
Geachte raadslid/statenlid, 

 

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen 

we tot een betere balans tussen economische ontwikkelingen en belasting van de leefomgeving? Dat is de 

centrale vraag in het kader van de Proefcasus Eindhoven Airport (zie ook https://proefcasus-

eindhovenairport.nl/ en http://samenopdehoogte.nl/proefcasus/ ). Op 25 april 2019 biedt onafhankelijk 

verkenner Pieter van Geel  zijn advies hierover aan aan minister Cora van Nieuwenhuizen. 

 

De Proefcasus Eindhoven Airport komt in de periode mei/juni/juli aan de orde in uw raads- of 

statenvergadering omdat de minister de stuurgroep Proefcasus Eindhoven Airport om een reactie vraagt op 

het advies van Pieter van Geel. 

 

Als voorbereiding hierop organiseren de randgemeenten een bijeenkomst voor hun raadsleden, 

waarbij ook de raadsleden van de gemeente Eindhoven en statenleden van harte welkom zijn 

op 8 mei bij Van der Valk Hotel Eindhoven. 

De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur.  

meld u nu aan! 

Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met alle praktische informatie. 

 
Inhoud van de avond 

Pieter van Geel zal zijn advies toelichten en u kunt daarna vragen stellen. In het tweede deel van de avond 

zullen ondergetekenden (wethouders Marc van Schuppen (gemeente Best) en Eric Beex (gemeente Eersel)) 

als lid van de stuurgroep Eindhoven Airport u meenemen in het proces dat gevolgd is. Ook zullen we ingaan 

op het vervolgproces. Samen gaan  we verkennen welke reacties het advies bij u oproept. De avond is 

geslaagd als u zich een goed beeld heeft kunnen vormen van het advies en er inzicht is ontstaan in hoe u 

aankijkt tegen de hoofdlijnen van het advies. 

 
Hoe gaat het nu verder? 

In de periode juni/juli wordt u gevraagd een formele reactie te geven op het advies. De reacties van alle 

betrokken leden van de stuurgroep (de randgemeenten, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant en 

Eindhoven Airport) worden door de stuurgroep verwerkt in een reactie naar de minister. Die reactie moet 

uiterlijk 15 juli worden aangeboden aan de minister. Zij neemt dit mee in haar besluitvorming over de toekomst 

van Eindhoven Airport, die in het najaar van 2019 wordt verwacht. 

 

Koppeling met luchtvaartnota 

Het proces van de Proefcasus Eindhoven Airport staat los van de procedure die nu loopt om te komen tot een 

nieuwe luchtvaartnota 2020-2050. De luchtvaartnota gaat over de visie van het kabinet op de ontwikkeling van 

de luchtvaart in Nederland. Uiteraard vormt het advies over de Proefcasus Eindhoven Airport wel input voor 

de luchtvaartnota. 

 

Tot slot, relatie met andere bijeenkomsten: 

Op 25 april wordt het advies van Pieter van Geel openbaar. Diezelfde avond licht hij het advies toe aan 

eenieder tijdens de vierde publieke bijeenkomst in het Evoluon. Hiervoor hebt u een aparte uitnodiging 

ontvangen van Pieter van Geel. 

 

https://proefcasus-eindhovenairport.nl/
https://proefcasus-eindhovenairport.nl/
http://samenopdehoogte.nl/proefcasus/
https://www.enquetesmaken.com/s/0c15e2a


Op 8 mei wordt, naast de bijeenkomst over de Proefcasus, door de Metropoolregio Eindhoven een 

informatieavond gehouden over Energietransitie van 19.00-21.00 uur. Deze bijeenkomst vindt ook plaats op 

de locatie van der Valk Hotel Eindhoven. In het programma van de bijeenkomst over Energietransitie is het 

mogelijk om na een uur (om 20.00 uur)  naar de bijeenkomst over de Proefcasus Eindhoven Airport te gaan. 

We hebben de bijeenkomsten op deze manier gecombineerd om het zo makkelijk mogelijk te maken voor 

raadsleden om beide bijeenkomsten bij te wonen. 

 

Wij kijken uit naar uw komst. 

meld u nu aan! 

  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc van Schuppen en Eric Beex, 
namens de randgemeenten lid van de stuurgroep Proefcasus Eindhoven Airport 

 

 

 

 

https://www.enquetesmaken.com/s/0c15e2a

