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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie CDA over de groei van
Eindhoven Airport

Datum

18 augustus 2015
Ons kenmerk

C2174541/3852832
Uw kenmerk

-

Geachte ,

Contactpersoon

J.H.M. (Hans) Wassenberg

Bij brief van 8 juli 2015, ingekomen op 13 juli 2015, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 20 37
Email

hwassenberg@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Voor het CDA wegen de resultaten van het uitgevoerde Belevingsonderzoek
zwaar bij het nemen van een besluit over groei van EA. Kunt u aangeven op
welke datum Provinciale Staten het Belevingsonderzoek zal ontvangen?
Antwoord: Op 21 juli 2015 heeft de heer Alders zijn bevindingen over de
evaluatie van de groei van Eindhoven Airport aan de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu gezonden. Op haar beurt heeft mevrouw Mansveld het
advies aan de Tweede Kamer aangeboden. Haar reactie op de evaluatie en het
advies volgt in september.
Het door u aangehaalde hinderbelevingsonderzoek maakt deel uit van de
onderzoeken die in het kader van deze evaluatie onder regie van de Alderstafel
zijn uitgevoerd. Bijlage 2a en 2b behorende bij het Aldersadvies, bevat het
Leefbaarheidsonderzoek (Belevingsonderzoek) en is met het uitbrengen van het
advies openbaar. Het volledige rapport is te vinden op de website van de
Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2015/07/21/aanbieding-evaluatie-eerste-fase-enadvies-tweede-fase-eindhoven-airport.html
Wij maken u er op attent dat op 21 juli jl., direct na de presentatie van de heer
Alders en daarmee het beschikbaar komen van de verschillende onderzoeken,
wij een Statenmededeling aan uw Staten hebben gezonden waarbij de
rapportage van de heer Alders was gevoegd.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

2. Wat is uw standpunt over de voorgenomen ontwikkelingen van EA?

Datum

Antwoord: Wij verwijzen u graag naar de onder vraag 1 genoemde
Statenmededeling van 21 juli 2015 (PS 3841840).

18 augustus 2015
Ons kenmerk

C2174541/3852832

3. Hoe beoordeelt u de aandachtspunten die belanghebbenden, betrokkenen
en wijzelf u hebben meegegeven en wat gaat u er concreet mee doen? Graag
met toelichting.
Antwoord: Wij hebben de punten die uw Staten ons tijdens de vergadering van
de commissie AVS op 19 juni jl. hebben meegegeven, aan de Alderstafel
ingebracht. Veel van deze aandachtspunten hebben, samen met de punten die
andere partners aan de Alderstafel hebben meegegeven, een plek gekregen in
de rapportage van de heer Alders. In dit verband kunt u denken aan de
afspraak over de gefaseerde groei van het aantal vluchten, de ambitie met
betrekking tot duurzame innovatieve oplossingen, inzet van stillere, schonere
vliegtuigen, de invoering van een leefbaarheidsfonds en de wens van alle
betrokken partijen om de dialoog te continueren. Bovendien hebben wij als
provincie onderstreept dat Eindhoven Airport vooral ten dienste moet staan van
de (economische) groei van de regio.
Wat betreft de openstellingstijden hebben diverse partijen van de commissie AVS
op 19 juni jl. aangegeven het belangrijk te vinden dat een goede balans wordt
gevonden tussen People, Planet, Profit. Met het voorstel van de heer Alders
denken wij –alle belangen afwegende– dat die balans is gevonden. Het is nu
aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om daar een uitspraak over
te doen.
Los van wat de Staatssecretaris hierover beslist willen wij als partner aan de
overlegtafel een bijdrage leveren aan de uitvoering van een concreet
maatregelenpakket om te komen tot een doordacht toekomstbeeld (“Green
Deal”). Wij hebben aangegeven dat het onze wens is om samen met de
partners van de Alderstafel verder te werken aan een uitvoeringsplan waarin
invulling wordt gegeven aan innovatie en andere verbeteringen op het terrein
van duurzaamheid en hinderbeperking.

4. Deelt u de mening van het CDA om t.b.v. transparantie naar de burgers
openbare gespreksverslagen van de Alderstafel te maken? Graag met
toelichting.
Antwoord: Ja. In zijn algemeenheid streven wij waar mogelijk naar
openbaarheid. Echter, gezien de vaak gevoelig liggende onderwerpen en de
zoektocht naar consensus was het noodzakelijk dat de besprekingen in alle
vertrouwelijkheid en beslotenheid hebben kunnen plaatsvinden.
Overigens melden wij u dat er aan de Alderstafel ook omwonenden burgers
vertegenwoordigd waren in de vorm van de Belangenvereniging Omwonende
Welschap (BOW).
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Datum

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

18 augustus 2015
Ons kenmerk

Voorzitter,

Secretaris

C2174541/3852832
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