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Bijlage(n)

Naar aanleiding van uw onderstaande vraag van 4 maart jl. antwoorden wij u als volgt:
De Proefcasus loopt ten einde. De Bestuurlijk Verkenner, de heer Van Geel, gebruikt de
resultaten van de Proefcasus voor de vormgeving van zijn advies aan de minister van I&W.
Het is zijn antwoord op de vraag welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport
wenselijk en realiseerbaar is.
Volgens de huidige inzichten en verkregen informatie ontvangen we op (of rond) 24 april het
advies van de Bestuurlijk Verkenner. Op 8 mei (onder voorbehoud) wordt een avond
georganiseerd voor de gemeenteraden. Op die informatieavond licht de heer Van Geel zijn
advies nader toe. Daarna is er gelegenheid om onder leiding van de wethouders die de

gemeenten in de Stuurgroep vertegenwoordigen (Stef Luijten van de gemeente Bergeijk,
Marc van Schuppen van de gemeente Best, Eric Beex van Eersel en Monique List, gemeente
Eindhoven) met elkaar de essentie van het advies door te nemen.
Ik wil voor alle duidelijkheid nogmaals benadrukken dat het in het vorenstaande gaat om de
huidige inzichten; data en de agenda van de informatieavond kunnen nog wijzigen.
Uiterlijk 28 mei stelt het college een raadsvoorstel over de gemeentelijke reactie op het
advies van de verkenner vast. Dat voorstel wordt vervolgens op 20 juni in de commissie
behandeld en besluitvorming heeft plaats in de raadsvergadering van 27 juni.
Het idee is om in regionaal verband zoveel als mogelijk gelijk op te trekken en een breed
gedragen reactie te geven op het advies. Het is natuurlijk mogelijk om die regionale zienswijze
te nuanceren en/of aan te vullen met elementen die Meierijstad in het bijzonder raken.
Het is overigens een eigen verantwoordelijkheid van de minister, ondanks dat we als regio
gelijk optrekken, wat ze met de reacties op het advies gaat doen. Omdat het inbrengen van
zienswijzen geen formele procedurestap is, kan zij de ingebrachte zienswijzen naast zich
neerleggen. Wel kan tegen het luchthavenbesluit, dat later op basis van het advies zal worden
genomen, door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

Vraag
Al enkele malen ging het in de Meierijstadse gemeenteraad en raadscommissie over
Eindhoven Airport en in het bijzonder over de zogeheten proefcasus. Graag vernemen wij van
u hoe het proces tot aan mogelijke besluitvorming verloopt. Ook laten we ons graag informeren
of er momenten zijn dat de gemeente Meierijstad zienswijzen kan indienen en zo ja, wanneer
dit het geval is.
Hoogachtend,

H. van Rooijen

