
Actuele motie: Draagvlak voor groei Eindhoven Airport  

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 18 september 2015, 

constaterende dat:
 uit het hinderbelevingsonderzoek dat is uitgevoerd door de GGD blijkt dat er met de groei 

van Eindhoven Airport ook steeds meer omwonenden (ernstige) overlast van het 
vliegverkeer ondervinden;

 Hans Alders ook na een tweede onderhandelingspoging niet tot een breed gedragen advies 
voor de groei van Eindhoven Airport is gekomen;

 de betrokken gemeenten die in eerste- (Veldhoven, Best, Eersel, Son en Breugel, Oirschot) en
tweede ring (Valkenswaard, Bergeijk, Bladel, Heeze-Leende, Waalre, Laarbeek en Sint 
Oedenrode) om de luchthaven zijn gelegen en de omwonenden- en milieuorganisaties het 
door Hans Alders opgestelde advies niet steunen;

 de gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport, de Schiphol Groep en de BZW het Aldersadvies 
wel steunen;

 het College van Gedeputeerde Staten heeft uitgesproken het Aldersadvies te steunen;

overwegende dat:
 het GGD-hinderbelevingsonderzoek gevolgen dient te hebben voor de ontwikkeling van de 

luchthaven;
 het voor een duurzame toekomst van Eindhoven Airport noodzakelijk is dat er draagvlak bij 

omwonenden en gemeenten bestaat voor de verdere groei van de luchthaven;

spreekt uit: 
 waardering te hebben voor de brugfunctie die het College tijdens de gesprekken aan de 

Alderstafel heeft vervuld, om de luchthavenpartijen en betrokken gemeenten en de 
omwonenden- en milieuorganisaties nader tot elkaar te brengen;

 het teleurstellend te vinden dat de partijen aan de Alderstafel ook in tweede instantie niet 
tot een groeiscenario zijn gekomen wat op draagvlak bij een meerderheid van de betrokken 
gemeenten en de omwonenden- en milieuorganisaties kan rekenen;

 het wenselijk te vinden dat er bij het vaststellen van de medegebruiksvergunning voor 
Eindhoven Airport op meer evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de 
hinderbeleving en de wensen van de omwonenden en gemeenten;

 de wens van veel betrokken partijen om in de toekomst (mogelijk onder regie van de 
provincie) verder te praten over de ontwikkelingen aangaande Eindhoven Airport van harte 
te delen;

 deze motie onder de aandacht te willen brengen van de staatssecretaris en Tweede 
Kamerfracties;

en gaan over tot de orde van de dag.
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