Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

12 juli 2019

Minister drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX 'S-GRAVENHAGE
CC: Staatssecretaris van Defensie drs. B. Visser
Onderwerp
Gezamenlijke reactie regionale leden Stuurgroep EA na 2019 op advies Proefcasus Eindhoven Airport
Geachte Minister,
Met trots en waardering hebben wij, Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, regiogemeenten en
Eindhoven Airport, kennisgenomen van het advies “Opnieuw verbonden” dat dhr. Van Geel als onafhankelijk
verkenner voor de Proefcasus Eindhoven Airport heeft uitgebracht. Als regionale leden van de stuurgroep
Eindhoven Airport na 2019 spreken we onze complimenten uit voor het proces dat dhr. Van Geel in de regio heeft
gevoerd om te komen tot zijn advies. We waarderen zijn aanpak én de betrokkenheid en constructieve inzet van
alle stakeholders. Het was de opdracht van dhr. Van Geel om te komen met een zo breed mogelijk gedragen
advies. Aan die opdracht heeft hij op uitstekende wijze voldaan. Het advies van dhr. Van Geel biedt kansen om
gezamenlijk Eindhoven Airport een kwaliteitsimpuls te geven, waardoor de binding met de directe omgeving en de
gehele regio versterkt wordt, zodat de luchthaven weer onze luchthaven wordt. Wij zijn unaniem van mening dat de
nieuwe sturingsmethodiek die dhr. Van Geel adviseert en de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gewenste kwaliteitsimpuls. We zien kansen om dit als Brainportregio
op een innovatieve wijze vorm te geven. We hebben er vertrouwen in dat het opzetten van één Permanente
overlegstructuur kan zorgen voor blijvende betrokkenheid en groeiend vertrouwen bij de omwonenden en alle
betrokken partijen.
Wij spreken dan ook unaniem onze steun uit voor het advies van dhr. Van Geel.
De individuele regionale leden van de Stuurgroep hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aandachtspunten
geformuleerd bij met name de uitwerking van het advies van dhr. Van Geel. Deze aandachtspunten kunt u
terugvinden in de brieven van de regionale leden van de Stuurgroep en de randgemeenten, die als bijlagen zijn
toegevoegd aan deze brief. Onderstaand gaan wij op de belangrijkste aandachtspunten nader in. Daarbij hechten
wij eraan dat de uitwerking van het advies gebeurt in dezelfde geest van transparantie, gezamenlijkheid en brede
betrokkenheid vanuit de regio als waarin de afgelopen periode is gewerkt.
Lange termijn
Het advies van dhr. Van Geel vraagt, zoals hij zelf ook aangeeft, op een aantal punten concretisering, zodat tijdige
besluitvorming kan plaatsvinden. We vragen u daarom om zo snel mogelijk, op transparante wijze, duidelijkheid te
geven over de referentiesituatie in relatie tot de doelstelling van 30% geluidreductie in 2030. Graag gaan wij met u
in gesprek over het ontwikkelpad 2022-2030. Het is van groot belang om voor deze periode, middels een
transparant proces met de omgeving een ontwikkelpad te schetsen, dat ruimte biedt om de kwaliteit van het
bestemmingennetwerk te versterken en dat rekening houdt met de verwachte vlootvernieuwing.
Korte termijn
Voor de eerstkomende jaren, 2020 en 2021, adviseert dhr. Van Geel een periode van stilstand voor de groei van
Eindhoven Airport om gehoor te geven aan de wens van de omgeving voor een ‘pas op de plaats’. De regionale
partijen in de Stuurgroep zijn het er unaniem mee eens dat een ‘pas op de plaats’ gewenst is. De invulling ervan
werken wij graag nader met u uit.

Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019
Input Luchtvaartnota
In de opdrachtbeschrijving aan dhr. van Geel is gevraagd om een advies te geven dat dient als input voor de
totstandkoming van de nieuwe luchtvaartnota. Wij zien in het advies verschillende voorstellen die naar onze
mening een plek zouden kunnen krijgen in de nieuwe Luchtvaartnota, met als een van de belangrijkste aspecten de
voorgestelde sturingsmethodiek op geluidnormen in plaats van op aantallen vliegtuigbewegingen.
Permanente overlegstructuur
Het instellen van een nieuwe permanente overlegstructuur is een belangrijk element uit het advies. Wij willen
gebruik maken van de positieve energie die het proces van dhr. Van Geel heeft losgemaakt en dat momentum
vasthouden. Daarom stellen we voor om op korte termijn een kwartiermaker aan te stellen, die de eerste stappen
richting een permanente overlegstructuur kan zetten. Als regionale partijen nemen we daarin het initiatief om te
komen tot een opdrachtomschrijving voor deze kwartiermaker. Graag gaan we met u en de Staatssecretaris van
Defensie in overleg over de concretisering en verdere invulling van de overlegstructuur mede vanuit de nationale
kaders voor de inrichting van de governance rondom luchthavens.
Breed draagvlak omgeving
We hebben de partijen die deel uitmaakten van de ‘Challenge Group Proefcasus Eindhoven Airport’ gevraagd om
hun reacties op het advies. Deze reacties zijn als bijlagen toegevoegd aan deze brief. Ook deze partijen zijn
positief over het advies dat dhr. Van Geel heeft uitgebracht, waarmee het advies kan rekenen op breed draagvlak
in de regio.
Het advies van dhr. Van Geel vraagt om een voortvarende aanpak die leidt tot duidelijkheid op de korte én op de
lange termijn. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om samen met u én alle andere belanghebbenden
werk te maken van de verbinding van Eindhoven Airport met de regio om de trots voor onze luchthaven te
verstevigen en uit te bouwen.
Hoogachtend,
Roel Hellemons,

Monique List,

Christophe van der Maat

Directeur Eindhoven Airport

Wethouder gemeente Eindhoven

Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Marc van Schuppen

Eric Beex

Vertegenwoordigende Wethouders randgemeenten

Bijlagen:
1.

Afzonderlijke reacties regionale Leden van de Stuurgroep en randgemeenten

2.

Reacties overige deelnemers Challenge Group
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1. Afzonderlijke reacties regionale leden van de Stuurgroep en randgemeenten:
Reactie Eindhoven Airport
- Bijlage: brief Transavia
- Bijlage: brief Tui
Reactie gemeente Eindhoven
Reactie Provincie Noord-Brabant
Reactie gemeente Bergeijk
Reactie gemeente Best
Reactie gemeente Bladel
Reactie gemeente Boxtel
Reactie gemeente Eersel
Reactie gemeente Helmond
Reactie gemeente Meierijstad
Reactie gemeente Oirschot
Reactie gemeente de Mierden
Reactie gemeente Son en Breugel
Reactie gemeente Valkenswaard
Reactie gemeente Veldhoven
Reactie gemeente Waalre

·
·
·
·

2. Reacties overige deelnemers Challenge Group
Reactie vertegenwoordiging omwonenden
Reactie GGD
Reactie Brainport development
Reactie VNO-NCW

·
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TUI
Eindhoven Airport
T.a.v. Dhr. Roel Hellemons
Luchthavenweg 25
5657O Eindhoven

Nederland

Ref.

Subject
Phone
Date

TUI Nederland

TUI Airlines Nederland B.V. (commercieel actief als TUI fly)
Reoctie TUI op advies Pieter van Geer over ontwikketing tinanoven
Airport

+3227't7 8126
18 juni 2019

N.V.

P.O. Box 157

2280 AD Rlswijk
The Netherlands
Volmerlaan

3

2288 BH Rijswijk
The Netherlands
T +31 (0)70 326 6000
F +31 (0)70 326 6497
www.tui.nl
info@tui.nl

Trade Register no.
27148888
ING Bank IBAN:
'1131 |NGB 0659 8782 40

BIC: INGBNL2A

Geachte heer Hellemons,

TUI fly reageert met deze brief op het adviesrapport van pieter
van Geel over de
Proefcasus Eindhoven Airport. Luchtvaartmaatschappij rul
fly

is als prominente

gebruiker van de luchthaven een belanghebbende en levert
in dit document enkele
opmerkingen aan ten behoeve van de succesvolle realisatie van het project.
Nederlands,

grootste reisorganisatie TUI moedigt initiatieven

ter

verduuzaming van

de

luchtvaartsector aan. Als eerste Nederlandse gebruiker van de
stillere en zuinigere
Boeing 787 "Dreamliner" en de nieuwste generatie

737 is TUI

fly koploper en

expertisehouder in vlootvern ieuwin g en duurzame uchtvaart.
I

Regio's moeten twee doelen in acht nemen bil' het uitwerken
van de transitie naar een

slimme, duurzame en kwaliteitsvolle luchwaart. Er moet naar
een verbetering van de
leefomgevingskwaliteit (reductie geluid en uitstoot) gestreefd
worden en tegelijkertijd

moet de meerwaarde van de luchthaven voor de regio vergroten.
Het advies
"ontwikkeling Eindhoven Airport' is terecht ambitieus
en TUI fly biedt haar
medewerking dan ook graag aan. Het streven naar de reductie
van de geluidsbelasting
met 30% tegen 2030 is ambitieus, maar haalbaar. TUI fly vervangt
de Boeing

737_goo

Next Generation (het meest gebruikte passagiersvliegtuig op Eindhoven
Airport) door
de recentste versie. De nieuwe Boeing 737 Mþx,8, heeft motoren
die 4oy"stiller zijn dan
de vorige generatie. Bovendien ziin ze nog eens 14o/o meer
brandstofefficiënt. TUI fly
is

zeer bereid haar expertise te delen om de beperkingen van
het rapport bij te werken.
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TUI
Slotallocatie en luchthavengelden koppelen aan inzet van duurzame vliegtuigen is
een goed initiatief om vlootvernieuwing te belonen. De voorgestelde regel om de
luchthaven na 23.00 te sluiten bemoeilijkt de optimale benutting van de vliegtuigen

waardoor de dure investering minder kan renderen. Het is niet logisch dat ondanks
de aanschaf van stillere vliegtuigen, het totale aantal vliegbewegingen omlaag gaat
en de inzetbare periode verkort wordt.

TUI fly is tegen een extra lokale tickettaks. Elke vorm van belasting op luchtvaart

wordt idealiter mondiaal geheven, indien dat niet mogelijk blükt, op Europees vlak.
Nationale, en zeker lokale, taksen werken concurrentieverstorend en zijn
contraproductief voor het realiseren van speerpunt vier van het plan (meerwaarde
bieden voor de regio).
Een compensatie-

of leefbaarheidsfonds voor de regio moet door gebruikers

van

de meest lawaaiige en/of vervuilende toestellen worden gevuld, niet door partijen
die al aanzienlijke bijdragen leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart.
Businessmodellen van luchtvaartmaatschappijen groeien steeds verder naar elkaar

toe.

Hybridemaatschapp'fen vervoeren zowel vakantie- als zakenreizigers en

passagiers van netwerkmaatschappijen reizen in twee derde van de gevallen
voor

vakantie-doeleinden. selectiviteit op basis van businessmodel

of bestemming

is

discriminerend en negatief voor de werking van de vrije markt.

TUI fly kijkt ernaar uit om nauwer in het project Proefcasus Eindhoven Airport betrokken

te worden. We gaan graag met u de dialoog aan om onze visie en standpunten verder
toe te lichten.

Hoogachtend,

Günther Hofman
Managing Director

TUlfly Benelux
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Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Minister drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Proefcasus Eindhoven Airport: reactie op het advies van dhr. van Geel
Datum

21 mei 2019
Ons kenmerk

Geachte Minister.

C2206646/4515512
Uw kenmerk

In uw brief van 25 april vraagt u de bestuurlijke partijen in de Regio,
samenwerkend in de 'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019', om een zo veel
mogelijk gezamenlijke reactie op het advies ‘Opnieuw verbonden'van dhr. Van
Geel. Door middel van deze brief geven wij u onze standpunten voor deze
reactie.
Allereerst willen we dhr. Van Geel complimenteren met het doorlopen proces en
het advies. Het vertrouwen van de omwonenden was bij het begin van de
proefcasus minimaal. Het is dhr. Van Geel gelukt om in een half jaar een goed
begin te maken met het herstellen van het vertrouwen. Het is nu aan ons als
gezamenlijke overheden om hier gevolg aan te geven. Inhoudelijk zien we in het
advies drie belangrijke lijnen:
1. De overgang van sturing op aantallen vliegtuigen, naar sturing op
hinderbeperking
2. De verbinding van de luchthaven met de Brainport-regio.
3. De governance
Hieronder vindt u onze inhoudelijke reactie op deze drie lijnen van het advies.

Sturen op hinderbeperking:
Wij onderschrijven het advies van dhr. Van Geel om over te schakelen op een
ander sturingsmodel waarbij er niet langer wordt gestuurd op aantallen en op
groeicijfers, maar op hinderbeperking voor de omgeving. Het advies doet recht
aan de sentimenten in de omgeving over de toegenomen overlast van het
vliegveld. Dhr. Van Geel behandelt in zijn advies Eindhoven Airport als een
bedrijfstak zoals iedere andere. De uitzonderingspositie van luchtvaart komt
daarmee te vervallen.
Dhr. Van Geel kiest er in zijn advies voor om de hinderbeperking te vertalen in
vermindering van geluidsbelasting. Wij vinden dit een goede manier van sturen.

IENW/BSK-2019/88415
Contactpersoon

J.W.M. (Jan-Willem) Reiling
Telefoon

(073) 680 86 67
Email

jwreiling@brabant.nl
Biįlage(n)

Provincie Noord-Brabant

Bovendien adviseren wij u om te onderzoeken in hoeverre deze wijze van
'sturing via randvoorwaarden' ook van toepassing kan zijn op andere
gezondheidsaspecten zoals fijnstof.

Datum

2 juli 2019
Ons kenmerk

C2206646/4515512

Om te kunnen sturen op vermindering van de geluidsbelasting is duidelijkheid
over de normering vereist. Dit gaf dhr. Van Geel ook aan bij de presentatie van
zijn advies in het Evoluon in Eindhoven. Op het moment is deze duidelijkheid er
nog niet. Er is onduidelijkheid over de norm en onduidelijkheid over de vergunde
situatie en de daadwerkelijke situatie. Dit terwijl 2019 wel het referentiejaar is
voor het sturen op hinderbeperking. We vragen u daarom om hierover ze snel
mogelijk helderheid te geven. Onze voorkeur gaat er daarbij naar uit om
daarbij gebruik te maken van de Lden methodiek. Dit omdat het in de lijn der
verwachting ligt dat in 2030 de Lden norm de norm is waar nog mee gerekend
wordt, ook op militaire luchthavens.
Het advies van dhr. Van Geel bevat geen duidelijk omlijnd ontwikkelpad om te
komen tot 30*^ vermindering van de geluidshinder in 2030. We vragen u om
duidelijk te maken hoe het ontwikkelpad tot 2030 eruitziet. We zijn het eens met
dhr. van Geel dat het hierbij niet gaat om een lineaire ontwikkeling, omdat een
deel van de hinderbeperking afhankelijk is van innovatie. We vragen u daarom
om te komen tot een realistisch en adaptief ontwikkelpad dat leidt tot 30*^0
hinderbeperking in 2030. We onderschrijven daarbij de suggestie van dhr. Van
Geel om onmiddellijk iets te doen aan de hinderbeperking door te stoppen met
geplande vluchten na 23.00 in de avond.
We willen toe naar een luchthaven die met minder hinder zorgt voor een
aanbod van bestemmingen dat beter past bij de behoefte van de Brainportregio. Het lijkt daarbij ambitieus om te komen tot een hinderbeperking van 30/O
in 2030. Hiervoor is een vlootvernieuwing van 60X noodzakelijk. Het is aan het
kabinet om samen met experts te bepalen of deze ambitie ook realistisch is en
hiervoor een slimme ontwikkelstrategie op te zetten.
Als het Eindhoven Airport en de luchtvaartmaatschappijen lukt om gedurende dit
traject meer hinderbeperking te realiseren dan genormeerd, dan moet dit ruimte
opleveren voor extra vluchten. Het past wat ons betreft niet om de groei
daarvan dan weer te maximeren tot 2,5X per jaar. Het is inconsequent met het
nieuwe sturingsmodel om voor een deel toch weer te gaan sturen op
groeibeperking in plaats van op hinderbeperking. We vragen u daarom om
hiervoor met een slim alternatief te komen dat beter aansluit bij de
uitgangspunten van het nieuwe sturingsmodel en leidt tot kwalitatieve en
selectieve groei. Wellicht zouden hier de andere gezondheidsaspecten zoals
fijnstof hier een rol in kunnen spelen
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Verbinding met de regio
Het advies van dhr. Van Geel heeft als titel "opnieuw verbonden". Wij
herkennen daarin de ambitie om Eindhoven Airport sterker te verbinden met de
Brainport-regio. Wij onderschrijven deze ambitie volledig. Dhr. van Geel
onderkent daarbij twee lijnen:
o De Brainport-regio, moet meer een bestemming worden.
Eindhoven Airport is nu nog teveel een luchthaven voor
vertrekkende vluchten en een goedkope luchthaven om door te
reizen naar Amsterdam;
o We moeten de innovatiekracht en de technologische kennis van
de Brainport-regio gebruiken voor de innovatieagenda van
Eindhoven Airport en van de luchtvaart.
Wij onderschrijven bovenstaande ambities uit het advies van dhr. Van Geel
volledig. Samen met bedrijven in Nederland en de regio kunnen we komen tot
innovaties die bijdragen aan een extra hinderbeperking. We willen samen met
alle betrokken partijen aan de slag om Eindhoven Airport te verbinden met
technologie ontwikkeling van Brainport op het gebied van synthetische kerosine
en bio-fuels. We zien daarbij het creëren van een 'Klimaatfonds Eindhoven
Airport', dat bij kan dragen aan het stimuleren van de ontwikkelfase voor de
inzet van duurzame brandstoffen, als een belangrijke randvoorwaarde.
We vragen u om dit vraagstuk af te stemmen met de Minister van Binnenlandse
Zaken met betrekking tot financiering in het kader van de Nationale
Actieagenda Brainport en met het ministerie van Economische Zaken in relatie tot
de meerjarige missie gedreven programma's. Bovendien zien wij ook Schiphol
als een belangrijke partner.

Datum

2 juli 2019
Ons kenmerk

C2206646/4515512

Governance
Dhr. Van Geel pleit voor het oprichten van "permanente structuur" die het
huidige veelvoud aan overleggen over Eindhoven Airport moet versimpelen. Wij
onderschrijven deze ambitie volledig. Ook wij hebben behoefte aan één tafel
waarop alle zaken worden besproken en waar de omgeving en de andere
betrokken partijen een plek hebben. Dit zodat voor alle betrokkenen duidelijk is
waar zij moeten zijn als ze iets willen adresseren. Wat ons betreft zou deze
permanente structuur uiterlijk per 1 januari 2020 gerealiseerd moeten zijn, of
zoveel eerder als mogelijk. We vragen u daarom om zo snel mogelijk een
kwartiermaker aan te stellen waar dhr. Van Geel in zijn advies over spreekt.
Dhr. Van Geel heeft het in zijn advies over het gebrek aan mogelijkheden om te
sturen op kwaliteit. Dat geldt zowel voor de gezamenlijke overheden als voor
Eindhoven Airport zelf. De internationale regelgeving leidt er op dit moment toe
dat we onvoldoende te zeggen hebben over de kwaliteit van het aanbod in
bestemmingen en de kwaliteit van de gebruikte vliegtuigen. We vragen u om er
in internationaal verband werk van te maken om dit te verbeteren.
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Het was deel van de opdracht van dhr. Van Geel dat zijn advies input zou
leveren voor de luchtvaartnota. Wat ons betreft is hij ook in dit deel van zijn
opdracht geslaagd. We vragen u daarom ook om dit advies ook te gebruiken
als een belangrijke bouwsteen voor deze luchtvaartnota.

Datum

2 juli 2019
Ons kenmerk

C2206646/4515512

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen
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Stuurgroep'Eindhoven Aírport na 201 I'
Dhr. Marc van Schuppen
Datum
Behandeld door

2 juli 2019

Postbus 50
AB BEST

Afdeling

mevr. H.M.J. van de Ven
Beleid en Ontwikkeling

Onderwerp

Reactie advies Proefcasus Eindhoven Airport

5680

Geachte leden van de Stuurgroep,
Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van lnfrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en regio (provincie
Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport) een gezamenlijk traject
gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Nadat in de
zomer van 2018 de analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde partijen vertegenwoordigd in de
'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019', besloten om de toekomstige besluitvorming over de verdere
ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren van een 'proefcasus'om concreet
invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde
luchthavenontwikkeling. Dhr. Pieter van Geel heeft als onafhankelijk verkenner de proefcasus uitgevoerd en
op 25 april zijn advies aan de Minister aangeboden en openbaar gemaakt. Vervolgens heeft zij de Stuurgroep
gevraagd een, zo veel als mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.
De gemeenteraad van Bergeijk heeft het advies gelezen en wil van de mogelijkheid gebruik maken om zijn
reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit verwerkt kan worden in een gezamenlijke reactie naar de
Minister namens de leden die deel uitmaken van de Stuurgroep, aangevuld met de reactie van andere
belanghebbende partijen uit de regio.

Zo gedragen mogelijk advies
Dhr. Van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk advies over de ontwikkeling van
Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. Hij heeft samen met zijn team in dit
proces alle mogelijke belangengroepen, bedrijven, inwoners, gemeenten etc. betrokken. Er is geluisterd en
alle meningen, standpunten en input zijn als even waardevol behandeld. Er is gekeken naar reeds uitgevoerde
onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het
belevingsonderzoek van de GGD en het onderzoek naar mogelijke krimp tot 30.000 vluchten.
Wij zijn van mening dat dhr. Van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo gedragen mogelijk advies.
Gezien de uiteenlopende belangen ís het logischerwijs een compromis. Bijzonder is dat vanuit alle betrokken
partijen complimenten zijn gegeven aan dhr. Van Geel.
De gemeenteraad wil graag gebruik maken van de gelegenheid om zijn complimenten over te brengen voor
het werk dat de heer Van Geel heeft verricht.

Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1,
l: wmv.bergeijk.nl E: info@bergeijk.nl

Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk
KvK:17.273.202

T:0497-551455
F:0497-551499

t':
:i
..!

aa

,t.:li
l,t:i

1

van2

Vijf speerpunten
ln het advies worden vijf speerpunten benoemd. lnhoudelijk beperken wij onze reactie tot de hoofdlijnen.

1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad van Bergeijk is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij op termijn niet meer op
aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én waarbij gestuurd wordt op afname van de
geluidshinder met 30% ín 2030. We zouden u willen verzoeken om de norm snel concreet te maken. Het
bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur 's avonds is een goede start om
de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.

2.

Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, dat onder andere gevoed wordt door een toeslag van 1 euro per vliegticket
is een goede zaak. Het is dan wel van belang dat de effecten van dit fonds landen in de regio. De inzet en
stimulering van duurzame brandstoffen is met name een taak voor Eindhoven Airport en
luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen venvachten, is nog niet
helder. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen, moeten we hierop actief inzetten. Wij sluiten ons
volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein als alternatief voor vliegen en we
roepen de Minister op actief in te zetten op het stimuleren daarvan.

3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere vliegtuigen. ln onze
regio werken we aan een regionaal meetnet voor geluid en luchtkwaliteit. Naast het meetnet is ook het
periodiek uitvoeren van een GGD-belevingsonderzoek essentieel teneinde inzicht te vergaren om zodoende
beter te kunnen sturen op hinderbeleving.
4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en behoeften van de regio. De
transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen de bestaande mogelijkheden is een goede
beweging. We roepen de Minister op om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor publieke
sturing op het bestemmingennetwerk.
5.

Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur, leefbaarheidsfonds en toepassen van
bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten van het leefbaarheidsfonds belangrijk om de kwaliteit van de
luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bijde deelnemende partijen. Het is nu zaakdat
vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente overlegstructuur. Wij willen
daar proactief, en samen met andere belanghebbende partijen, aan bijdragen. Daarom zullen wij ons als
randgemeenten, samen met de gemeente Eindhoven, inzetten om op korte termijn deze partijen te benaderen
en als regio op zoek te gaan naar een kwartiermaker om aan de slag te gaan met de inrichting van een
permanente overlegstructuur.
Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel ten volle ondersteunen en
verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden in de regio, gevolg aan te geven en dit
resultaat mee te nemen in het proces om te komen tot een nieuwe luchtvaartnota.
Met vrien
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Geachte stuurgroep,
Op 25 april jl. heeft de heer Pieter van Geel een advies overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat over het toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019 (‘Proefcasus Eindhoven Airport’).
Naar aanleiding van dit advies heeft de Minister aan de bestuurlijke partijen in de regio, samenwerkend in
de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019, gevraagd een zoveel mogelijk gezamenlijke reactie op het advies
van de heer Van Geel te geven.
Graag maken wij, mede namens de raad van Best, van de gelegenheid gebruik om onze reactie te geven
aan de stuurgroep en, via de stuurgroep, aan de Minister. Wij hebben daartoe het advies inhoudelijk
beoordeeld en voorgelegd aan de raad.
Algemene reactie gemeente Best
Om te beginnen willen wij onze waardering uitspreken over het heldere advies, waar bovendien breed
draagvlak voor lijkt te zijn. Wij menen dat de heer Van Geel is geslaagd in de opdracht om te bezien hoe,
met een zo breed mogelijk draagvlak, uitwerking kan worden gegeven aan een slimmere, duurzamere en
meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. In het advies zijn 5 speerpunten
benoemd; onze reactie beperkt zich tot deze hoofdlijnen.
Actief sturen op minder geluidsbelasting
De gemeente Best is blij met een nieuwe methodiek, waarbij op termijn niet meer op aantallen maar via
geluidhindercontouren wordt gestuurd én waarbij gestuurd wordt op een afname van de geluidshinder met
30% in 2030. Het bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur ’s avonds is
een goede start om de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen. Op termijn kan men
dan groeipotentieel verdienen door een geluidsreductie die verder gaat dan de concrete norm. We
onderschrijven het inbouwen van prikkels voor innovatie en inzet van de meest stille en schone vliegtuigen.
We willen de Minister daarom verzoeken om de geluidsnorm snel uit te werken.
Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, dat onder andere gevoed wordt door een toeslag van 1 euro per
vliegticket, juichen wij toe. Het is dan wel van belang dat de effecten van dit fonds landen in de regio. De
inzet en stimulering van duurzame brandstoffen is met name een taak voor Eindhoven Airport en
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luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen verwachten, is nog niet
helder. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen, moeten we hierop actief inzetten. Als
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen daarvoor steun nodig hebben van de overheid, dragen we daar graag
aan bij. Wij sluiten ons aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein als alternatief
voor vliegen en we roepen de Minister op actief in te zetten op het stimuleren daarvan.
Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere vliegtuigen. We
sluiten ook graag aan bij een meetnet voor geluid- en luchtkwaliteit (NB: er staan in Best al 4 actieve
geluidmeetpalen). Het zou mooi zijn als dat netwerk regio brede dekking zou hebben. Naast het meetnet is
ook het periodiek uitvoeren van een GGD-belevingsonderzoek essentieel teneinde inzicht te vergaren om
zodoende beter te kunnen sturen op hinderbeleving.
Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en behoeften van de regio.
Gelet op het specifieke en nationale belang van Brainport Eindhoven vragen wij de Minister om verder te
onderzoeken, al dan niet in Europees verband, welke mogelijkheden er zijn voor publieke sturing op het
bestemmingennetwerk. Op basis van het advies denken wij dan onder meer aan het optimaliseren van de
mogelijkheden voor toepassing van een ‘local rule’ en het differentiëren van de luchthaventarieven.
Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur, leefbaarheidsfonds en
toepassen van bijzondere regelingen
Best acht het voortzetten en uitbreiden van het leefbaarheidsfonds noodzakelijk om de kwaliteit van de
luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het is nu zaak dat
vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente overlegstructuur. Wij
willen daar pro actief, en samen met andere belanghebbende partijen, aan bijdragen. In samenwerking met
de andere randgemeenten en met de gemeente Eindhovenwillen willen wij op zoek gaan naar een
kwartiermaker die aan de slag kan gaan met de inrichting van zo’n permanente overlegstructuur.
We willen nog meegeven dat zo’n permanente overlegstructuur een belangrijke functie kan hebben bij de
overweging om, bij een significant lager aantal ernstig gehinderden, op bepaalde tijden de vertrekroutes te
verleggen.
Ten slotte
Alles overziend onderschrijven wij het advies van de heer Van Geel. Wij verzoeken de Minister om hier,
samen met alle belanghebbenden in de regio, gevolg aan te geven en het advies mee te nemen in het
proces om te komen tot een nieuwe luchtvaartnota.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Best

Hans Ubachs
Burgemeester

Ceciel Noordman
secretaris
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Geachte Stuurgroep,
Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en regio (provincie
Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport) een gezamenlijk traject
gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Nadat in
de zomer van 2018 de analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde partijen vertegenwoordigd
in de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’, besloten om de toekomstige besluitvorming over de ver
dere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren van een ‘proefcasus’ om con
creet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit
gestuurde luchthavenontwikkeling. Dhr. Pieter van Geel heeft als onafhankelijk verkenner de proefca
sus uitgevoerd en op 25 april zijn advies aan de Minister aangeboden en openbaar gemaakt. Vervol
gens heeft zij de Stuurgroep gevraagd een, zo veel als mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het
advies.
De gemeenteraad van Bladel heeft het advies gelezen en wil van de mogelijkheid gebruik maken om
zijn reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit verwerkt kan worden in een gezamenlijke reactie naar
de Minister namens de leden die deel uitmaken van de Stuurgroep, aangevuld met de reactie van ande
re belanghebbende partijen uit de regio.

Zo gedragen mogelijk advies
Dhr. Van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk advies over de ontwikke
ling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. Hij heeft samen met
zijn team in dit proces alle mogelijke belangengroepen, bedrijven, inwoners, gemeenten etc. betrokken.
Er is geluisterd en alle meningen, standpunten en input zijn als even waardevol behandeld.
Er is gekeken naar reeds uitgevoerde onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd.
Voorbeelden hiervan zijn het belevingsonderzoek van de GGD en het onderzoek naar mogelijke krimp
tot 30.000 vluchten.
Wij zijn van mening dat dhr. Van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo gedragen mogelijk
advies. Gezien de uiteenlopende belangen is het logischerwijs een compromis. Bijzonder is dat vanuit
alle betrokken partijen complimenten zijn gegeven aan dhr. Van Geel.
De gemeenteraad wil graag gebruik maken van de gelegenheid om zijn complimenten over te brengen
voor het werk dat de heer Van Geel heeft verricht.

Vijf speerpunten
In het advies worden vijf speerpunten benoemd. Inhoudelijk beperken wij onze reactie tot de hoofdlij
nen.
1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad van Bladel is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij op termijn niet meer
op aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én waarbij gestuurd wordt op afname van
www.bladel.nl
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Tel 0497-361636

BIC: BNGHNL2G

de geluidshinder met 30o7o in 2030. We zouden U willen verzoeken om de norm snel concreet te maken.
Het bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur ’s avonds is een goede
start om de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.
2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag van 1 euro per
vliegticket sluit aan bij de visie van de gemeente Bladel op - onder andere - klimaatdoelen en wij jui
chen dit initiatief dan ook van harte toe. Het is dan wel van belang dat de effecten van dit fonds landen
in de regio. De inzet en stimulering van duurzame brandstoffen is met name een taak voor Eindhoven
Airport en luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen verwach
ten, is nog niet helder. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen, moeten we hierop actief
inzetten. Wij sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein als
alternatief voor vliegen en we roepen de Minister op actief in te zetten op het stimuleren daarvan.
3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere vliegtuigen. Het
meten van de effecten hiervan, in combinatie met het periodiek uitvoeren van een GGDbelevingsonderzoek is essentieel teneinde inzicht te vergaren om zodoende beter te kunnen sturen op
hinderbeleving.
4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en behoeften van de
regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen de bestaande mogelijkheden is
een goede beweging. We roepen de Minister op om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
voor publieke sturing op het bestemmingennetwerk.
5. Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur, leefbaarheidsfonds en toepassen
van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten van het leefbaarheidsfonds belangrijk om de kwaliteit van de
luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het is nu zaak dat
vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente overlegstructuur. Wij
willen daar proactief, en samen met andere belanghebbende partijen, aan bijdragen. Daarom zullen wij
ons als randgemeenten, samen met de gemeente Eindhoven, inzetten om op korte termijn deze partijen
te benaderen en als regio op zoek te gaan naar een kwartiermaker om aan de slag te gaan met de in
richting van een permanente overlegstructuur.
Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel ten volle ondersteu
nen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden in de regio, gevolg aan te
geven en dit resultaat mee te nemen in het proces om te komen tot een nieuwe luchtvaartnota.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Blad
de griffier,
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reactie op advies Proefcasus Eindhoven

Geachte stuurgroep Van Schuppen,
Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en
regio (provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven
Airport) een gezamenlijk traject gestart om stapsgewijs te komen tot een
toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Nadat in de zomer van 2018 de
analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde partijen vertegenwoordigd in de
'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019', besloten om de toekomstige besluitvorming over
de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren van een
'proefcasus' om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en
duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchthavenontwikkeling. Dhr. Pieter van Geel
heeft als onafhankelijk verkenner de proefcasus uitgevoerd en op 25 april zijn advies aan
de Minister aangeboden en openbaar gemaakt. Vervolgens heeft zij de Stuurgroep
gevraagd een, zo veel als mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.
De gemeenteraad van Boxtel spreekt haar waardering uit voor het gevolgde proces en het
advies omtrent de Proefcasus Eindhoven Airport. De gemeenteraad wil van de mogelijkheid
gebruik maken om zijn reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit verwerkt kan worden
in een gezamenlijke reactie naar de Minister namens de leden die deel uitmaken van de
Stuurgroep, aangevuld met de reactie van andere belanghebbende partijen uit de regio.
Zo gedragen mogelijk advies
Dhr. Van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk advies over
de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame
luchthaven. Hij heeft samen met zijn team in dit proces alle mogelijke belangengroepen,
bedrijven, inwoners, gemeenten etc. betrokken. Er is geluisterd en alle meningen,
standpunten en input zijn als even waardevol behandeld.
Er is gekeken naar reeds uitgevoerde onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het belevingsonderzoek van de GGD en het onderzoek
naar mogelijke krimp tot 30.000 vluchten.
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Wij zijn van mening dat dhr. Van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo gedragen
mogelijk advies. Gezien de uiteenlopende belangen is het logischerwijs een compromis.
Bijzonder is dat vanuit alle betrokken partijen complimenten zijn gegeven aan dhr. Van
Geel. De gemeenteraad wil graag gebruik maken van de gelegenheid om ook zijn
complimenten over te brengen voor het werk dat de heer Van Geel heeft verricht.
Vijf speerpunten
In het advies zijn vijf speerpunten benoemd en onze reactie beperkt zich tot deze
hoofdlijnen.
1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad van Boxtel is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij op
termijn niet meer op aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én waarbij
gestuurd wordt op afname van de geluidshinder met 30% in 2030. We verzoeken u om de
norm snel concreet te maken. Het bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer
vliegen na 23.00 uur 's avonds is een goede start om de overlast voor omwonenden ook op
korte termijn te verminderen.
2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het initiatief voor het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door
een toeslag van 1 euro per vliegticket juichen wij van harte toe. Het is dan wel van belang
dat de effecten van dit fonds landen in de regio. De inzet en stimulering van duurzame
brandstoffen is met name een taak voor Eindhoven Airport en luchtvaartmaatschappijen.
De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen verwachten, is nog niet helder.
Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen, moeten we hierop actief inzetten. Wij
sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein als
alternatief voor vliegen en we roepen de Minister op actief in te zetten op het stimuleren
daarvan.
3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere
vliegtuigen. De gemeente Boxtel sluit graag aan bij het meetnet voor geluid en
luchtkwaliteit dat op sommige plekken in de regio Eindhoven al gerealiseerd wordt. Naast
het meetnet is ook het periodiek uitvoeren van een GGD-belevingsonderzoek essentieel
teneinde inzicht te vergaren om zodoende beter te kunnen sturen op hinderbeleving.
4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en
behoeften van de regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen
de bestaande mogelijkheden is een goede beweging. We roepen de Minister op om verder
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor publieke sturing op het
bestemmingen netwerk.
5. Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur,
leefbaarheidsfonds en toepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten van het leefbaarheidsfonds noodzakelijk om de
kwaliteit van de luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het is nu
zaak dat vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente
overlegstructuur. Wij willen daar proactief, en samen met andere belanghebbende partijen,
aan bijdragen. Daarom zullen wij ons als randgemeenten, samen met de gemeente
Eindhoven, inzetten om op korte termijn deze partijen te benaderen en als regio op zoek te
gaan naar een kwartiermaker om aan de slag te gaan met de inrichting van een
permanente overlegstructuur.
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Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel ten
volle ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden in
de regio, gevolg aan te geven en dit resultaat mee te nemen in het proces om te komen tot
een nieuwe luchtvaartnota.
Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
mw. I.H.M. Smits

e voorzitte
M.T. Nat op
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Geachte Stuurgroep,
Êind 2017 zijn Rijk (de ministeries van lnfrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en regio (provincie
Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport) een gezamenlijk traject
gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Nadat in
de zomer van 2018 de analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde partijen vertegenwoordigd in
de 'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019', besloten om de toekomstige besluitvorming over de verdere
ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren van een 'proefcasus'om concreet
invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit
gestuurde luchthavenontwikkeling. Dhr. Pieter van Geel heeft als onafhankelijk verkenner de proefcasus
uitgevoerd en op 25 april zijn advies aan de Minister aangeboden en openbaar gemaakt. Vervolgens
heeft zij de Stuurgroep gevraagd een, zo veel als mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.
De gemeenteraad van Eersel heeft het advies gelezen en wil van de mogelijkheid gebruik maken om zijn
reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit verwerkt kan worden in een gezamenlijke reactie naar de
Minister namens de leden die deel uitmaken van de Stuurgroep, aangevuld met de reactíe van andere
belanghebbende partijen uit de regio.

Zo gedragen mogelijk advies
Dhr. Van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk advies over de ontwikkeling
van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. Hij heeft samen met zijn
team in dit proces alle mogelijke belangengroepen, bedrijven, inwoners, gemeenten etc. betrokken. Er is
geluisterd en alle meningen, standpunten en input zijn als even waardevol behandeld.
Er is gekeken naar reeds uitgevoerde onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd.
Voorbeelden hiervan zijn het belevingsonderzoek van de GGD en het onderzoek naar mogelijke krimp tot
30.000 vluchten.

Wij zijn van mening dat dhr. Van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo gedragen mogelijk
advies. Gezien de uiteenlopende belangen is het logischenrvijs een compromis. Bijzonder is dat vanuit
alle betrokken partijen complimenten zijn gegeven aan dhr. Van Geel.
De gemeenteraad wil graag gebruik maken van de gelegenheid om zijn complimenten over te brengen
voor het werk dat de heer Van Geel heeft verricht.

Vijf speerpunten
ln het advies worden vijf speerpunten benoemd. lnhoudelijk beperken wij onze reactie tot de hoofdlijnen
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1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad van Eersel is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij op termijn niet meer op
aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én waarbij gestuurd wordt op afname van de
geluidshinder met 30% in 2030. We zouden U willen verzoeken om de norm snel concreet te maken. Het
bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur's avonds is een goede start
om de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.

2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag van 1 euro per
vliegticket sluit volledig aan bij standpunten die eerder door de Eerselse raad zijn ingenomen en wij
juichen dit initiatief dan ook van harte toe. Het is dan wel van belang dat de effecten van dit fonds landen
in de regio. De inzet en stimulering van duurzame brandstoffen is met name een taak voor Eindhoven
Airport en luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen verwachten,
is nog niet helder. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen, moeten we hierop actief inzetten
Wij sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein als alternatief
voor vliegen en we roepen de Minister op actief in te zetten op het stimuleren daarvan.

3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere vliegtuigen. ln
onze regio werken we aan een regionaal meetnet voor geluid en luchtkwaliteit. Naast het meetnet is ook
het periodiek uitvoeren van een GGD-belevingsonderzoek essentieel teneinde inzicht te vergaren om
zodoende beter te kunnen sturen op hinderbeleving.
4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en behoeften van de
regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen de bestaande mogelijkheden is
een goede beweging. We roepen de Minister op om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
voor publieke sturing op het bestemmingennetwerk.

5.

Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur, leefbaarheidsfonds en
foepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten van het leefbaarheidsfonds belangrijk om de kwaliteit van de
luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het is nu zaak dat
vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente overlegstructuur. Wij
willen daar proactief, en samen met andere belanghebbende partijen, aan bijdragen. Daarom zullen wij
ons als randgemeenten, samen met de gemeente Eindhoven, inzetten om op korte termijn deze partijen
te benaderen en als regio op zoek te gaan naar een kwartiermaker om aan de slag te gaan met de
inrichting van een permanente overlegstructuur.
Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel ten volle
ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden in de regio, gevolg
aan te geven en dit resultaat mee te nemen in het proces om te komen tot een nieuwe luchtvaartnota.

De raad van de gemeente

(/
griffier,
de heer J.W
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Onderwerp: Reactie op advies Proefcasus E’hoven Airport

Uw kenmerk:

Uw brief d.d.:

Geachte Stuurgroep,

Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en regio (provincie
Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de betrokken regiogemeenten en Eindhoven Airport) een
gezamenlijk traject gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport
na 2019. Nadat in de zomer van 2018 de analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde partijen,
vertegenwoordigd in de 'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’, besloten om de toekomstige
besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren
van een ‘proefcasus’ om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere,
duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchthavenontwikkeling.
Dhr. Pieter van Geel heeft als onafhankelijk verkenner de proefcasus uitgevoerd en op 25 april zijn
advies aan de Minister aangeboden en openbaar gemaakt. Vervolgens heeft zij de regionale Stuurgroep
gevraagd een, zo veel als mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.
De gemeenteraad van Helmond heeft kennis genomen van het advies en wil van de mogelijkheid
gebruik maken om zijn reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit verwerkt kan worden in een
gezamenlijke reactie naar de Minister namens de leden die deel uitmaken van de Stuurgroep, aangevuld
met de reactie van andere belanghebbende partijen uit de regio.

Zo gedragen mogelijk advies
Dhr. Van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk advies over de ontwikkeling
van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. Hij heeft samen met zijn
team in dit proces alle mogelijke belangengroepen, bedrijven, inwoners, gemeenten etc betrokken. Er
is geluisterd en alle meningen, standpunten en input zijn als even waardevol behandeld. Er is gekeken
naar reeds uitgevoerde onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden
hiervan zijn het belevingsonderzoek van de GGD en het onderzoek naar mogelijke krimp tot 30.000
vluchten.
Wij zijn van mening dat dhr. Van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo gedragen mogelijk
advies. Gezien de uiteenlopende belangen is het logischerwijs een compromis. Bijzonder is dat vanuit
alle betrokken partijen complimenten zijn gegeven aan dhr. Van Geel.
De gemeenteraad van Helmond wil bij deze graag gebruik maken van de gelegenheid om eveneens
zijn complimenten over te brengen voor het werk dat dhr. Van Geel heeft verricht.
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Vijf speerpunten
In het advies worden vijf speerpunten benoemd. Inhoudelijk beperken wij onze reactie tot de hoofdlijnen.
1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad van Helmond is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij op termijn niet
meer op aantallen vliegbewegingen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd ėn waarbij gestuurd
wordt op afname van de geluidshinder met 30oZo in 2030. We zouden U willen verzoeken om de norm
snel concreet te maken. Het bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00
uur 's avonds is een goede start om de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.
2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het initiatief tot het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag van
1 euro per vliegticket ondersteunen wij van harte. Voorwaarde is dan wel dat de effecten van dit fonds
landen in de regio. De inzet en stimulering van duurzame brandstoffen is met name een taak voor
Eindhoven Airport en luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen
verwachten, is nog niet helder. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen, moeten we hierop
actief inzetten. Wij sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein
als alternatief voor vliegen en roepen de Minister op actief in te zetten op het stimuleren daarvan. Naast
het stimuleren zouden wij dit graag ook vertaald willen zien in extra investeringen c.q. financiering ten
behoeve van meer treinvervoer van personen in Brabant en de Brainportregio.
3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het voorstel om via differentiatie van luchthavengelden in te zetten op schonere en
stillere vliegtuigen. In onze regio werken we aan een regionaal afgestemd meetnet voor geluid en
luchtkwaliteit daar waar de gemeenten nu nog afzonderlijk meten. Naast het meetnet is ook het
periodiek uitvoeren van een GGD-belevingsonderzoek essentieel teneinde inzicht te vergaren om
zodoende beter te kunnen sturen.
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en behoeften van de
regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen de bestaande mogelijkheden is
een goede beweging. We roepen de Minister op om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
voor publieke sturing op het bestemmingennetwerk.
4. Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur, leefbaarheidsfonds en
toepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad van Helmond ondersteunt van harte het advies c.q. voornemen om een permanente
overlegstructuur te ontwikkelen. Eveneens vinden wij het voortzetten van het leefbaarheidsfonds
belangrijk om de kwaliteit van de luchthaven in haar omgeving te verbeteren.

Samenhang met luchtmachtbasis Volkel
Hoewel vallend buiten de opdracht aan dhr. Van Geel en dus ook geen onderdeel uitmakend van zijn
advies, willen wij als gemeente Helmond toch nog aandacht vragen voor het volgende.
Gezien de specifieke aanvliegroutes van niet alleen de burgerluchtvaart vanuit Eindhoven Airport maar
ook vanuit de luchtmachtbasis Volkel wordt onze gemeente, naast de overlast vanuit de luchthaven
Eindhoven, ook belast met de geluidsproductie vanuit dit nabijgelegen militaire vliegveld. In de op te
stellen luchtvaartnota zouden wij graag zien hoe deze gecombineerde overlast niet alleen door middel
van de voorgestelde maatregelen in de proefcasus wordt verminderd maar ook door evenzo innovatieve
en praktische oplossingen voor het terugdringen van de overlast van deze luchtmachtbasis.

Tot slot
Het gevolgde proces van de Proefcasus heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen en
voor een zo haalbaar mogelijk compromis tussen de verschillende belangen waarbij een duidelijk
meetbaar resultaat op termijn bereikbaar is en de kwaliteit van de omgeving én van de luchthaven zelf,
er op vooruit zal gaan.
Het is nu zaak dat vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente
overlegstructuur. Wij willen daar als betrokken regiogemeente samen met andere belanghebbende
partijen, graag aan bijdragen.

Gemeente Helmond

Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer Van Geel ondersteunen en
verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden in de regio, gevolg aan te geven en
dit resultaat mee te nemen in het proces om te komen tot een nieuwe luchtvaartnota en een daarop
volgend luchtvaartbesluit.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Helmond
de voorzitter
mevr. P.JMG. BlankatíC^Van den Heuvel

de griffier
ispers*
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Geachte heer Van Schuppen,

Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en regio
(provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport) een
gezamenlijk traject gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven
Airport na 2019. Nadat in de zomer van 2018 de analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde
partijen, vertegenwoordigd in de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’, besloten om de toekomstige
besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren
van een ‘proefcasus’ om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en
duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchthavenontwikkeling. De heer Pieter van Geel heeft
als onafhankelijk verkenner de proefcasus uitgevoerd en op 25 april zijn advies aan de Minister
aangeboden en openbaar gemaakt. Vervolgens heeft zij de Stuurgroep gevraagd een, zo veel als
mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.

Met trots en tevredenheid heeft de raad van de gemeente Oirschot kennisgenomen van het advies
van de onafhankelijk verkenner over de Proefcasus Eindhoven Airport. De gemeenteraad wil graag
gebruikmaken van de gelegenheid om zijn complimenten over te brengen voor het werk dat de heer
Van Geel heeft verricht.

De gemeenteraad van Oirschot heeft inhoudelijk het advies beoordeeld en wil van de mogelijkheid
gebruik maken om zijn reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit verwerkt kan worden in een
gezamenlijke reactie naar de Minister namens de leden die deel uitmaken van de Stuurgroep,
aangevuld met de reactie van andere belanghebbende partijen uit de regio.
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Reactie Gemeente Oirschot.
Om te beginnen wil de raad zijn waardering uitspreken over het heldere advies waar breed draagvlak
voor lijkt te zijn. In het advies zijn vijf speerpunten benoemd en onze reactie beperkt zich tot deze
hoofdlijnen.
1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij op termijn niet meer op
aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én waarbij gestuurd wordt op afname van de
geluidshinder met 3007o in 2030. We zouden u willen verzoeken om de norm snel concreet te maken.
Het bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur ’s avonds is een
goede start om de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.
2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag van 1 euro per
vliegticket juichen wij van harte toe. Het is dan wel van belang dat de effecten van dit fonds
geïnvesteerd worden in de regio. De inzet en stimulering van duurzame brandstoffen is met name
een taak voor Eindhoven Airport en de luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier
meetbaar effect van kunnen verwachten, is niet duidelijk. Daar waar we dit proces als regio kunnen
versnellen, moeten we hierop actief inzetten. Als bedrijfsleven en onderwijsinstellingen daarvoor
steun nodig hebben van de overheid, dragen we daar graag aan bij. Wij sluiten ons volledig aan bij de
oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein als alternatief voor vliegen en we roepen de
Minister op actief in te zetten op het stimuleren daarvan.
3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere vliegtuigen.
Onderzoek naar de mogelijkheden van het opzetten van een regionaal meetnet voor geluid en
luchtkwaliteit waarbij naast de problematiek rondom de luchthaven ook het landelijk gebied
(veehouderij) een prominente plaats krijgt ondersteunen wij van harte. Het zou heel mooi zijn als dat
netwerk een regio brede dekking krijgt. Naast het meetnet is ook het periodiek uitvoeren van een
GGD-belevingsonderzoek essentieel teneinde inzicht te krijgen en beter te kunnen sturen op
hinderbeleving.
4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en behoeften van de
regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen de bestaande mogelijkheden
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is een goede beweging. We roepen de Minister op om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn voor publieke sturing op het bestemmingennetwerk.
5. Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur, leefbaarheidsfonds en
toepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten en uitbreiden van het leefbaarheidsfonds noodzakelijk om de
kwaliteit van de luchthaven, ook ruimtelijk, in haar omgeving te verbeteren. Verder hecht de
gemeenteraad eraan om in de toekomstige overlegstructuur prioriteit te geven aan een onderzoek
naar de optimalisatie van de vertrekroutes.

Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het is nu zaak dat
vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente overlegstructuur.
De luchthaven is van ons als regio en wij willen daar pro-actief, en samen met andere
belanghebbende partijen, aan bijdragen. Daarom zullen wij ons als randgemeenten, samen met de
gemeente Eindhoven, inzetten om op korte termijn deze partijen te benaderen en als regio op zoek te
gaan naar een kwartiermaker om aan de slag te gaan met de inrichting van een permanente
overlegstructuur.
Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer Van Geel ten volle
ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden in de regio,
gevolg aan te geven en dit resultaat mee te nemen in het proces om te komen tot een nieuwe
Luchtvaartnota.
De raad van de gemeente Oirschot,

de griffier,

de burgemeester

H. Struijs

Judith Keijzers-Verschelling
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Reusel, 3 juli 2019

Geachte heer Van Schuppen,
Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van lnfrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en regio
(provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport) een
gezamenlijk traject gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven
Airport na2019. Nadat in de zomer van2OlB de analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde
partijen vertegenwoordigd in de 'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019' , besloten om de toekomstige
besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren
van een 'proefcasus' om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en
duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchthavenontwikkeling. De heer Pieter van Geel heeft
als onafhankelijk verkenner de proefcasus uitgevoerd en op 25 april zijn advies aan de Minister
aangeboden en openbaar gemaakt. Vervolgens heeft zij de Stuurgroep gevraagd een, zo veel als
mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.
Met trots en tevredenheid heeft de raad van de gemeente Reusel-De Mierden kennis genomen van
het advies van de onafhankelijk verkenner over de Proefcasus Eindhoven Airport. De gemeenteraad
wil graag gebruik maken van de gelegenheid om zijn complimenten over te brengen voor het werk dat
de heer Van Geel heeft verricht.
De gemeenteraad van Reusel-De Mierden heeft inhoudelijk het advies beoordeeld en wil van de
mogelijkheid gebruik maken om zijn reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit verwerkt kan
worden in een gezamenlijke reactie naar de Minister namens de leden die deel uitmaken van de
Stuurgroep, aangevuld met de reactie van andere belanghebbende partijen uit de regio.

Reactie Gemeente Reusel-De Mierden
Om te beginnen wil de raad zijn waardering uitspreken over het heldere advies waar breed draagvlak
voor lijkt te zijn. ln het advies zijn vijf speerpunten benoemd en onze reactie beperkt zich tot deze
hoofdlijnen.

1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij op termijn niet meer op
aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én waarbij gestuurd wordt op afname van de
geluidshinder met 30% in 2030. We zouden U willen verzoeken om de norm snel concreet te maken.
Het bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur's avonds is een
goede start om de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.
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2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag van 1 euro per
vliegticket juichen wij van harte toe. Het is dan wel van belang dat de effecten van dit fonds
geïnvesteerd worden in de regio. De inzet en stimulering van duurzame brandstoffen is met name een
taak voor Eindhoven Airport en de luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar
effect van kunnen verurrachten, is niet duidelijk. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen,
moeten we hierop actief inzetten. Als bedrijfsleven en onderwijsinstellingen daarvoor steun nodig
hebben van de overheid, zal Reusel-De Mierden zeker een bijdrage overwegen.
Wij sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein als
alternatief voor vliegen en we roepen de Minister op actief in te zetten op het stimuleren daarvan.
3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere vliegtuigen.
Onderzoek naar de mogelijkheden van het opzetten van een regionaal meetnet voor geluid en
luchtkwaliteit waarbij naast de problematiek rondom de luchthaven ook het landelijk gebied
(veehouderij) een prominente plaats krijgt geeft inzicht in de mogelijkheden om tot verbetering van de
luchtkwaliteit te komen. Naast het meetnet is ook het periodiek uitvoeren van een GGDbelevingsonderzoek belangrijk teneinde inzicht te krijgen en beter te kunnen sturen op hinderbeleving
Besluitvorming over deelname aan een regionaal meetnet zal door de gemeente plaatsvinden op
basis van een uitgewerkt projectplan.
4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groeivan de luchthaven moet passen bijde ambities en behoeften van de
regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen de bestaande mogelijkheden
is een goede beweging. We roepen de Minister op om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn voor publieke sturing op het bestemmingennetwerk.
5.

Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur, leefbaarheidsfonds en
foepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten en uitbreiden van het leefbaarheidsfonds noodzakelijk om de
kwaliteit van de luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het is nu zaak daf
vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente overlegstructuur.
De luchthaven is van ons als regio en wijwillen daar pro actief, en samen met andere
belanghebbende partijen, aan bijdragen. Daarom zullen wij ons als randgemeenten, samen met de
gemeente Eindhoven, inzetten om op korte termijn deze partijen te benaderen en als regio op zoek te
gaan naar een kwartiermaker om aan de slag te gaan met de inrichting van een permanente
overlegstructuur.
Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel ten volle
ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden in de regio, gevolg
aan te geven en dit resultaat mee te nemen in het proces om te komen tot een nieuwe Luchtvaartnota.
De raad van de gemeente Reusel-De Mierden,

(wnd.),

de

van
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Geachte Stuurgroepleden,
Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en
regio (provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven
Airport) een gezamenlijk traject gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief
voor Eindhoven Airport na 2019. Nadat in de zomer van 2018 de analysefase werd afgerond
hebben bovengenoemde partijen vertegenwoordigd in de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na
2019’, besloten om de toekomstige besluitvorming over de verdere ontwikkeling van
Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren van een ‘proefcasus’ om concreet
invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op
kwaliteit gestuurde luchthavenontwikkeling. Dhr. Pieter van Geel heeft als onafhankelijk
verkenner de proefcasus uitgevoerd en op 25 april zijn advies aan de Minister aangeboden
en openbaar gemaakt. Vervolgens heeft zij de Stuurgroep gevraagd een, zo veel als
mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.
Op 11 februari 2019 de gemeenteraad een brief verzonden aan Pieter van Geel met daarin
de uitgangspunten van de gemeente Son en Breugel. De uitgangspunten sluiten aan bij het
uiteindelijke advies van Pieter van Geel en de gemeenteraad wil graag van de mogelijkheid
gebruik maken om zijn reactie te geven aan de Stuurgroep. Dit verwerkt kan worden in een
gezamenlijke reactie naar de Minister namens de leden die deel uitmaken van de
Stuurgroep.

Zo gedragen mogelijk advies
Dhr. Van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk advies over de
ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven. Hij
heeft samen met zijn team in dit proces alle mogelijke belangengroepen, bedrijven,
inwoners, gemeenten etc. betrokken. Er is geluisterd en alle meningen, standpunten en input
zijn als even waardevol behandeld.
Er is gekeken naar reeds uitgevoerde onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het belevingsonderzoek van de GGD en het onderzoek
naar mogelijke krimp tot 30.000 vluchten.

Wij zijn van mening dat dhr. Van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo gedragen
mogelijk advies. Gezien de uiteenlopende belangen is het logischerwijs een compromis.
Bijzonder is dat vanuit alle betrokken partijen complimenten zijn gegeven aan dhr. Van Geel.
De gemeenteraad wil graag gebruik maken van de gelegenheid om zijn complimenten over
te brengen voor het werk dat de heer Van Geel heeft verricht.

Vijf speerpunten
In het advies worden vijf speerpunten benoemd. Inhoudelijk beperken wij onze reactie tot de
hoofdlijnen.

1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad van Son en Breugel is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij
op termijn niet meer op aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én waarbij
gestuurd wordt op afname van de geluidshinder met 300Zo in 2030. We zouden U willen
verzoeken om de norm snel concreet te maken. Het bevriezen van het huidige aantal
vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur ’s avonds is een goede start om de overlast voor
omwonenden ook op korte termijn te verminderen.
2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag van 1
euro per vliegticket sluit volledig aan bij standpunten die eerder door de Son en Breugelse
raad zijn ingenomen en wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe. Het is dan wel van
belang dat de effecten van dit fonds landen in de regio. De inzet en stimulering van
duurzame brandstoffen is met name een taak voor Eindhoven Airport en
luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen
verwachten, is nog niet helder. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen, moeten
we hierop actief inzetten. Wij sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden
in te zetten op de trein als alternatief voor vliegen en we roepen de Minister op actief in te
zetten op het stimuleren daarvan.

3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere
vliegtuigen. In onze regio werken we aan een regionaal meetnet voor geluid en luchtkwaliteit.
Naast het meetnet is ook het periodiek uitvoeren van een GGD-belevingsonderzoek
essentieel teneinde inzicht te vergaren om zodoende beter te kunnen sturen op
hinderbeleving.

4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en behoeften
van de regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen de bestaande
mogelijkheden is een goede beweging. We roepen de Minister op om verder te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn voor publieke sturing op het bestemmingennetwerk.

5.

Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur,
leefbaarheidsfonds en toepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten van het leefbaarheidsfonds belangrijk om de kwaliteit
van de luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het is nu
zaak dat vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een permanente
overlegstructuur. Wij willen daar proactief, en samen met andere belanghebbende partijen,
aan bijdragen. Daarom zullen wij ons als randgemeenten, samen met de gemeente
Eindhoven, inzetten om op korte termijn deze partijen te benaderen en als regio op zoek te
2-

-

gaan naar een kwartiermaker om aan de slag te gaan met de inrichting van een permanente
overlegstructuur.
Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel ten volle
ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden in de
regio, gevolg aan te geven en dit resultaat mee te nemen in het proces om te komen tot een
nieuwe luchtvaartnota.

Met vriéndelijke groet,
z
De raad var/degemeente Seinen Breugel
De griffier

de voorzitter,

Luc Wijnh

'Hans Gailla
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Reactie gemeente Valkenswaard op advies Proefcasus Eindhoven Airport
28 juni 2019

Geachte stuurgroep,
Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie) en
regio (provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven
Airport)

een

gezamenlijk

traject

gestart

om

stapsgewijs

te

komen

tot

een

toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Nadat in de zomer van 2018 de
analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde partijen vertegenwoordigd in de
‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’, besloten om de toekomstige besluitvorming over
de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren van een
‘proefcasus’ om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere
en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchthavenontwikkeling. Dhr. Pieter van
Geel heeft als onafhankelijk verkenner de proefcasus uitgevoerd en op 25 april zijn advies
aan de Minister aangeboden en openbaar gemaakt. Vervolgens heeft zij de Stuurgroep
gevraagd een, zo veel als mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.
De gemeenteraad van Valkenswaard heeft het advies gelezen en wil van de mogelijkheid
gebruik maken om zijn reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit verwerkt kan worden
in een gezamenlijke reactie naar de Minister namens de leden die deel uitmaken van de
Stuurgroep, aangevuld met de reactie van andere belanghebbende partijen uit de regio.

Zo gedragen mogelijk advies
Dhr. Van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk advies over
de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame
luchthaven. Hij heeft samen met zijn team in dit proces alle mogelijke belangengroepen,
bedrijven, inwoners, gemeenten etc. betrokken. Er is geluisterd en alle meningen,
standpunten en input zijn als even waardevol behandeld.
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Er is gekeken naar reeds uitgevoerde onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het belevingsonderzoek van de GGD en het
onderzoek naar mogelijke krimp tot 30.000 vluchten.
Wij zijn van mening dat dhr. Van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo gedragen
mogelijk advies. Gezien de uiteenlopende belangen is het logischerwijs een compromis.
Bijzonder is dat vanuit alle betrokken partijen complimenten zijn gegeven aan dhr. Van
Geel.

Vijf speerpunten
In het advies worden vijf speerpunten benoemd. Inhoudelijk beperken wij onze reactie tot
de hoofdlijnen.
1.

Actief sturen op minder geluidsbelasting.

De gemeenteraad van Valkenswaard is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij
op termijn niet meer op aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én
waarbij gestuurd wordt op afname van de geluidshinder met 3070 in 2030. We zouden U
willen verzoeken om de norm snel concreet te maken. Het bevriezen van het huidige
aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur 's avonds is een goede start om de
overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.
2.

Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen

Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag van
1 euro per vliegticket, juichen wij van harte toe. Het is dan wel van belang dat de effecten
van dit fonds landen in de regio. De inzet en stimulering van duurzame brandstoffen is
met name een taak voor Eindhoven Airport en luchtvaartmaat-schappijen. De termijn
waarop we hier meetbaar effect van kunnen verwachten, is nog niet helder. Daar waar
we dit proces als regio kunnen versnellen, moeten we hierop actief inzetten. Wij sluiten
ons volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de trein als
alternatief voor vliegen en we roepen de Minister op actief in te zetten op het stimuleren
daarvan.
3.

Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit

Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere
vliegtuigen. In onze regio gedacht aan de inrichting van een regionaal meetnet voor geluid
en luchtkwaliteit. Naast het meetnet is ook het periodiek uitvoeren van een GGDbelevingsonderzoek essentieel teneinde inzicht te vergaren om zodoende beter te
kunnen sturen op hinderbeleving.
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4.

Meerwaarde bieden voor de regio

Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en
behoeften van de regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen binnen
de bestaande mogelijkheden is een goede beweging. We roepen de Minister op om
verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor publieke sturing op het
bestemmingennetwerk.
5.

Vertrouwen

vanuit

de

omgeving:

één

permanente

overlegstructuur,

leefbaarheidsfonds en toepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten van het leefbaarheidsfonds belangrijk om de
kwaliteit van de luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het is
nu zaak dat vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een
permanente overlegstructuur.
Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel ten
volle ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden
in de regio, gevolg aan te geven en dit resultaat mee te nemen in het proces om te komen
tot een nieuwe luchtvaartnota.

Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad van Valkenswaard,

Burgemeester,
Drs. A.B.A.M. Ederveen

raadsgriffier,
Drs^G. Miedema
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Reactie gemeente Veldhoven op advies Proefcasus Eindhoven Airport

postbus 10101
5500 CA Veldhoven

E gemeente@veldhoven.nl

Geachte Stuurgroep,

Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie)
en regio (provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en
Eindhoven Airport) een gezamenlijk traject gestart om stapsgewijs te komen tot een
toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Nadat in de zomer van 2018 de
analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde partijen, veftegenwoordigd in de
'Stuurgroep Eindhoven Airport na2OI9', besloten om de toekomstige besluitvorming
over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren
van een 'proefcasus'. Deze zou concreet invulling kunnen geven aan de transitie naar
een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchthavenontwikkeling.
De heer Pieter van Geel heeft als onafhankelijk verkenner de proefcasus uitgevoerd en
op 25 april zijn advies aan de Minister aangeboden en openbaar gemaakt. Vervolgens
heeft de Minister aan de Stuurgroep gevraagd een, zo veel als mogelijk, gezamenlijke
reactie te geven op het advies.
De gemeenteraad van Veldhoven heeft het advies gelezen en wil van de mogelijkheid
gebruik maken om zijn reactie te geven aan de Stuurgroep. Deze kan dan verwerkt
worden in een gezamenlÍjke reactie naar de Minister namens de leden die deel
uitmaken van de Stuurgroep, aangevuld met de reactie van andere belanghebbende
partijen uit de regio.

Zo gedragen mogelijk advies
De heer Van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk
advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en
duurzame luchthaven. Hij heeft samen met zijn team in dit proces alle mogelijke
belangengroepen, bedrijven, inwoners, gemeenten etc. betrokken. Er is geluisterd en
alle meningen, standpunten en input zijn als even waardevol behandeld.
Er is gekeken naar reeds uitgevoerde onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het belevingsonderzoek van de GGD en het
onderzoek naar mogelijke krimp tot 30.000 vluchten.
Wij zijn van mening dat de heer Van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo
gedragen mogelijk advies. Gezien de uiteenlopende belangen is het logischerwijs een
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak vía
www'veldhoven'nl of bel 14 O4O, Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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compromis. Bijzonder is dat vanuit alle betrokken partijen complimenten zijn gegeven
aan de heer Van Geel.
De gemeenteraad wil graag gebruik maken van de gelegenheid om de complimenten
over te brengen voor het werk dat de heer Van Geel heeft verricht'

Vijf speerpunten

In het advies worden vijf speerpunten benoemd. Inhoudelijk beperken wij onze reactie
tot de hoofdlijnen.

1. Actief sturen

op minder geluidsbelasting.

De gemeenteraad van Veldhoven is

blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij

op termijn niet meer op aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én
waarbij gestuurd wordt op afname van de geluidshinder met 30o/o in 2030. We zouden
u willen verzoeken om de norm snel concreet te maken. Het bevriezen van het huidige
aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 rlur 's avonds is een goede start om de

overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.

2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag
van 1 euro per vliegticket sluit volledig aan bij standpunten die eerder door de
Veldhovense raad zijn ingenomen. Wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe. Het
is daarbij wel van belang dat de effecten van dit fonds landen in de regio. De inzet en
stimulering van duurzame brandstoffen is met name een taak voor Eindhoven Airport
en luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen
verwachten, is nog niet helder. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen,
moeten we hierop actief inzetten. Wij sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor
korte afstanden in te zetten op de trein als alternatief voor vliegen en we roepen de
Minister op actief in te zetten op het stimuleren daarvan.

3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en
stillere vliegtuigen. In onze regio werken we aan een regionaal meetnet voor geluid en
luchtkwaliteit. Naast het meetnet is ook het periodiek uitvoeren van een GGDbelevingsonderzoek essentieel teneinde inzicht te vergaren om zodoende beter te
kunnen sturen op hinderbeleving.
4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en
behoeften van de regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen
binnen de bestaande mogelijkheden is een goede beweging. We roepen de Ministerop
om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor publieke sturing op het
bestemmingennetwerk.
5.

Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur,
leefbaarheidsfonds en toepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten van het leefbaarheidsfonds belangrijk om de
kwaliteit van de luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het
is nu zaak dat vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een
permanente overlegstructuur. Wij willen daar proactief, en samen met andere
belanghebbende partijen, aan bijdragen. Daarom zullen wij ons als randgemeenten,
samen met de gemeente Eindhoven, inzetten om op korte termijn deze partijen te
benaderen en als regio op zoek te gaan naar een kwartiermaker om aan de slag te
gaan met de inrichting van een permanente overlegstructuur.
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Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel
ten volle ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle
belanghebbenden in de regio, gevolg aan te geven en dit resultaat mee te nemen in
het proces om te komen tot een nieuwe luchtvaartnota.

Met vriendelijke groet,

namens

raad van gemeente Veldhoven,

bJ-J^-t*
Wasser

Griffier
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Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
Openbare Ruimte/J,

ïhomassen
0nderwerp
Stuurgroep Eindhoven Airport

Geachte Stuurgroep,

Ons kenmerk

27848

Datum

t

lnroËr ? t JUÍu ?org

Eind 2017 zijn Rijk (de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie)
en
Eindhoven Airport) een gezamenlijk traject gestart om stapsgewijs te komen tot een
toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Nadat in de zomer van 2018
de analysefase werd afgerond hebben bovengenoemde partijen vertegenwoordigd in
de 'stuurgroep Eindhoven Airport na 2o!g', besloten om de toekomstige
besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen
voor het uitvoeren van een 'proefcasus'om concreet invulling te kunnen geven aan
de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde
luchthavenontwikkeling. Dhr. Pieter van Geel heeft als onafhankelijk verkenner de
proefcasus uitgevoerd en op 25 april zijn advies aan de Minister aangeboden en
openbaar gemaakt. Vervolgens heeft zij de Stuurgroep gevraagd een, zo veel als
mogelijk, gezamenlijke reactie te geven op het advies.

en regio (provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de randgemeenten

Met trots en tevredenheid heeft de raad van de gemeente Waalre kennis genomen
van het advies van de onafhankelijk verkenner over de Proefcasus Eindhoven Airport.
De gemeenteraad wil graag gebruik maken van de gelegenheid om zijn complimenten
over te brengen voor het werk dat de heer Van Geel heeft verricht.
De gemeenteraad van Waalre heeft inhoudelijk het advies beoordeeld en wil van de
mogelijkheid gebruik maken om zijn reactie te geven aan de Stuurgroep, zodat dit
verwerkt kan worden in een gezamenlijke reactie naar de Minister namens de leden
die deel uitmaken van de Stuurgroep, aangevuld met de reactie van andere
belanghebbende partijen uit de regio.
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Reactie Gemeente Waalre
Om te beginnen wil de raad zijn waardering uitspreken over het heldere advies waar
breed draagvlak voor lijkt te zijn. In het advies zijn vijf speerpunten benoemd en
onze reactie beperkt zich tot deze hoofdlijnen.

1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
De gemeenteraad van Waalre is blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij
op termijn niet meer op aantallen maar op geluidhindercontouren wordt gestuurd én
waarbij gestuurd wordt op afname van de geluidshinder met 30o/o in 2030. We
zouden U willen verzoeken om de norm snel concreet te maken, Het bevriezen van
het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur 's avonds is een goede
start om de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen.

2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag
van 1 euro per vliegticket sluit volledig aan bij standpunten die eerder door de raad
van Waalre zijn ingenomen en wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe. Het is
dan wel van belang dat de effecten van dit fonds landen in de regio. De inzet en
stimulering van duurzame brandstoffen is met name een taak voor Eindhoven Airport
en luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier meetbaar effect van kunnen
verwachten, is nog niet helder. Daar waar we dit proces als regio kunnen versnellen,
moeten we hierop actief inzetten. Als bedrijfsleven en onderwijsinstellingen daarvoor
steun nodig hebben van de overheid, dragen we daar graag aan bij.
Wij sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor korte afstanden in te zetten op de
trein als alternatief voor vliegen en we roepen de Minister op actief in te zetten op
het stimuleren daarvan.
3.

Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit

Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en
stillere vliegtuigen. De gemeente Waalre sluit graag aan bij het meetnet voor geluid
en luchtkwaliteit dat op sommige plekken in de regio al gerealiseerd wordt. Het zou
heel mooi zijn als dat netwerk regio brede dekking zou hebben. Naast het meetnet
is ook het periodiek uitvoeren van een GGD-belevingsonderzoek essentieel teneinde
inzicht te vergaren om zodoende beter te kunnen sturen op hinderbeleving,

4. Meerwaarde bíeden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en
behoeften van de regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen
binnen de bestaande mogelijkheden is een goede beweging. We roepen de Minister
op om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor publieke sturing op
het bestemmingennetwerk.
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5.

Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur,
leefbaarheidsfonds en toepassen van bijzondere regelingen
De gemeenteraad acht het voortzetten en uitbreiden van het leefbaarheidsfonds
noodzakelijk om de kwaliteit van de luchthaven in haar omgeving te verbeteren.
Het gevolgde proces heeft voor vertrouwen gezorgd bij de deelnemende partijen. Het
is nu zaak dat vertrouwen vast te houden en snel te komen met een opzet voor een
permanente overlegstructuur. De luchthaven is van ons als regio en wij willen daar
pro actief, en samen met andere belanghebbende partijen, aan bijdragen. Daarom
zullen wij ons als randgemeenten, samen met de gemeente Eindhoven, inzetten om
op korte termijn deze partijen te benaderen en als regio op zoek te gaan naar een
kwartiermaker om aan de slag te gaan met de inrichting van een permanente
overlegstructuu r.
Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van de heer van Geel
alle
belanghebbenden in de regio, gevolg aan te geven en dit resultaat mee te nemen in
het proces om te komen tot een nieuwe luchtvaartnota.

ten volle ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons
Stuur daarvoor een e-mail naar griffie@waalre.nl of bel het algemene
telefoonnummer 040-2282500 onder vermelding van zaaknummer 2rB4B.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren
Hoogachtend,

De raad van de gemeente Waalre,
de griffier,

W.A. Ern

rzitter,

rs. J.W. Brenninkmeijer
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De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Minister drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Geachte Minister,
Als vertegenwoordigers van de omwonenden hebben wij deelgenomen aan de
Challengegroep o.l.v. Pieter van Geel. Opvallend was dat de eerste bijeenkomst met
Pieter van Geel begon in een sfeer van veel wantrouwen bij de omwonenden, er was
sprake van een “Alders” kater. In latere bijeenkomsten is dat wantrouwen geleidelijk
afgenomen.
Pieter van Geel kreeg als opdracht om te komen tot een zo gedragen mogelijk advies
over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame
luchthaven. Hij heeft samen met zijn team o.l.v. van de uitstekende projectleider Zuhal
Gul, alle mogelijke belangengroepen, bedrijven, inwoners, gemeenten etc. betrokken. Er
is actief geluisterd, doorgevraagd en alle meningen, standpunten en input zijn als even
waardevol behandeld. Dit kan gezien worden als een echte trendbreuk. De rest van
Nederland kan hier nog wat van leren.
Er is gekeken naar al uitgevoerde onderzoeken en er zijn aanvullende onderzoeken
uitgevoerd. De bewoners hebben gevraagd naar het belevingsonderzoek van de GGD en
het onderzoek naar mogelijke krimp tot 30.000 vluchten.
Pieter van Geel heeft deze onderzoeken toegezegd, mede om te voorkomen dat er
achteraf gezegd kon worden dar er open eindjes waren. Het heeft de medewerkers van
het Ministerie, waaronder de goed te bereiken Anke Bouma veel extra werk gekost.
Wij zijn van mening dat Pieter van Geel is geslaagd in zijn opdracht. Er ligt een zo
gedragen mogelijk advies. Gezien de uiteenlopende belangen is het logischerwijs een
compromis. Vanuit onze achterban uit Eindhoven en de andere omliggende gemeenten
zijn complimenten gegeven aan Pieter van Geel en zijn team.
Vijf speerpunten
In het advies worden vijf speerpunten benoemd. Inhoudelijk beperken wij onze reactie
tot de hoofdlijnen.
1. Actief sturen op minder geluidsbelasting.
Wij zijn blij met de nieuwe methodiek van sturing, waarbij op termijn niet meer op
aantallen maar op geluidhinder wordt gestuurd én waarbij gestuurd wordt op afname
van de geluidshinder met 30% in 2030. We zouden U willen verzoeken om de norm voor
deze afname snel concreet te maken. Het bevriezen van het aantal vluchten op het
huidige aantal van 41.500 en niet meer gepland vliegen na 23.00 uur ’s avonds is een
goede start om de overlast voor omwonenden ook op korte termijn te verminderen. De
afname van de hinder is de komende jaren helaas erg beperkt, ook omdat onze wens om
in het weekend pas vanaf 08.00 uur te gaan vliegen niet is gehonoreerd. Wij vinden het
belangrijk dat ook voor de langere termijn een rem is gezet op de groei van het aantal
vliegbewegingen met maximaal 2,5% per jaar.
1

2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Het creëren van een klimaatfonds, wat onder andere gevoed wordt door een toeslag van
1 euro per vliegticket juichen wij toe. Wel vinden wij dat 1 euro wel erg weinig is. Het is
dan wel van belang dat de opbrengsten van dit fonds landen in de regio. De inzet en
stimulering van duurzame brandstoffen is vooral een taak voor Eindhoven Airport en
luchtvaartmaatschappijen. De termijn waarop we hier een meetbaar effect van kunnen
verwachten, is nog niet helder. Wij sluiten ons volledig aan bij de oproep om voor korte
afstanden in te zetten op de trein als alternatief voor vliegen en we roepen de Minister
op actief in te zetten op het stimuleren daarvan.
3. Actief sturen op verbetering van luchtkwaliteit
Wij ondersteunen het plan om via luchthavengelden in te zetten op schonere en stillere
vliegtuigen. In onze regio werken we aan een regionaal meetnet voor geluid en
luchtkwaliteit. Naast het meetnet is ook het periodiek uitvoeren van een GGDbelevingsonderzoek essentieel om inzicht te vergaren om zodoende beter te kunnen
sturen op hinderbeleving.
4. Meerwaarde bieden voor de regio
Wij onderschrijven dat de groei van de luchthaven moet passen bij de ambities en
behoeften van de regio. De transitie van het bestemmingennetwerk door te sturen
binnen de bestaande mogelijkheden is een goede beweging. We roepen de Minister op
om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor publieke sturing op het
bestemmingennetwerk.
5. Vertrouwen vanuit de omgeving: één permanente overlegstructuur,
leefbaarheidsfonds en toepassen van bijzondere regelingen
Het formeren van een permanente overlegstructuur is van belang. Hierin zouden de
vertegenwoordigers van bewoners aan deel moeten nemen.

Resumerend willen wij hierbij benadrukken dat wij het advies van Pieter van Geel ten
volle ondersteunen en verzoeken de Minister om hier, samen met alle belanghebbenden
in de regio, op korte termijn gevolg aan te geven.

1 juli 2019,
Cees Beemer
Klaas Kopinga
Wim Scheffers
Dick Veenstra
LeoJan Velthoven

Dorpen Zuid
BOW
BVM2
Eindhoven Noord
Wintelre
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

T.a.v. mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

door:

ons kenmerk:

behandeld

uw kenmerk

doorkiesnummer: 088 0031 440

onderwerp:

Elly van den Dobbelsteen

datum:
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juli 2019

Reactie advies proefcasus E¡ndhoven Airport

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
Met veel genoegen hebben wij deelgenomen aan het (draagvlak)proces Advies Proefcasus Airport
Eindhoven. Wij hebben het doorlopen proces als heel zinvol en prettig ervaren. Met bijzondere

waardering voor de manier waarop het ons inziens gelukt is om standpunten en tegengestelde
belangen meer om te buigen naar een gesprek over gedeelde zorgen en kansen.
Dit heeft duidelijk geleid tot breed draagvlak voor het advies van de heer Van Geel.
Onze inhoudelijke adviezenzijn terug te lezen in ons rapport. Daarin benoemen/adviseren we onder

andere:

.

aandachtspunten voor verdere hinderbeperking en gezondheidsbescherming van omwonenenden

van het vliegveld in de ruime omgeving. Dit vanuit de wetenschap (zoals o.a. blijkt uit het door
GGD uitgevoerde belevingsonderzoek) dat (ernstige) hinder en slaapverstoring zich niet beperkt

tot de wettelijke contouren. Slaapverstoring wordt zelfs zeer ruim onderschat met onderliggende
modelberekeningen.

.

Daarnaast adviseren we een afwegingskader leefbaarheid en gezondheid te ontwikkelen, conform
bij Schiphol is gedaan. Dit zal de leefbaarheid en gezondheid in de omgeving van het vliegveld
positief kunnen veranderen als het wordt gebruikt als basis om leefbaarheidsfondsgelden toe te
wijzen of andere hinderbeperkende (vliegveld en vliegverkeer) of ruimtelijke keuzes (breder dan
vliegveld en vliegverkeer) op te baseren.

.

Periodieke herhaling van het gezondheidsbelevingsonderzoek.

Postadres

Bezoekadres

info@ggdbzo. nl

Postbus 8684

Clausplein 10

www.ggdbzo.nl

5605 KR Eindhoven

5611 XP Eindhoven

Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

KvK nr. 50451154
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Brabant-Zu idoost
Het advies van de heer Van Geel om op een nieuwe manier te gaan sturen op geluidbelasting, en met

name het terugdringen daarvan, vinden wij positief. Daarbij zit een aandachtspunt (ook qua
verwachtingenmanagement) in het verschil tussen 30o/o reductie van geluidoppervlak/geluidcontouren
(zoals geformuleerd in het advies) versus 30o/o vermindering geluidhinder (zo lijkt het soms te worden
geïnterpreteerd). Het eerste leidt naar onze verwachting zeker niet automatisch tot het 2e. Periodieke
herhaling van het gezondheidsbelevingsonderzoek door de GGD kan hierbij helpen om een vinger aan
de pols houden.
Daarbij vinden we het belangrijk om het proces van open communicatie en participatie, zoals tijdens
de Proefcasus aan de orde was, voort te zetten. De GGD zou daar graag bij betrokken blijven in de

toekomst, om waar mogelijk en met oog op gezondheid inhoudelijke adviezen of aandachtspunten te
geven.

Hoogachtend,

drs

nsse n- Meussen, MA

Directeur Publieke Gezondheid
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Regio Eindhoven

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft met instemming kennis genomen met het advies van Pieter van
Geel inzake de Proefcasus Eindhoven Airport. In grote lijnen zijn wij het eens met het voorstel om, na
jaren van sterke groei, nu enigermate pas op de plaats te maken en in de toekomst van een
bescheidener groei uit te gaan. Tegelijkertijd krijgt de kwaliteit van het vliegveld in al zijn aspecten
daarbij meer aandacht. Voor ons is de kwaliteit van het netwerk van groot belang voor een goed
vestigingsklimaat. Brabant in het algemeen en Brainport in het bijzonder hebben zich ontwikkeld tot
een economische topregio in Europa, en kunnen die positie alleen vasthouden wanneer er goede
verbindingen zijn met de wereld om ons heen, zowel over de weg als per spoor als door de lucht. Dat
stelt Brainport in staat in te spelen op de ‘war for talent’, die nu gaande is. Dat betekent dat het
bestemmingennetwerk van Eindhoven Airport moet meeveren met de economische dynamiek. Het
vliegveld moet de ruimte krijgen hiervoor over voldoende slagkracht te beschikken.

Met vriendelijke groet,

Ronald Slaats, voorzitter VNO-NCW Eindhoven

2 juli 2019

