging gemaakt dat het exploiteren van een vliegveld geen kerntaak van de gemeente is. 

Aanleiding onderzoek 

In 2013 is de gemeente gestart met een traject dat moet leiden tot een keuze tussen het sluiten of openhouden 
van vliegveld Drachten. In opdracht van de gemeente heeft Buck Consultants International onderzoek verricht 
naar de economische betekenis en marktkansen van het vliegveld. De belangrijkste conclusie van dit 
onderzoek is dat er voor vliegveld Drachten kansen in de markt zijn om te groeien. De marktkansen voor 
vliegveld Drachten zouden op basis van voornoemd onderzoek - kort gezegd - in drie segmenten liggen: 

• ontwikkelingen in de kleine luchtvaart (General Aviation); 
• versterking van vliegveld Drachten als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven: faciliteren 

luchthavengebonden activiteiten; 
• onbenut recreatief potentieel; aantrekkingskracht dagjesmensen, horeca, evenementen. 

De gemeente heeft vervolgens aan Royal HaskoningDHV de opdracht verstrekt tot het verder brengen van het 
proces tot privatisering van het vliegveld. Daarbij is van belang de kaders, doelstellingen en de financiële 
haalbaarheid te bepalen van de mogelijke vervolgtracjecten. Deze aspecten zijn weergegeven in de 
voorliggende kaderrapportage. Ook worden de vervolgstappen geschetst. Omdat deze vervolgstappen 
afhankelijk zijn van de keuzes die nog gemaakt moeten worden, geven we die stappen in hoofdlijnen weer. 

1.2 Leeswijzer 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd; 

Hoofdstuk 1; Inleiding 

Hoofdstuk 2: Huidige situatie Vliegveld Drachten 
Hoofdstuk 3: Doelstellingen gemeente 
Hoofdstuk 4; Onderzochte scenario's 
Hoofdstuk 5: Samenvatting en advies vervolgacties 

1.3 Doel van de onderhavige rapportage 

Deze rapportage heeft als doel een basis te scheppen voor bestuurlijke en politieke besluitvorming door de 
gemeente. Hierdoor ontstaat er een duidelijk kader én een bestuurlijke/politieke opdracht op basis waarvan een 
vervolgtraject voor het vliegveld kan worden gestart. 



2. HUIDIGE SITUATIE VLIEGVELD DRACHTEN 

In deze paragraaf is de huidige situatie omtrent het vliegveld weergegeven. Deze paragraaf ziet 
achtereenvolgens op: 

• de kenmerken van het vliegveld; 

• de eigendom en exploitatie; 
de huidige gebruikers van het vliegveld; 

• de financiële situatie; 
• het publiekrechtelijk kader. 

2.1 Kenmerken vliegveld 

Het vliegveldterrein is 25 ha groot en heeft een verharde baan van (deels) teerhoudend asfalt van 31 bij 950 
meter. 

Het veld is bruikbaar voor de kleine luchtvaart. Deze kleine luchtvaart bestaat voornamelijk uit General Aviation  
verkeer (toestellen tot 6.000 kg) en Microlight Aircraft vliegtuigen of Ultra Light vliegtuigen (ULV)). Onder 
Microlight Aircraft vliegtuigen vallen ook motorzwevers en gemotoriseerde parachutes (paramotors). 

De baan is met 90 meter verlengd ten behoeve van een startvak voor de dragraces, die een aantal keren per 
jaar plaatsvinden. Vanwege de dragraces is de voor de vliegtuigen bruikbare lengte van de baan voor het 
starten en landen een aantal jaren geleden beperkt tot 780 meter. 

Op het vliegveldterrein staat een klein havengebouwtje. Verder staan er in totaal vier hangars die gefinancierd 
zijn via en in gebruik zijn door vliegers van Friesland Aviation en de vliegclub Ultra Light Vereniging Friesland. 

2.2 Eigendom en exploitatie viiegveid 

De gemeente is eigenaar van (de gronden van) het vliegveld. Een deel van de gronden van het aansluitende 
bedrijventerrein is eigendom van Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Azeven-Noord, een 
samenwerkingsverband tussen de gemeente Smallingerland en de gemeente Opsterland. 

Het vliegveld wordt geëxploiteerd door de Stichting. Het doel van de Stichting is het in stand houden en 
exploiteren van het vliegveld. De Stichting heeft een bruikleen- en beheersovereenkomst gesloten met de 
gemeente, waarbij de Stichting de gronden van het vliegveld in bruikleen krijgt van de gemeente en de 
gemeente een aantal taken voor de Stichting uitvoert \ De Stichting is exploitant van het vliegveld en 
verantwoordelijk voor het beheer, waaronder het vaststellen en toezicht houden op het veiligheidsbeleid en 
financieel beheer.^ 

De havenmeester, in dienst van de gemeente, is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het vliegveld 
en ziet erop toe dat het veiligheidsbeleid wordt nageleefd. De havendienst bestaat uit vrijwilligers, o.a. 
assistent-havenmeesters en brandweer, die geen geldelijke vergoeding voor hun diensten ontvangen, met 
uitzondering van noodzakelijk gemaakte kosten. De Stichting betaalt de kosten van noodzakelijke opleidingen 
voor de vrijwilligers. 

^ De bruikleenovereenkomst kent een opzegtermijn van zes maanden. Van deze opzegtermijn kan worden afgeweken met 
wederzijds goedvinden van partijen. 
^ Het bestuur bestaat uit drie leden die zijn aangesteld vanuit de gemeente, één lid namens de ondernemersvereniging, 
één lid dat aangesteld is namens de Kamer van Koophandel, en één lid namens Philips. 



2.3 Huidige gebruikers vliegveld 

Het vliegveld kent een aantal vaste gebruikers. De Stichting maakt met deze gebruikers afspraken over het 
gebruik van het vliegveld. De gebruikers zijn: 

Friesland Aviation, Stichting Luchtvaartcentrum Drachten en Ultra Light Vereniging Friesland; 
De dragracers en street legal racers; 
Overige gebruikers. 

Friesland Aviation, Stichting Luchtvaartcentrum Drachten en Ultra Light Vereniging Friesland 

Vaste vliegende gebruikers zijn piloten die via Stichting Luchtvaartcentrum Drachten (hierna te noemen LCD), 
Friesland Aviation (hierna te noemen "FA") en de vereniging Ultra Light Vereniging Friesland (hierna te noemen: 
"ULVF") vliegen. De Stichting heeft met elk van deze partijen afspraken gemaakt ter zake het gebruik van het 
vliegveld, plaatsing van de hangars en de vergoeding die de Stichting daarvoor ontvangt. 

Via de ULVF zijn twee hangars in gebruik. Via FA zijn twee hangars in gebruik. Voor het vliegveld geldt een 
'Prior Notice regeling'. Dit houdt in dat piloten die van het vliegveld gebruik willen maken dit van tevoren 
moeten melden en er geen permanente bezetting van de havendienst is op het veld. Op drie middagen en 
avonden door de week en ged urende het weekendgebruik is er wel bezetting van de havendienst geregeld en 
hoeven piloten zich niet van tevoren te melden. 

De meeste leden van de ULVF vliegen met Micro light Aircraft. Andere piloten vliegen met zwaardere toestellen, 
boven de 450 kg die onder de reguliere kleine luchtvaart vallen. Eigenaren van de toestellen be talen huur voor 
de stalling aan de financiers van de hangars. Piloten betalen zelf het havengeld aan de Stichting. 

Het totaal aantal vliegbewegingen ligt rond 5.000 per jaar. Er is geen maximaal aantal toegestane 
vliegbewegingen. De mogelijkheden worden beperkt door de geluidsruimte die voor het vliegveld is bepaald. 
Die geluidsruimte is berekend op basis van 10.000 vliegbewegingen per jaar en de daarbij gekozen aannames 
van typen toestellen, verdeling van de vliegbewegingen over het jaar, dag en week. In het geval dat de 
vliegbewegingen uitgevoerd worden met stillere vliegtuigen is de verwachting dat er meer dan 10.000 
vliegbewegingen per jaar kunnen plaatsvinden binnen de huidig bepaalde geluidsruimte. 

Dragracers en street legal racers 

Naast vliegactiviteiten vinden op het vliegveld dragraces en andere races met motorvoertuigen plaats. Het 
vliegveld is voor deze activiteiten een geschikte locatie vanwege de landingsbaan van 950 meter asfalt in een 
rechte baan. De dragracers hebben geïnvesteerd in het aanbrengen van een asfaltoverlaging die de baan 
geschikt maakt voor dit soort type races. 

Ter zake het gebruik van het vliegveld door deze raceorganisaties, wordt per evenement een aparte 
overeenkomst gesloten met de Stichting. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over - onder meer 
- (de tijden van) het gebruik, de aansprakelijkheid van de raceorganisatie voor het gebruik, de financiële 
vergoeding en de aanvraag van de vergunning door de betreffende raceorganisatie. 

Volgens de Omzettingsregeling luchthaven Drachten (zie hierna) mogen op het vliegveld maximaal 10 
evenementen gedurende in totaal 25 dagen plaatsvinden (de 'niet luchtvaartgebonden maatschappelijke 
activiteiten'). Er vinden jaarlijks ongeveer drie dragrace-weekenden plaats en vier streetlegal evenementen. 

• Overige 

Het vliegveld is tevens een vogelbroedgebied. Om die reden mogen evenementen pas plaatsvinden na 1 juni 
van elk jaar. Jaarlijks vindt overleg plaats met de vogelwacht. 



Daarnaast heeft de Stichting met de grasdrogerij afspraken gemaakt over het gebruik en maaibeheer door de 
grasdrogerij. Dit betreft de gronden rondom de landingsbaan. 

Incidenteel zijn er nog andere gebruikers, zoals de vliegerclub die jaarlijks een vliegerfestival organiseert. De 
Stichting maakt hierover afspraken met deze gebruikers. 

2.4 Financiële situatie 

Inkomsten van de Stichting worden gegenereerd uit landingsgelden, een opstalvergoeding voor de hangars, 
gebruik havengebouw en huuropbrengsten bij evenementen en van eventuele andere gebruikers. De kosten 
van de Stichting bestaan uit de volgende posten: huisvestingskosten, belastingen en verzekeringen, 
materiaalkosten en administratiekosten. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Administratie, beheer en 
financiële administratie wordt voor een groot deel verzorgd door ambtelijke inzet, terwijl overige taken door 
vrijwilligers worden uitgevoerd. 

De Stichting kent een structureel exploitatietekort dat in de afgelopen jaren varieerde van enkele duizenden 
euro's tot€ 12.505 in 2008^. In 2013, het laatste jaar waarvan financiële gegevens ontvangen zijn, bedraagt het 
exploitatietekort € 3.640. De gemeente verstrekt jaarlijks een subsidie aan de Stichting om deze 
exploitatietekorten aan te vullen en een sluitende begroting te presenteren. Vanaf 2013 bedraagt deze subsidie 
maximaal € 10.340 per jaar"*, waarbij het niet gebruikte gedeelte aan de gemeente wordt teruggestort. Het 
geaccumuleerde bedrag aan subsidies dat de gemeente aan de Stichting heeft toegekend tussen 2008 en 
2013, bedraagt ruim € 35.000. 

Naast deze jaarlijkse subsidie wordt door de gemeente een deel van de ambtelijke inzet niet in rekening 
gebracht. De totale ambtelijke inzet wordt geschat op een bedrag van bijna € 35.000 op jaarbasis^; hiervan 
werd in 2013 ongeveer € 9.000 doorbelast. In totaal is er in de periode tussen 2009 en 2013 door de gemeente 
een bedrag van € 37.000 in rekening gebracht voor de ambtelijke inzet, terwijl de daadwerkelijke inzet, op 
basis van het eerder genoemde bedrag van € 35.000 per jaar, bijna € 175.000 bedraagt. 

Groot onderhoud voor de landingsbaan is niet begroot, en er zijn geen bestaande voorzieningen voor deze 
uitgave die in de nabije toekomst uitgevoerd dient te worden. 

2.5 Publiekrechtelijk kader 

Omzettingsregeling luchthaven Drachten 

In 2009 is de Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens van kracht geworden. Daarmee ligt het bevoegd 
gezag over de niet-nationale burgerluchtvaartterreinen niet meer bi j het Rijk, maar bij de provincie. Dit houdt in 
dat de provincie zelf besluiten mag nemen over de inpassing en de milieuruimte van een luchthaven en de 
ruimtelijke gevolgen daarvan. Dit doen Provinciale Staten door het vaststellen van luchthavenbesluiten en 
luchthavenregelingen in de vorm van verordeningen. Voor Drachten is een Luchthavenbesluit nodig, dat nog 
niet is genomen door Provinciale Staten. 

Thans geldt voor het vliegveld de Omzettingsregeling luchthaven Drachten, die op 1 januari 2011 in werking is 
getreden. Deze Omzettingsregeling luchthaven Drachten verving het Aanwijzingsbesluit van 1980 (met latere 
wijzigingen). In het Aanwijzingsbesluit was een geluidscontour op basis van 10.000 vliegbewegingen 
vastgesteld. In de Omzettingsregeling luchthaven Drachten is de geluidzone vervallen en vervangen door twee 
handhavingspunten; één ten westen van de baan en één ten oosten van de baan. Deze handhavingspunten 
kennen grenswaarden ten aanzien van geluid. Naast deze grenswaarden zijn op het vliegveld eveneens 
maximaal 20 helikopterbewegingen toegestaan. 

Het gebruik van de luchthaven moet plaatsvinden binnen de daglichtperiode overeenkomstig de 
zichtvliegvoorzieningen, bedoeld in hoofdstuk 3 afdeling 3 van het Luchtverkeersreglement. Verder geldt de 

^ Bron: Winst & Verliesrekening Stichting Vliegveld Drachten 2009 - 2013 
Bron: Beleidsplan 2013-2016 

® Bron: Rapport Buck Consultants International 



beperking dat in de maanden april tot en met september het uitvoeren van circuitvluchten op zaterdagen 
uitsluitend is toegestaan in de periode van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zondagen, Tweede Paas- en 
Pinksterdag en Hemelvaartsdag uitsluitend in de periode van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

Op grond van de Omzettingsregeling luchthaven Drachten bestaat ruimte voor uitbreiding van het huidige 
aantal vliegtuigbewegingen (geluidscontour is gebaseerd op 10.000 bewegingen, feitelijk aantal 
vliegbewegingen is 5.000) De gebruikers hebben in het verleden kenbaar gemaakt een verruiming van de 
contour te wensen. Dit is afhankelijk van onder andere het standpunt van de provincie Fryslan, die het 
Luchthavenbesluit moet nemen. Een dergelijk verzoek tot verruiming van de geluidscontour moet deugdelijk 
kunnen worden onderbouwd, gezien het huidige (beperkte) aantal vliegbewegingen van 5.000 per jaar. 

De Stichting mag op basis van de Omzetteringsregeling luchthaven Drachten maximaal 10 niet-
luchtvaartgebonden maatschappelijke activiteiten gedurende maximaal 25 dagen per jaar op het vliegveld 
accommoderen, mits: 

" het vliegveld gedurende de duur van de activiteit voor alle luchtverkeer is gesloten en deze sluiting 
ruimschoots van tevoren bekend is gemaakt; 

• B & W toestemming heeft verleend en de noodzakelijke vergunningen zijn verkregen. 

Luchthavenbesluit 

Zoals gezegd moet door Provinciale Staten van de Provincie Fryslan nog een Luchthavenbesluit worden 
genomen. Op grond van de Omzettingsregeling luchthaven Drachten moet het vaststellen van het 
Luchthavenbesluit binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de Omzettingsregeling geschieden, aldus voor 1 
januari 2016. Bij het vast te stellen Luchthavenbesluit moet het geluid van helikopters wel worden 
meegenomen. Ook moeten de externe veiligheidscontour en andere beperkingen worden vastgelegd. 

Bestemmingsplan 

Het vliegveld maakt deel uit van het bestemmingsplan 'Buitengebied' uit 1984. Bij de actualisatie van dit 
bestemmingsplan in 2002 en latere herzieningen is het vliegveld niet meegenomen in verband met de 
woningbouwplannen in Drachten-Oost. 
Op het vliegveldterrein staan thans vier hangars. In 2006 heeft B&W vrijstelling ex artikel 19.1 WRO verleend 
van het geldende bestemmingsplan voor de bouw van twee hanga rs en legalisatie van twee toen al bestaande 
hangars. Daarbij is de voon/vaarde opgenomen dat deze vrijs telling eindigt indien het vliegveld niet meer past 
binnen een nieuw vastgesteld bestemmingsplan voor het betreffende plangebied of indien een 
bestemmingsplan wordt vastgesteld voor de woonwijk Drachtenoost. In de actualisatie van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2013 is het vliegveld niet meegenomen. In het bestemmingsplan heeft het 
vliegveld de bestemming 'Airstrip -Vl(a)'. 

Vergunning niet-iuchtvaart gebonden activiteiten 

De gemeente heeft in het verleden onderzoek verricht naar legaliseerbaarheid van de niet-luchtvaart gebonden 
activiteiten, waaronder de races. Tot 1 november 2014 bestond in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht ("Wabo") de een mogelijkheid tot legalisering op grond van de 'kruimellijst vergunning bij 
strijdigheid bestemmingsplan' (artikel 4 lid 8 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht). Deze mogelijkheid was 
echter te beperkt: slechts maximaal drie evenementen per jaar met een duur van maximaal 15 dagen per 
evenement. 

Naast genoemde mogelijkheid is ook gekeken naar het le galiseren van die evenementen door middel van een 
omgevingsvergunning vanwege strijdigheid bestemmingsplan. Daarbij speelt dat er ook een 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig is. Vanwege de niet-luchtvaart gebonden activiteiten op 
het vliegveld is er sprake van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo. In het verleden 
is gebleken dat het verlenen van deze vergunning destijds niet mogelijk was. 

Sinds 1 oktober 2010 is de gemeente bevoegd gezag voor een milieuvergunningplichtige inrichting voor racen, 
ook als er sprake Is van een zogenaamde Wet geluidhinder inrichting. 



3. DOELSTELLINGEN GEMEENTE 

Een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol naar de markt brengen van de exploitatie van het vliegveld 
is een duidelijke definitie van hetgeen van de markt wordt verwacht. Daartoe moet eerst worden vastgesteld 
wat de doelstellingen zijn van de gemeente ten aanzien van het vliegveld; wat zijn de eisen en wensen van de 
gemeente? Daarbij moet tevens in kaart gebracht worden welke verantwoordelijkheden en verplichtingen aan 
de private partij worden gegeven. 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de uitgangspunten die het kader vormen voor een succesvolle 
privatisering van het vliegveld. 

3.1 Omschrijving doelstellingen gemeente 

De gemeente heeft kenbaar gemaakt met de exploitatie van het vliegveld de volgende doelstellingen voor ogen 
te hebben: 

• Behoud van functie 
In eerste instantie is het de wens van de gemeente om de functie van vliegveld te behouden. 

Private exploitatie 
Het exploiteren van een vliegveld is geen kerntaak van de gemeente. Het vliegveld dient derhalve 
particulier gerund te worden, zonder financiële en bestuurlijke bemoeienis van de gemeente. 

Inpassing regelgeving 
Alle activiteiten moeten passen binnen de grenzen van de huidige regelgeving, waaronder de 
Omzettingsregeling luchthaven Drachten, omgevingsvergunning en evenementenvergunning. 

Economie/werkgelegenheid 
Het vliegveld moet een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de economie/werkgelegenheid. 

• Recreatie 
Het vliegveld moet een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan toerisme/recreatie. 

• Duurzaamheid 
Het vliegveld moet een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. 

• Omgevingsbelasting 
De exploitatie van het vliegveld levert zo min mogelijk omgevingsbelasting op. 

• Voortzetting huidig gebruik en evenementen 
Het heeft de voorkeur dat het gebruik van het vliegveld door de huidige gebruikers en evenementen 
inpasbaar is in de exploitatie. 

3.2 Uitgangspunten ten aanzien van de rol van de markt 

De gemeente heeft aangegeven bij de exploitatie de volgende rol van de markt te zien: 

• De marktpartij exploiteert het vliegveld 
Het vliegveld wordt geëxploiteerd en beheerd door een marktpartij, zonder bemoeienis van de gemeente. 
Alle toekomstige kosten voor onderhoud en eventuele verbetering op en rondom het veld zijn voor rekening 
van de exploitant. Door deze marktpartij kunnen extra functies op of rond het luchthaventerrein worden 
geëxploiteerd, met als voorwaarde dat deze functies een directe relatie hebben met het vliegveld. 
Voorbeelden hiervan zijn horeca, een onderhoudsbedrijf en een energievoorziening. Toevoeging van 
zelfstandige kantoren, detailhandel en/of woningbouw past niet in het gemeentelijk beleid. Als voor de extra 



functies een ruimtelijke uitbreiding voor nodig is, is de gemeente bereid hierin een faciliterende rol te 
spelen. 

- Groei binnen geluidsruimte 
Er is binnen de hu idige geluidsruimte nog ruimte voor groei van het aantal vliegbewegingen. De huidige 
geluidsruimte is daarom in eerste instantie uitgangspunt voor plannen voor het vliegveld. Uitbreiding is voor 
de gemeente niet uitgesloten, maar is alleen mogelijk indien de provincie hiermee instemt. 

• Overdracht 'as is' 
Het vliegveld wordt overgedragen i n de toestand waarin het zich bevindt. De gemeente verricht geen grote 
investeringen (zoals bijvoorbeeld baanoverlaging) In het vliegveld. 

• Garantstelling marktpartij 
Partijen die plannen indienen, maken aannemelijk dat zij garant staan voor continuïteit, financiële 
draagkracht en kwaliteit om de exploitatie zelfstandig uit te voeren. 

3.3 Uitgangspunt ten aanzien van rol van de gemeente 

• De gemeente creëert randvoorwaarden voor privaat gerund vliegveld 
De gemeente spant zich in om te komen tot het Luchthavenbesluit en herziening bestemmingsplan, indien 
nodig. Dit gebeurt op basis van een door de marktpartij in te dienen en met de gemeente af te stemmen 
plan. De gemeente spant zich in zorg te dragen voor een obstakelvrije zone in de bestemmingsplannen 
rondom het vliegveld. 



4. ONDERZOCHTE SCENARIO'S 

4.1 Inleiding 
Diverse marktpartijen hebben in het verieden (ongevraagd) bij de gemeente plannen ingediend voor de 
expioitatie van (de gronden van) het vliegveld. De ideeën die door de marktpartijen zijn aangedragen zijn lopen 
uiteen. Er zijn piannen ingediend voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, waaronder een nieuwe 
verkeerstoren, hangarruimte en andere voorzieningen voor viiegtuigen (o.a. onderhoudsfaciiiteiten). Tevens is 
er een aantai piannen ingediend omtrent de organisatie van evenementen,waarbij tevens (kieinschaiige) 
horeca wordt geëxpioiteerd. 

Uit bestudering van deze piannen komt het voigende beeld: 
• in alie ingediende plannen gaan de marktpartijen uit van behoud van het gebruik van de functie van 

vliegveld; 
• vrijwel alie ingediende piannen gaan daarnaast uit van een of meer aanvullende - al dan niet aan het 

vliegveld gerelateerde - activiteiten of uitbreiding van de huidige activiteiten; 
• een aantai piannen omvat een ontwikkeling op het vliegveld in combinatie met extra bebouwing op 

en/of nabij het vliegveld; 

• alle plannen gaan uit van een faciiiterende in plaats van een subsidiërende rol van de gemeente. De 
exploitatie wordt uitgevoerd door één private partij. 

De ingediende plannen geven een beeld van de ideëen die in de markt leven voor de toekomst van het 
vliegveld. De gemeente acht het van belang met deze ideëen rekening te houden voor zover deze plannen 
aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente. Deze plannen zijn dan ook meegenomen in het opstellen van 
scenario's. 

4.2 Definitie van de scenario's 
in dit hoofdstuk worden de onderzochte scenarios beschreven en wordt nagegaan in hoeverre deze scenario's 
voldoen aan de doelstellingen van de gemeente. Drie (hoofd)scenario's worden onderscheiden voor het 
vliegveld: Huidige situatie voortzettten; verkoop van de gronden en het verlenen van een concessie tot 
expioitatie voor bepaalde tijd. 

Scenario 1. Huidiae situatie voortzetten 
Een eerste mogelijk scenario betreft het (basis)scenario van voortzetting van de huidige situatie. Daarbij 
worden hierna twee varianten onderscheiden: 

• Variant 1a) voortzetten van de huidige activiteiten conform huidig gebruik; 



• Variant 1b) voortzetten met vergroting van activiteiten binnen huidige maximaal vergunde ruimte. 

Dit scenario is niet overeenkomstig de doelstelling van de gemeente maar is meegenomen als referentiekader.. 

Scenario 2: Verkoop gronden 
Scenario 2 betreft het verkopen van de gronden van het vliegveld. De exploitatie van het vliegveld komt geheel 
voor rekening en risico van de marktpartij. Deze marktpartij is verantwoordelijk voor het verrichten van 
investeringen, het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud en de exploitatie. De gemeente heeft ten 
aanzien van de verdere exploitatie geen financiële verplichtingen meer en geen risico. De gemeente zal dan 
wel alle verplichtingen die zij is aangegaan met betrekking tot de exploitatie van het vliegveld moeten 
beëindigen of overdragen aan de marktpartij. Het uitgangspunt is dat de gronden van het vliegveld worden 
gebruikt voor vliegverkeer en evenementen en dat gemeente de hiervoor benodigde vergunningen afgeeft. 

Scenario 3: Concessie 
Scenario 3 betreft het verstrekken van een concessie aan een marktpartij die voor eigen rekening en risico de 
exploitatie op zich neemt. De gemeente kan faciliterend optreden binnen de in de concessie overeengekomen 
voorwaarden. Bij het einde van de exploitatieperiode of tussentijdse beëindiging van het contract eindigt het 
gebruiksrecht van de gronden en worden de gronden weer aan de gemeente overgedragen. Daarmee krijgt de 
gemeente weer de beschikking over de gronden. Dit zijn wezenlijke verschillen met scenario 2 
(verkoopscenario). 
Bij dit scenario hebben wij de volgende twee varianten onderscheiden: 

• Variant 3a) Focus op vliegen; 

• Variant 3b) Vliegen met focus op evenementen. 

4.3 Uitwerking van de scenario's 
Hierna wordt meer in detail aangegeven wat elk scenario inhoudt en welke varianten er bestaan binnen een 
scenario. Daarnaast is per scenario een beknopte en indicatieve business case weergegeven, en zijn de 
implicaties ten aanzien van het wettelijk kader, de doelstellingen van de gemeente en de kansen en risico's 
toegelicht. 
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Scenario 1 variant 1a - voortzetten conform huidig gebruik 

Hoofdlijnen variant 

Wettelijk kader 

Verenigbaar met 
doelstellingen? 

Business case 

Voor deze varianti 
geldende kansen en 
risico's 

Bij het voortzetten van de huidige activiteiten wijzigt niets ten aanzien van de 
huidige exploitatie en (de intensiteit van) het gebruik door de huidige gebruikers. De 
gemeente blijft eigenaar van de gronden en het vliegveld wordt geëxploiteerd door de 
Stichting, met financiële bijdrage vanuit de gemeente. 

Juridisch gezien wijzigt bij dit scenario niets. Het viiegveid wordt nog steeds 
geëxpioiteerd door de Stichting. 

De voortzetting van de huidige activiteiten conform huidig gebruik past binnen de 
huidige wettelijke kaders, met uitzondering van de races. 

Er bestaat op grond van de Omzettingsregeling luchthaven Drachten de mogelijkheid 
tot uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Wel geldt dat door Provinciale Staten 
van de Provincie Fryslên een Luchthavenbesluit moet worden genomen. 

In 2006 heeft B&W vrijstelling ex artikel 19.1 WRO verleend van het geldende 
bestemmingsplan voor de bouw van twee hangars en legalisatie van twee toen al 
bestaande hangars. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat deze vrijstelling eindigt 
indien het vliegveld niet meer past binnen een nieuw vastgesteld bestemmingsplan 
voor het betreffende plangebied of indien een bestemmingsplan wordt vastgesteld 
voor de woonwijk Drachtenoost. 

Op grond van de Omzettingsregeiing luchthaven Drachten moet het 
Luchthavenbesluit voor 1 Januari 2016 worden genomen. Bij het vast te stellen 
Luchthavenbesluit moet het geluid van helikopters en de externe veiligheid worden 
meegenomen. 

Deze variant is niet verenigbaar met de doelstellingen van de gemeente. Immers, 
een belangrijke doelstelling van de gemeente is een private exploitatie en dat wordt, 
zoals gezegd, met de voortzetting van de huidige situatie niet bereikt. In dit scenario is 
de exploitatie nog steeds afhankelijk van financiële contributie van de gemeente. 

Uit een rapport opgesteld door Buck Consultants International in 2014 blijkt een 
jaarlijkse contributie van de gemeente van € 35.890 per jaar nodig te zijn voor een 
sluitende exploitatie van de luchthaven.. 

Deze contributie bestaat uit (i) een bijdrage om de exploitatietekorten aan te vullen en 
(ii) amb telijke inzet die maar ten dele wor dt doo rbelast aan de Stichting. Over een 
periode van 10 jaar, bi j een rentev oet van 4%, bedra agt de net to contante waarde 
van deze contributie € 291.100. 

Een verhoging van inkomsten is in de huidige situatie niet waarschijnlijk. Een 
structureel exploitatietekort blijft drukken op de gemeentebegroting. 

In de nabije toekomst dient groot onderhoud van de baan uitgevoerd te worden. Het 
bedrag benodigd voor groot onderhoud van de landingsbaan is niet gedekt.. 

De gemeente heeft duidelijk gemaakt dat het voortzetten van de huidige situatie ten 
aanzien van het feitelijk gebruik en de juridische situatie geen optie is. 
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Scenario 1 variant lb - voortzetten conform vergunde ruimte 

Hoofdlijnen varipiifc ' Een andere variant op scena rio 1 is voo rtzetting van de huidige situa tie, maar m et 
uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op basis van de maximaal 
toegestane ruimte. 

Op grond van de Omzettingsregeiing luchthaven Drachten bestaat de mogelijkheid tot 
uitbreiding van het aantal vliegbewegingen tot 10.000 per jaar bij gebruik met 
eenzelfde type vliegtuigen. 

Juridisch gezien wijzigt bij dit scenario niets. Het vliegveid wordt nog steeds 
geëxploiteerd door de Stichting. 

kader 

ill»: 

iwL » •) 

Verenigbaar met 
doelstellingen? 

Business cate 

De voortzetting van de huidige activiteiten conform huidig gebruik past binnen de 
huidige wettelijke kaders, met uitzondering van de races. Bij deze variant moeten de 
gevolgen van de (nog te maken) externe veiligheidsberekening worden bepaald. 

Er bestaat op grond van de Omzettingsregeling luchthaven Drachten de mogelijkheid 
tot uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Wel geldt dat door Provinciale Staten 
van de Provincie Fryslan een Luchthavenbesluit moet worden genomen. 

In 2006 heeft B&W vrijstelling ex artikel 19.1 WRO verleend van het geldende 
bestemmingsplan voor de bouw van twee hangars en legalisatie van twee toen al 
bestaande hangars. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat deze vrijstelling eindigt 
indien het vliegveld niet meer past binnen een nieuw vastgesteld bestemmingsplan 
voor het betreffende plangebied of indien een bestemmingsplan wordt vastgesteld 
voor de woonwijk Drachtenoost. 

Op grond van de Omzettingsregeiing luchthaven Drachten moet het 
Luchthavenbesluit voor 1 januari 2016 worden genomen. Bij het vast te stellen 
Luchthavenbesluit moet het geluld van helikopters worden meegenomen. 

Dit scenario Is niet verenigbaar met de doelstellingen van de gemeente. Immers, 
een belangrijke doelstelling van de gemeente is een private exploitatie en dat wordt 
met de voortzetting van de huidige situatie, zelfs bij een optimaal gebruik van de 
luchthaven, niet bereikt. 

Thans worden er ongeveer 4.000 tot 5.000 vliegbewegingen per jaar uitgevoerd op 
het vliegveld. Het merendeel van de bewegingen wordt uitgevoerd door leden van 
ULVF en Friesland Aviation. Ter compensatie van het inzetten van vrijwilligers 
ontvangen beide groep gebruikers een korting op de havengelden. Slechts een klein 
aantal aantal gebruikers betaalt de volledige havengelden conform de 
havengeldregeling. 

Enkel in het meest gunstige geval, waarin additioneel 6.000 vliegbewegingen 
uitgevoerd wor den door geb ruikers die het volle luch thaventarief beta len, wor dt een 
beperkt pos itief operationeel result aat geboe kt met een netto conta nte waarde van 
ongeveer € 180.000 over een periode van tien jaar. Echter het operationeel 
resultaat is onvoldoende om de huidige ambtelijke inzet van de gemeente te 
bekostigen en blijft een operationele subsidie noodzakelijk om een sluitende 
begroting te realiseren. 

In dit meest gunstige scenario is aangenomen dat de toename van het verkeer 
afgehandeld kan worden met eenzelfde inzet van personeel en vrijwilligers en dat de 
operationele kosten in reële termen niet significant toenemen. Bovendien, indien het 
vliegverkeer inderdaad verder groeit richting 10.000 vliegbewegingen is het 
aannemelijk dat de groei gedreven wordt door een hoger activiteitsniveau van ULVF 
en Friesland Aviation en minder door het overig verkeer. Aangezien de eerste groep 
gebruikers profiteert van een lager tarief zal het gemiddelde gewogen tarief lager zijn 
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Voor deze variant 
geldende kansen en 
risico's 

dan het volle tarief en zijn de opbrengsten waarschijnlijk lager uitvallen dan berekend. 

Een ruime verdubbeling van het verkeer zal de werkdruk op het vliegveld verhogen 
hetgeen, waardoor het inhuren van extra personeel, zoals een (deeltijd) 
havendienstmedewerker en/of administratief medewerker waarschijnlijk lijkt. Het 
gevolg is dat de personeelskosten toenemen en het resultaat verder drukken. 

In de nabije toekomst dient groot onderhoud van de baan uitgevoerd te worden, zelfs 
het meest optimistische scenario bied hiervoor onvoldoende dekking. 

De gemeente heeft kenbaar gemaakt dat het voortbestaan van de huidige situatie ten 
aanzien van het feitelijk gebruik en de juridische situatie geen optie is. 

Dit scenario bevestigt dat een professionele en sluitende exploitatie op basis van 
landingsgelden zeer waarschijnlijk niet mogelijk is. 
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Scenario 2 - Verkoop gronden 

Moofdlynen scenario 

Situatie na verkoop 

Verenigbaar met 
doelstellingen? 

Business case 

Si"»!!!?' 

De gemeente bepaalt vooraf binnen welke voorwaarden zij bereid is het vliegveld te 
verkopen. Daartoe moet o.a. de waarde van het vliegveld worden bepaald. Van 
belang is daarbij dat de verkoop plaatsvindt tegen marktconforme voorwaarden 
teneinde strijdigheid met het staatssteun recht te voorkomen. Belangrijkste keuze in 
deze procedure zal zijn of de gemeente verkoopt aan de bieder met de hoogste prijs, 
dan wel dat er nog kwalitatieve criteria worden gesteld. Indien de gemeente geen 
eisen stelt aan het gebruik en de exploitatie van het vliegveld, dan is er geen 
aanbestedingsplicht. In dit kader wordt verwezen naar Bijlage 1. Verder moeten de 
bestaande overeenkomsten, waaronder de overeenkomsten die de Stichting heeft 
gesloten met gebruikers, worden beëindigd. De opstallen moeten worden verwijderd. 

Na de verkoop heeft de gemeente geen zeggenschap meer over de exploitatie van 
het vliegveld. Zij kan via publiekrechtelijke weg invloed uitoefenen over de functie van 
de gronden, maar niet afdwingen dat de gronden ook daadwerkelijk als vliegveld of 
voor de organisatie van evenementen worden gebruikt. 
Indien de exploitatie van het vliegveld door de marktpartij mislukt en de marktpartij 
onverhoopt failliet gaat, wordt een curator aangesteld die de failliete boedel vereffent. 
De gronden van de luchthaven en opstallen kunnen door de curator worden verkocht. 
De gemeente heeft in beginsel geen zeggenschap over wat er met de gronden 
gebeurt. Het is mogelijk dat de gemeente, vanuit overwegingen van publiek belang, 
dan alsnog de urgentie voelt om in te grijpen en het vliegveld over te nemen tegen 
bijvoorbeeld sanering van de schulden. Juridisch heeft zij daartoe geen enkele 
verplichting, maar politiek/bestuurlijk zou die plicht gevoeld kunnen worden. Mogelijk 
zal in dit geval, na deze sanering een doorstart gemaakt worden waardoor de 
gemeente indirect met de gevolgen van een mislukte exploitatie te maken krijgt. 
Klachten van omwonenden zullen (waarschijnlijk) nog wel bij de provincie 
binnenkomen en niet (uitsluitend) bij de marktpartij. De gemeente kan via 
publiekrechtelijke weg (de aanwijzing van het vliegveld) regels stellen. 

Ten dele. Het verkoopscenario is gedeeltelijk verenigbaar met de doelstellingen 
van de gemeente. Immers, na de verkoop wordt het vliegveld geëxploiteerd door een 
private partij: de gemeente heeft hier geen directe (financiële) bemoeienis meer. 
Daarnaast is dit scenario inpasbaar in wet- en regelgeving. Met een verkoop kan 
echter niet worden geborgd dat de doelstellingen ten aanzien van 
economie/werkgelegenheid, recreatie en voortzetting van het huidige gebruik van het 
vliegveld worden geborgd.. 

In dit scenario worden de gronden van het vliegveld "as is", oftewel in de huidige 
staat, verkocht aan een geïnteresseerde koper. Op basis van een geschatte 
grondprijs van € 4 per m^ en een totaal oppervlakte van het luchthaventerrein van 25 
ha ligt de geschatte vraagprijs rond de € 100.000. Dit is exclusief de omliggende 
gronden van de exploitatiemaatschappij en een eventuele vergoeding die betaald 
moet worden voor de hangars. 

Aangezien de gemeent e na verkoop niet mee r financieel verantwoordelijk is vo or de 
exploitatie, is de jaarlijkse bijd rage in de vorm van ambtelijk inzet en subsidie niet 
meer noodzakelijk. De nett o contante waarde die de gemeente over een per iode van 
tien jaar besp aart, bedraagt ongeveer € 291.100. In combinatie me t de opbrengsten 
van verkoop komt een besteedbaar bedrag vrij van ongeveer € 390.000. 

• De gemeente heeft na verkoop geen zeggenschap meer over de exploitatie en 
het gebruik van het vliegveld, anders dan het handhaven op grond van het 
bestemmingsplan en eventueel verleende vergunningen. Dit betekent dat de 
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gemeente riièts in handen heeft om te waarborgen dat haar doelsteiiingéht 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
Een aandachtspunt dat door de gemeente is aangedragen is dat de toekomstige 
exploitant aannemelijk moet maken dat hij garant staat voor continuïteit, 
financiële draagkracht en kwaliteit om de exploitatie zelfstandig uit te voeren. Dit 
lijkt erop dat de gemeente nakoming wenst van de ingediende plannen. Dit kan 
niet worden gewaarborgd met een verkoop van het vliegveld. 

Het risico is groot dat de gemeente in de toekomst met de gevolgen van een 
mislukte exploitatie te maken krijgt. 
Een verkoopprocedure (mits niet behoeft te worden aanbesteed, zie Bijlage 1) is 
een relatief eenvoudige procedure. 
Bij een verkoop van het vliegveld lijken de drag- en/of streetracers een mogelijke 
koper. Deze aanname is gebaseerd op het feit dat de dragracers in het verleden 
reeds een belangrijke investering in de baan van het vliegveld hebben gedaan. 
Dit lijkt erop de wijzen dat de dragracers relatief kapitaalintensief zijn, naast het 
feit dat zij interesse hebben getoond bij de gemeente voor een uitbreiding van 
dragracers. Voor deze vergunning is de gemeente het bevoegd gezag. Bij 
uitbreiding van het aantal races is de kans groot, dat een zone op grond van de 
Wet geluidhinder nodig is. Dit doordat de openstelling van het veld zodanig wordt 
dat artikel 1 aanhef en onder m van onderdeel D van bijlage 1 van het Bor van 
toepassing wordt. 
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Scenario 3 - Concessie 

De voorgaande twee scenario's zijn relatief eenvoudig te beschrijven, doordat het kader niet verandert, of 
omdat het om een "eenvoudige" transactie gaat. Een concessie is een complexe vorm van publiek-private 
samenwerking. Daarom volgt eerst een aantal algemene beschouwingen over aspecten van een publiek-
private samenwerking voordat dieper ingegaan wordt op de twee varianten die onderscheiden worden in dit 
scenario. 

Hoofdlijnen scenario 

Verloop procedure 

Gebruik gronden 

De gemeente sluit met de marktpartij een concessieovereenkomst, waarbij aan de 
marktpartij als concessienemer verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot 
het gebruik en de exploitatie van de gronden. Ook wordt bepaald dat de 
concessienemer bij het einde van de exploitatieperiode (of tussentijdse 
beëindiging) de gronden aan de gemeente moet overdragen. Het risico van de 
exploitatie ligt gedurende de looptijd van de overeenkomst geheel bij de 
marktpartij. De kosten voor de exploitatie dient de marktpartij te dekken met de 
inkomsten uit de exploitatie. 

Het is mogelijk dat de gemeente een deel van de kosten vergoedt (onrendabele 
top), mits het risico van de exploitatie in overwegende mate bij de marktpartij blijft 
en/of mogelijk dat de gemeente de kosten voor het borgen van de veiligheid 
vergoedt. 

Het is raadzaam de bestaande overeenkomsten, waaronder de overeenkomsten 
die de Stichting heeft gesloten met gebruikers, te beëindigen. De nieuwe exploitant 
sluit zelf overeenkomsten ter zake de exploitatie van het vliegveld. 

Afhankelijk van de eisen die de gemeente stelt aan de exploitatie van het vliegveld 
kan worden bepaald of de gemeente de opdracht wel of niet moet aanbesteden. 
Indien de overeenkomst kwalificeert als een concessie voor een dienst geldt thans 
geen aanbestedingsplicht. Indien er sprake is van een grensoverschrijdend 
belang, moet wel een passende mate van openbaarheid worden gehanteerd, 
zodat de concessie ook voor feitelijke en onpartijdige mededinging uit andere 
lidstaten openstaat. Zie Bijlage 1. 

Een aanbestedingsprocedure is relatief kostbaar. Dit heeft te maken met het feit 
dat er verschillende stappen moeten worden doorlopen in de 
aanbestedingsprocedure en wij venwachten dat met diverse geïnteresseerde 
partijen (meerdere) gesprekken moeten worden gevoerd gedurende de 
aanbestedingsprocedure. Geschat wordt dat de kosten van het doorlopen van een 
aanbestedingsprocedure voor het vliegveld € 50.000 tot maximaal € 100.000 
zullen bedragen. 

Bij het verlenen van een gebruiksrecht van de gronden bestaan de volgende 
mogelijkheden: 

a) Het sluiten van een huurovereenkomst met de marktpartij; 

b) Het uitgeven in erfpacht van de gronden aan de marktpartij. 

Een huurovereenkomst of erfpachtovereenkomst is aanbestedingsplichtig, indien 
deze kwalificeert ais overheidsopdracht in de zin van de Aanbestedingswet 2012. 
In dit kader wordt verwezen naar Bijlage 1. Als de gemeente - kort gezegd - een 
rechtstreeks economisch belang heeft bij de verhuur of het verpachten en de 
exploitatie door de marktpartij, en deze exploitatie is in rechte afdwingbaar, dan is 
er in beginsel sprake van een aanbestedingsplicht. Dit betekent echter dat - indien 
de gemeente een aanbestedingsplicht wil vermijden door middel van het sluiten 
van een huurovereenkomst o f erfpachtovereenkomst - zij geen verplichtingen kan 
opleggen aan de exploitant ten aanzien van de (wijze van) exploitatie. Als dit wel 

16 



Situatie na sluiten 
concessieovereenkomst 

Wettelijk kader 

het geval is, zal er immers al snel sprake zijn van een overeenkomst onder 
bezwarende titel, waarbij een aanbestedingsplicht geldt. Dit houdt in dat, zoals bij 
verkoop, de gemeente geen grip heeft op het realiseren door de exploitant van de 
gewenste doelstellingen van de gemeente. Indien dergelijke verplichtingen in de 
met de exploitant te sluiten overeenkomst worden opgenomen, is al gauw sprake 
van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. 

De voorwaarden van de huurovereenkomst of de erfpachtovereenkomst moeten 
marktconform zijn om strijdigheid met het staatssteunrecht te voorkomen. 

In Bijlage 2 zijn de implicaties van het sluiten van een huurovereenkomst enerzijds 
dan wel een erfpachtovereenkomst anderzijds nader beschreven. 

Mocht de marktpartij haar verplichtingen uit hoofde van de 
concessieovereenkomst niet nakomen dan heeft de gemeente het recht de 
concessieovereenkomst tussentijds te beëindigen. Daarmee wordt ook het 
gebruiksrecht ten aanzien van de gronden beëindigd. De gemeente haalt daarmee 
de zeggenschap over het vliegveld weer naar zich toe. De gemeente kan besluiten 
het vliegveld weer op de markt te zetten, al dan niet in gewijzigde vorm of met 
andere voorwaarden. De gemeente kan ook besluiten een andere bestemming 
aan de gronden te geven (bijvoorbeeld woningbouw of natuur). 

In de concessieovereenkomst wordt meestal opgenomen dat de overeenkomst 
eindigt indien de marktpartij failliet gaat. Ook in de overeenkomst ter zake het 
gebruik van de gronden wordt opgenomen dat deze overeenkomst eindigt bij 
beëindiging van de concessieovereenkomst. 

Deze variant past binnen de huidige wettelijke kaders. Er bestaat op grond van de 
Omzettingsregeling luchthaven Drachten de mogelijkheid tot uitbreiding van het 
aantal vliegbewegingen. Wel geldt dat door Provinciale Staten van de Provincie 
Fryslan een Luchthavenbesluit moet worden genomen. Op grond van de 
Omzettingsregeling luchthaven Drachten moet dit voor 1 januari 2016 worden 
genomen. Bij het vast te stellen Luchthavenbesluit moet het geluid van helikopters 
worden meegenomen. 

In 2006 heeft B&W vrijstelling ex artikel 19.1 WRO verleend van het geldende 
bestemmingsplan voor de bouw van twee hangars en legalisatie van twee toen al 
bestaande hangars. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat deze vrijstelling 
eindigt indien het vliegveld niet meer past binnen een nieuw vastgesteld 
bestemmingsplan voor het betreffende plangebied of indien een bestemmingsplan 
wordt vastgesteld voor de woonwijk Drachtenoost. 

Bij dit scenario en met het oog op de ingediende plannen hebben wij de volgende twee varianten 
onderscheiden: 

Variant 3a) Focus op vliegen; 

Variant 3b) Vliegen met focus op evenementen. 
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Variant 3a - Focus op vliegen 

Hoofdlijnen 
variant 

Business case 

t 

Bij deze variant ligt de nadruk op vliegbewegingen. De gemeente sluit een 
concessieovereenkomst met een marktpartij, die verplichtingen heeft tot de exploitatie en 
onderhouden van het vliegveld voor een bepaalde tijd. Ook wordt bepaald dat de 
concessienemer bij het einde van de exploitatieperiode of tussentijdse beëindiging van het 
contract het vliegveld weer aan de gemeente moet overdragen. Het risico van de 
exploitatie ligt bij de marktpartij. De kosten voor de exploitatie dient de marktpartij te 
dekken met de inkomsten uit de exploitatie. 

De marktpartij fungeert als 'fixed base operator*. Het vliegveld wordt gebruikt door kleine 
propellervliegtuigen. Het vliegveld kan daarnaast worden ingericht en geëxploiteerd als 
Ultra Light / Micro Light centrum. De marktpartij krijgt het recht tot exploitatie van horeca op 
het terrein van het vliegveld. De marktpartij krijgt het recht om opstallen (o.a hangars) te 
bouwen op de percelen van het vliegveld. Naast het verzorgen van horeca activiteiten voor 
ULVF en Friesland Aviation wordt gecatered aan bezoekers van evenementen.. 

In de concessieovereenkomst worden de verplichtingen van de concessienemer opgelegd 
tot de exploitatie van het vliegveld, het onderhouden van het vliegveld en de overdracht 
van het vliegveld aan de gemeente bij het einde van de exploitatieperiode of bij 
tussentijdse beëindiging van het contract. Kern van deze contractvorm is dat het risico van 
de exploitatie bij de concessienemer ligt. 

Voor deze variant zijn twee verschillende business cases ontwikkeld. De eerste business 
case is opgesteld vanuit het oogpunt van de gemeentebegroting, de tweede business case 
vanuit het oogpunt van een investeerder. 

De gemeente is in deze variant niet meer financieel verantwoordelijk voor de exploitatie 
van de luchthaven. Uitgaande van een rentevoet van 4% bedraagt de netto contante 
waarde die de gemeente over een periode van tien jaar bespaart ongeveer € 291.100. Na 
aftrek van de kosten van het aanbestedingsproces (tussen € 50.000 en € 100.000) 
ontstaat een vrij te besteden bedrag van ongeveer € 191.100 tot € 241.100. Het is niet 
waarschijnlijk dat in de business case van de investeerder voldoende ruimte ontstaat voor 
een concessievergoeding aan de gemeente, derhalve zijn dit soort inkomsten niet 
meegerekend. 

Een bandbreedte van mogelijke resultaten voor een investeerder wordt bepaald door (i) 
een business scenario met conservatieve aannames en (ii) een business scenario met een 
optimistische insteek^. De netto contante waarde van de exploitatie resultaten liggen 
tussen een verlies van € 260.000 en een operationele winst van € 80.000. De nodige 
investeringen worden echter niet terug verdient. Zie Bijlage 3. 

De resultaten van beide scenario's geven aan dat een concessie geen garantie biedt op 
een winstgevende, of zelfs sluitende, begroting. Enkel in een scenario waarin significante 
verkeersgroei plaatsvindt, robuuste havengelden worden betaald, intensief gebruik wordt 
gemaakt van de horeca door luchthavengebruikers en bezoekers en ook gerekend mag 
worden op een intensieve inzet van vrijwilligers, is een positief operationeel 
bedrijfsresultaat te realiseren. De kans dat aan al deze voonwaarden voldaan wordt, lijkt 
ons zeer klein. Daarnaast moeten de investeringen van een restaurant, 
brandstofvoorziening en verkeerstoren nog gefinancierd kunnen worden, evenals de te 
verwachten baanoveiiaging. De opbrengsten uit de exploitatie zijn onvoldoende om deze 
investeringen te dekken. 

De belangrijkste aannames, Inclusief venwachte netto contante waarde, zijn samengevat In Bijlage 3. 
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Verenigbaar met  
doelstellingen? 

Kansen en 
risico's 

Ja. Deze variant is verenigbaar met de doelstellingen van de gemeente. Immers, na het 
verlenen van de concessie wordt het vliegveld geëxploiteerd door een private partij: de 
gemeente heeft hier geen (financiële) bemoeienis meer. Daarnaast is de variant inpasbaar 
in de wet- en regelgeving. Ook vervult deze variant de doelstellingen ten aanzien van 
economie/werkgelegenheid, recreatie en voortzetting van het huidige gebruik van het 
vliegveld. 

• Indien de toekomstige exploitant uitbreiding wenst van het huidige aantal toegestane 
vliegbewegingen, zal dit bij het te nemen Luchthavenbesluit moeten worden 
gewaarborgd. 

• Gezien de grote mate van onzekerheid en relatieve spreiding in de resultaten van 
beide business cases is de kans relatief groot dat de exploitant moeite heeft met het 
realiseren van een sluitende exploitatie. Het afbreukrisico is groot. 

• Als de marktpartij onverhoopt failliet gaat eindigt de concessie alsmede het 
gebruiksrecht van de gronden. De gemeente kan dan opnieuw besluiten wat zij dan 
met het vliegveld wil doen, ook een verkoop van het vliegveld behoort dan tot de 
mogelijkheden. 

• Niet zeker is dat de benodigde omgevingsvergunning milieu voor de niet-luchtvaart 
gebonden activiteiten kan worden verleend. Dit hangt af van de gewenste 
bedrijfsvoering van de exploitant. 

• De bestaande overeenkomsten, waaronder de overeenkomsten die de Stichting heeft 
gesloten met gebruikers, moeten worden beëindigd. De nieuwe exploitant sluit zelf 
overeenkomsten ter zake de exploitatie van het vliegveld. 
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Variant 3b - Vliegen met focus op evenementen 

Hoofdlijnen variant 

- Siv-' . 

Business case £ 

Verenigbaar met  
doelstellingen? 

Kansen en risico's 

Bij deze variant blijft de functie van vliegveld behouden, maar ligt de nadruk minder op 
het vliegen en meer op het gebruik van het vliegveld voor evenementen. 

De marktpartij krijgt als concessionaris het recht deze evenementen voor eigen 
rekening en risico te exploiteren. Daarbij krijgt de marktpartij het recht een 
evenementenhal te realiseren op het terrein van het vliegveld. Het vliegveld kan 
fungeren als evenementencentrum, waarbij de te organiseren evenementen 
bijvoorbeeld zijn: dragraces, streetlegal races, een vliegerfestival, een 
ballonvaartfestival en drone competities. 

Voor deze variant zijn twee business cases ontwikkeld. De eerste is opgesteld vanuit 
het oogpunt van de gemeentebegroting, de tweede vanuit het oogpunt van een 
investeerder. 

De gemeente is in deze variant niet meer financieel verantwoordelijk voor de 
exploitatie van de luchthaven. Uitgaande van een rentevoet van 4% bedraagt de netto 
contante waarde die de gemeente over een periode van tien jaar bespaart ongeveer € 
291.100. Na aftrek van de kosten van het aanbestedingsproces (tussen € 50.000 en € 
100.000) ontstaat een vrij te besteden bedrag van ongeveer € 191.100 tot € 241.100. 
Het is niet waarschijnlijk dat in de business case van de investeerder voldoende 
ruimte ontstaat voor een concessievergoeding aan de gemeente, derhalve zijn dit 
soort inkomsten niet meegerekend. 

De verwachte inkomsten voor een investeerder zullen bescheiden zijn en met name 
gegenereerd worden door opbrengsten uit de horecaactiviteiten waarmee de te 
realiseren investeringen terug verdiend kunnen worden. De verwachting is dat een 
break-even tot een licht positief bedrijfsresultaat gerealiseerd kan worden. In elk geval 
onvoldoende om een baanoverlaging te financieren. 

Deze variant is verenigbaar met de doelstellingen van de gemeente. Immers, na het 
verlenen van de concessie wordt het vliegveld geëxploiteerd door een private partij; 
de gemeente heeft hier geen (financiële) bemoeienis meer. Ook kan tegemoet worden 
gekomen aan de doelstellingen ten aanzien van economie/werkgelegenheid, recreatie 
en voortzetting van het huidige gebruik van het vliegveld. 

• Gezien de magere business case is de kans relatief groot dat de exploitant 
moeite heeft met het realiseren van een sluitende exploitatie. Het afbreukrisico is 
groot. 

• Niet zeker is dat de benodigde omgevingsvergunning milieu voor de niet-
luchtvaart gebonden activiteiten kan worden verleend. Dit hangt af van de 
gewenste bedrijfsvoering van de exploitant. De toekomstige exploitant zal bij deze 
variant een uitbreiding wensen van het huidige aantal evenementen. Mogelijk 
ontstaat er een zogenaamde Wet geluidhinder inrichting (artikel 1 aanhef en 
onder m van onderdeel D van het Bor). In dat geval moet het veld worden 
gezoneerd en is een geluidzone nodig. 

• Onzeker is of de ontsluiting van het vliegveld geschikt is / geschikt gemaakt kan 
worden voor de gewenste uitbreiding van evenementen. 

• Het terrein van het vliegveld is een vogelbroedgebied, wat beperkingen ten 
aanzien van de te organiseren evenementen met zich mee brengt. 

• Met de vogelvereniging is afgesproken dat evenementen pas plaats mogen 
vinden na 1 juni van elk jaar. 

• Als de marktpartij onverhoopt failliet gaat eindigt de concessie alsmede het 
gebruiksrecht van de gronden. De gemeente kan dan opnieuw besluiten wat zij 
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dan met het vliegveld wil doen, ook een verkoop van het vliegveld behoort dan tot 
de mogelijkheden. 
De bestaande overeenkomsten, waaronder de overeenkomsten die de Stichting 
heeft gesioten met gebruikers, moeten worden beëindigd. De nieuwe expioitant 
sluit zelf overeenkomsten ter zake de exploitatie van het vliegveld. 

4.4 Overzicht scenario's 

In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de hiervoor beschreven scenario's, getoetst aan de 
doelstellingen van de gemeente. Volledigheidshalve worden de doelstellingen hieronder herhaald: 

• Behoud van functie 
in eerste instantie is het de wens van de gemeente om de functie van vliegveld te behouden. 

• Private exploitatie 
Het exploiteren van een vliegveld is geen kerntaak van de gemeente. Het vliegveld dient derhalve 
particulier gerund te worden zonder financiële en bestuurlijke bemoeienis van de gemeente. 

• Inpassing regelgeving 
Aiie activiteiten moeten passen binnen de grenzen van de huidige regelgeving, waaronder de 
Omzettingsregeling luchthaven Drachten, omgevingsvergunning en evenementenvergunning. 

• Economie/werkgelegenheid 
Het vliegveld moet een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de economie/werkgelegenheid. 

Recreatie 
Het vliegveld moet een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan toerisme/recreatie. 

• Duurzaamheid 
Het vliegveld moet een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. 

• Omgevingsbelasting 
De exploitatie van het vliegveld levert zo min mogelijk omgevingsbelasting op. 

• Voortzetting huidig gebruik en evenementen 
Het heeft de voorkeur van de gemeente dat het gebruik van het vliegveld door de huidige gebruikers en 
evenementen inpasbaar is in de exploitatie. 
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Iedere optie is ais volgt beoordeeld: 

O Voldoet niet aan de doelstellingen 
Voldoet matig 

3 Voldoet redelijk 
3 Voldoet goed 
• Voldoet uitstekend 
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Huidige situatie voortzetten 

Huidig verkeersniveau • O • 3 3 3 • 

Groei tot vergunde ruimte • O • O 3 3 3 • 
1 Ver koop 

Behoud huidig gebruik O • 3 3 3 3 
Concessie 

Focus op vliegen • • • 3 3 3 3 • 

Focus op evenementen • 3 3 3 3 • 

22 



5. SAMENVATTING, ADVIES EN VERVOLGACTIES 

5.1 Samenvating 

In het vorige hoofdstuk is een aantal scenario's met verschillende varianten beschreven. Onderstaand een 
schematische weergave van de mogelijke scenario's met de kernpunten per scenario; 

Vervolgacties: 

Geen. 

Vervoiqacties: 

Verkoop aan hoogste bieder 
-> eenvoudige 
verkoopprocedure. 

Bij stellen kwalitatieve 
criteria 
aanbestedingsprocedure 
(zie Bijlage 1). 

Vervoiqacties: 

Bij stellen kwalitatieve 
criteria -> 
aanbestedingsprocedure 
(zie Bijlage 1). Concessie 
voor dienst niet 
aanbestedingsplichtig. 

Vaststellen financiële 
bijdrage. 

Hieronder volgt ons advies ten aanzien van deze scenario's en zijn de mogelijke vervolgacties beschreven. 
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5.2 Advies en vervolgacties 

Advies ten aanzien van Scenario 1 (voortzetten huidige situatie) 
Uit hoofdstuk 4 volgt dat scenario 1 (voortzetten huidige situatie) niet verenigbaar is met de doelstellingen van 
de gemeente. Daarnaast bevestigt de analyse van scenario 1 dat een professionele en sluitende exploitatie op 
basis van landingsgelden zeer waarschijnlijk niet mogelijk is. 
Wij adviseren niet te kiezen voor scenario 1. 

Advies ten aanzien van Scenario 2 (verkoop) 

Ten aanzien van sce nario 2 is on s advies dat d it sce nario de mees t geëigende optie is indien de gemeente 
op korte termijn opbrengsten wil genereren met de verkoop van het vliegveld. 
Daarnaast is dit het meest geeigende scenario indien de gemeente meer waarde hecht aan afwikkeling op 
korte termijn van de bemoeienis bij het vliegveld. 
De gemeente heeft, zoals gezegd, na een verkoop geen zeggenschap meer over de exploitatie en het gebruik 
van de gronden van het vliegveld. 

Vervolgacties bij verkoop scenario 

Indien de gemeente besluit het vliegveld te verkopen is een belangrijkste keuze of zij het vliegveld verkoopt 
aan de bieder met de hoogste prijs, dan wel dat er nog kwalitatieve criteria worden gesteld. Verwezen wordt 
naar Bijlage 1, waarin uiteengezet is in welke gevallen een aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd. Als 
de verkoopprocedure niet behoeft te worden aanbesteed, kan worden verkocht door middel van een relatief 
eenvoudige procedure en zijn de kosten voor de gemeente beperkt. 

Wij adviseren voor scenario 2 (verkoop) te kiezen ais scenario 3 (concessie) niet te realiseren is, of de 
concessie tussentijds wordt beëindigd. 

Advies ten aanzien van Scenario 3 (concessie) 

Scenario 3 lijkt van alle scenario's het beste te passen binnen de doelstellingen van de gemeente: 

• De functie van vliegveld blijft behouden; 
• Het vliegveld wordt particulier geëxploiteerd; 
• Evenementen zijn beperkt inpasbaar in de exploitatie. 

De gemeente behoudt grip op de ontwikkeling van het vliegveld en, indien de private exploitatie onverhoopt 
niet succesvol is, krijgt de gemeente weer de beschikking over de gronden. De gemeente kan dan besluiten 
een nieuwe concessie, al dan niet in gewijzigde vorm, op de markt te zetten of de gronden alsnog te verkopen. 
Echter, ten aanzien van de business case voor (beide varianten van) dit scen ario geldt dat de exploitant naar 
alle waarschijnlijkheid moeite zal hebben de exploitatie sluitend te krijgen. Enkel in een scenario waarin 
aan alle voorwaarden wordt voldaan, waaronder significante groei, robuuste havengelden ten aanzien van 
vliegverkeer, intensief gebruik van horeca en bezoekers en intensieve inzet van vrijwilligers, is een positief 
bedrijfsresultaat te realiseren. De kans dat aan al deze voonwaarden voldaan wordt lijkt klein. Daarnaast 
moeten de investeringen van een restaurant, brandstofvoorziening en verkeerstoren ook gefinancierd worden, 
evenals de baanoverlaging. De opbrengsten uit de exploitatie zijn zeer waarschijnlijk onvoldoende om deze 
investeringen te dekken. 

In dit scenario kan de gemeente de markt de ruimte bieden om het exploitatie accent op vliegen of op 
evenementen te leggen, waarbij het risico van het verkrijgen van vergunningen, anders dan die door de 
gemeente worden gefaciliteerd (omdat deze binnen haar doelstellingen passen) nadrukkelijk bij de exploitant 
wordt neergelegd. 
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Gezien de marginale businesscase, adviseren wij de slaagkans van de aanbesteding te vergroten door 
een maximale Jaarlijkse bijdrage gemeentelijke bijdrage vast te stellen; een overbruggingsbedrag dat 
geleidelijk afneemt naarmate de exploitatie verbetert. 

Vervolgacties bij dit scenario 

Indien de gemeente kiest voor een concessie, adviseren wij de aanbestedingsprocedure en de 
concessieovereenkomst zodanig in te ricfiten en vorm te geven dat de kans op succes gemaximaliseerd wordt. 
Daartoe adviseren wij het volgende: 

• De gemeente spant zich in tot verlening van de benodigde vergunningen die verenigbaar z ijn met de 
doelstellingen van de gemeente: 

O de drempel voor gegadigden om zich in te schrijven in de aanbesteding wordt verlaagd; 
O onzekerheid ten aanzien van verkrijging van noodzakelijke vergunningen wordt weggenomen. 

• De gemeente spant zich rederlijkerwijs in ervoor te zorgen dat het Luchthavenbesluit genomen wordt. 
• De gemeente sluit een concessieovereenkomst voor een relatief beperkte duur (bijvoorbeeld tien 

jaar) met een optie tot verlenging(en). Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om tussentijds bij te 
sturen. De concessieperiode dient anderzijds echter ook een zodanige looptijd te hebben, dat de 
exploitant de mogelijkheid heeft zijn investeringen terug te verdienen. 

• In de concessieovereenkomst worden opschortende voorwaarden opgenomen. Daarmee wordt de 
ingangsdatum van het contract afhankelijk gesteld van een aantal voorwaarden, waaronder 
bijvoorbeeld het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het verkrijgen van een onherroepelijk 
Luchthavenbesluit en eventueel het verkrijgen van financiering door de exploitant. Partijen krijgen 
gedurende een bepaalde periode de tijd om deze opschortende voorwaarden te vervullen. Indien dat 
niet binnen die termijn lukt treedt de concessieovereenkomst niet in werking. Op die wijze wordt 
tegemoet gekomen aan een aantal belangrijke onzekerheden van de exploitant. Dit vergroot ons 
inziens de kans op inschrijvingen in de aanbestedingsprocedure. Er kan eventueel een bepaling 
worden opgenomen over een vergoeding door de gemeente van de door de exploitant redelijkerwijze 
reeds gemaakte kosten (of gedeelte daarvan). 

• Aan de exploitant wordt (zo veel mogelijk) gronden ter beschikking gesteld. Daarmee krijgt de 
exploitant maximaal de ruimte tot het ontwikkelen van zijn plannen. 

• De gemeente kan ovenwegen aan de exploitant een financiële bijdrage te gegeven ter dekking van de 
exploitatiekosten.. Daarbij zijn de volgende zaken van belang: 

O Het risico van de exploitatie moet - ook met een financiële bijdrage van de gemeente - bij 
concessiehouder blijven liggen; 

O Let op staatssteunregels bij financiële bijdrage. Staatsteun is niet per definitie ongeoorloofd. 
Vooraf moet worden onderzocht of de te verstrekken bijdrage geoorloofd is op grond van de 
staatssteunregels. 

• Het is raadzaam een waterdichte koppeling op te nemen tussen de concessieovereenkomst en de 
huur- of erfpachtovereenkomst. De duur van beide overeenkomsten moet gelijk zijn. Daarnaast moet, 
indien de concessieovereenkomst eindigt, ook de huur- of erfpachtovereenkomst kunnen worden 
beëindigd. 

Aanbestedingsprocedure 
Wij achten het raadzaam - ook indien wordt gekozen voor een concessieovereenkomst voor diensten en de 
Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing is - een aanbestedingsprocedure te voeren. Daarmee wordt de 
opdracht in concurrentie in de markt gezet. Ons inziens is het niet in concurrentie uitvragen van de opdracht 
aan de markt slechts zinvol indien de gemeente op dit moment reeds een marktpartij op het oog heeft aan wie 
zij de opdracht wenst te verstrekken. Dit is echter niet aan de orde. Door het voeren van een 
aanbestedingsprocedure wordt de uitvraag gedaan aan meerdere marktpartijen en kan daarnaast tijdens de 
aanbesteding input worden verkregen van deze marktpartijen voor het invullen van de uitvraag. Op deze wijze 
is de gemeente in staat het maximale resultaat te bereiken ten aanzien van de invulling van de uitvraag. 

Een aanbestedingsprocedure is relatief kostbaar. De stappen die moeten worden genomen bij de 
(voorbereiding van de) aanbestedingsprocedure zijn de volgende: 
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• Opstellen aanbestedingsstrategie: stappenplan, selectiecriteria, planning, risicoverdeling, 
concessievoorwaarden. 

• Vaststellen wensen en minimum eisen gemeente.^ 
• Vaststellen gunningscriteria.® Belangrijk is te bepalen hoe de subgunningscriteria objectief te maken en 

op welke wijze deze worden getoetst (bijvoorbeeld panel/beoordelingscommissie). 
• Opstellen aanbestedingsdocumenten. Afhankelijk van de te voeren aanbestedingsprocedure zijn dit 

bijvoorbeeld de selectieleidraad en de inschrijvingsleidraad. 
• Opstellen concessieovereenkomst. De inhoud van de concessieovereenkomst houdt direct verband 

met - en kan niet los worden gezien van - de gunningscriteria. Om te waarborgen dat de 
doelstellingen van de gemeente worden gerealiseerd, moeten in de concessieovereenkomst de 
verplichtingen voor de exploitant worden opgenomen die direct voortvloeien uit de gunningscriteria. 
Opstellen huur- of erfpachtovereenkomst. 

• Begeleiden van het aanbestedingstraject van aankondiging tot en met contractclose. 

Afhankelijk van de te kiezen aanbestedingsprocedure kent een aanbesteding de volgende stappen: 

Aankondiging; 
Prekwalificatiefase; 
Dialoog/onderhandelingsfase; 
Inschrijvingsfase; 
Gunningsfase; 
Contractclose. 

Eisen hebben een knock out karakter; ten aanzien van wensen kan een meerwaarde creëren en zich onderscheiden van 
andere gegadigden. Onderscheid moet worden gemaakt tussen criteria die betrekking hebben op de kwalitatieve 
beoordeling en de selectie van gegadigden enerzijds en de gunningscriteria. De eisen en criteria dienen objectief, 
eenduidig, transparant, proportioneel en in verhouding tot de opdracht te staan. 
® De gunningscriteria dienen om uit alle inschrijvingen de best passende aanbieding te selecteren. Gunningscriteria moeten 
op duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze worden opgesteld ten einde te kunnen komen tot de keuze van de beste 
aanbieding. De gunn ingscriteria hebben een sterke relat ie met de business case en dat moet daarom vooraf goed 
doordacht worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. 
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Bijlage 1: Aanbestedingsplicht 

In deze bijlage wordt kort uiteengezet in welke gevallen de gemeente een aanbestedingsplicht heeft met 
betrekking tot het vliegveld. 

Kwalificeert de opdracht ais 'overheidsopdracht'? 

In beginsel geldt een aanbestedingsplicht indien er sprake is van een overheidsopdracht. Overheidsopdrachten 
zijn "schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel tussen één of meer ondernemers en één of meer 
aanbestedende diensten met betrekking tot de uitvoering van werken, de levering van producten of de 
verlening van diensten (artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012)." De woorden 'onder bezwarende titel' houden 
kortweg in dat door de aanbestedende dienst een tegenprestatie in geld of een op geld waardeerbare 
tegenprestatie wordt geleverd. 

Heeft de aanbestedende dienst een 'rechtstreeks economisch belang'? 

De aanbestedende dienst moet een rechtstreeks economisch belang hebben bij die prestatie en de prestatie 
moet afdwingbaar zijn in rechte. Dit 'rechtstreeks economische belang' voor de aanbestedende dienst kan in 
verschillende vormen bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de aanbestedende dienst eigenaar/gebruiker 
wordt, dan wel de aanbestedende dienst anderszins risico loopt bij de prestatie of daaraan (al dan niet via een 
subsidie) meebetaalt. Ook geldt dit indien de gemeente een eisen stelt aan het gebruik en de exploitatie van 
het vliegveld, bijvoorbeeld ten aanzien van werkgelegenheid, functies, reacreatie. Tevens moet die prestatie 
die de 'exploitant' op zich neemt in rechte afdwingbaar te zijn. Wordt aan een en ander voldaan, dan is sprake 
van een 'overeenkomst onder bezwarende titel'. 

Aanbestedingswet 2012 slechts deels van toepassing op concessieovereenkomst voor diensten 

In art ikel 3.21 jo. artikel 3.6 van de Aw is bepaald dat deel 3 van de Aanbestedingswet 2012 ("Aw") niet van 
toepassing is op een concessieovereenkomst voor diensten die gesloten worden door een aanbestedende 
dienst die de activiteiten uitoefent als bedoeld in artikel 30 van de richtlijn 2004/17/EG (dit betreft het 
exploiteren van een geografisch gebied voor luchtverkeer). Aldus schrijft de AW geen specifieke procedure 
voor. 
In art ikel 1.7 sub c Aw is bepaald dat de algemene beginselen bij Europese aanbestedingen van toepassing 
zijn indien een aanbestedende dienst een concessieovereenkomst wil sluiten die ziet op diensten met een 
duidelijk grensoverschrijdend belang. Indien daarvan sprake is, dient de aanbestedende dienst bij het op de 
markt zetten van de concessie een redelijke mate van transparantie in acht te nemen. De aanbestedende 
dienst moet aldus in ieder geval publiceren dat zij voornemens is om de concessie op de markt te zetten. 
Indien zich gegadigden partijen melden, dient een procedure te worden gevolgd die voldoet aan de beginselen 
uit het gemeenschapsrecht zoals vermeld in het eerste deel van de Aw. De procedure dient aldus transparant, 
non-discriminatoir en proportioneel te zijn. Bij het doorlopen van de procedure dienen partijen gelijk te worden 
behandeld, op basis van wederzijdse erkenning. In dit geval lijkt geen sprake te zijn van een duidelijk 
grensoverschrijdend belang. 

N.B. Vanaf 2016 AW wijzigen ivm nieuwe EU richtlijnen; een concessieovereenkomst voor diensten is dan 
volledig aanbestedingsplichtig. 
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Bijlage 2: Huurovereenkomst vs. erfpachtovereenkomst 

Hieronder volgen de implicaties van het sluiten van een huurovereenkomst enerzijds dan wel een 
erfpachtovereenkomst anderzijds. 

1) Huurovereenkomst 
De gemeente kan de gronden van het vliegveld aan de marktpartij verhuren. In de huurovereenkomst worden 
afspraken gemaakt over het onderhoud van de opstallen en eventueel meeverhuurde roerende zaken. Bij een 
huurovereenkomst ligt echter de risicoaansprakelijkheid van de opstallen, anders dan bij erfpacht, bij de 
verhuurder. Als er sprake is van een gebrek ten aanzien van een van de hangars, waardoor een gevaarlijke 
situatie ontstaat, is de gemeente daarvoor als eigenaar c.q. verhuurder aansprakelijk. 

Een variant op het sluiten van een huurovereenkomst is het verlenen van een huurafhankelijk recht van opstal. 
Daarbij wordt tussen partijen een huurovereenkomst gesloten, maar tegelijk krijgt de marktpartij als huurder het 
recht op de gronden opstallen te vestigen. Ten aanzien van deze opstallen ligt de risicoaansprakelijkheid bij de 
marktpartij. Het recht van opstal geeft de marktpartij het recht op of boven een onroerende zaak van een ander 
(in dit geval de gronden van het vliegveld) gebouwen, werken of beplanting in eigendom te hebben of te 
verkrijgen. Door het vestigen van een recht van opstal ontstaat een als het ware een (juridische) scheiding 
tussen de ondergrond en datgene dat daarop is gebouwd of geplaatst. Het recht van opstal eindigt in dat geval 
bij het einde van de huurovereenkomst. Bij het vestigen van een recht van opstal is overdrachtsbelasting 
verschuldigd. 

2) Erfpacht 

Naast een huurovereenkomst kan de gemeente ervoor kiezen aan de marktpartij een recht van erfpacht te 
verlenen ten aanzien van de gronden. 
De marktpartij heeft als erfpachter heeft hetzelfde genot van de gronden als de gemeente als eigenaar. De 
erfpachter kan worden beschouwd als de economisch eigenaar van de opstallen. Indien een erfpachter 
opstallen sticht op de door hem in erfpacht gegeven grond, draagt hij het risico voor deze opstallen. De 
risicoaansprakelijkheid is geregeld in artikel 6:174 lid 2 BW. Onder opstal in de zin van dit artikel worden 
verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
vereniging met andere gebouwen of werken. Aldus gaat met het vestigen van een erfpachtrecht de 
risicoaansprakelijkheid van de gronden over naar de marktpartij. 
Aan de marktpartij kan het recht worden gegeven opstallen te realiseren. De kosten van de realisatie, het 
beheer en de exploitatie dient de marktpartij zelf te financieren en dekking te halen uit de exploitatie. Na 
verloop van de duur van de erfpacht eindigt het zakelijk recht en worden de opstallen aan de gemeente 
overgedragen. In de concessieovereenkomst en de akte van vestiging moet worden opgenomen dat de looptijd 
van het erfpachtrecht gelijk dient te zijn aan de looptijd van de concessieovereenkomst. Bij het einde van de 
concessieovereenkomst komt er dan ook een einde aan het erfpachtrecht. 
Bij het vestigen van een recht van erfpacht is overdrachtsbelasting verschuldigd. 
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Bijlage 3: Business Case Concessie 

Aanname 
Markt 

Basis scenario Optimistisch Scenario 

Havengelden 

Horeca 
opbrengsten 

Inzet van 
vrijwilligers 
Personeelskosten 

• Profiteert sterk van verdringing markt op 
overige vliegvelden zoals Lelystad 

• Aantal vliegbewegingen in 2028; 15.000 
• Drie kwart van de vliegbewegingen 

verzorgt door leden van ULVF en 
Friesland Aviation   

• Leden betalen huidige tarief 
• Niet-leden ontvangen korting op 

havengeldregeling 

• Intensief gebruik van horeca van 
bezoekende passagiers en 
evenementbezoekers 

Investeringen 

Operationeel 
resultaat 
NCW (voor 
investeringen)^ 
NCW (na 
investeringen)^ 
^ bij een rentevoet 

• Intensief steunen op inzet vrijwilligers 

• Inhuren extra personeel: 
O Havendienstmedewerker (part-time) 
O Adminstratief personeel 
O Part-time brandweermedewerker 

• Baanoverlaging 
• Verkeerstoren 
• Brandstofvoorziening 
• Restaurant 
• Licht negatief bedrijfsresultaat gehele 

concessieperiode 
• €-260.000 

• €-675.000 

van 10% over de periode 2017-2028 

• Profiteert zeer sterk van verdringing markt 
op overige vliegvelden zoals Lelystad 

• Aantal vliegbewegingen in 2028: 20.000 
• Ongeveer een derde van de 

vliegbewegingen verzorgt door leden van 
ULVF en Friesland Aviation 

• Leden betalen huidige tarief 
• Niet-leden betalen conform 

havengeldregeling; ontvangen beperkte 
korting 

• Zeer intensief gebruik van horeca van 
bezoekende passagiers, 
evenementbezoekers en overige 
luchthavenbezoekers, zoals 
dagjesmensen 

• Zeer intensief steunen op inzet vrijwilligers 

• Inhuren extra personeel: 
O Havendienstmedewerker 
O Adminstratief personeel 
O Part-time brandweermedewerker 

• Baanoverlaging 
• Verkeerstoren 
• Brandstofvoorziening 
• Restaurant 
Licht positief bedrijfsresultaat vanaf tweede 
helft concessieperiode 
• € 80.000 

• € -335.000 
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