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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het vervolgproces na oplevering van het advies van dhr. van Geel inzake de
toekomst van Eindhoven Airport
Aanleiding
In december 2017 is onder regie van het Rijk het proces ‘Ontwikkeling
Eindhoven Airport na 2019’ gestart, waarover wij uw Staten op 24 januari
2018 met een memo hebben geïnformeerd. De aanleiding om te komen tot een
visie op de toekomst ligt in het feit dat de huidige vergunning voor civiel
medegebruik van de luchthaven (de burgerluchtvaart) op 31 december 2019
afloopt. Dit betekent dat per 1 januari 2020 in ieder geval een nieuwe
gebruiksvergunning voor de luchthaven nodig is en eventueel een nieuw
Luchthavenbesluit. Daarnaast is het zaak om een gemeenschappelijke visie te
formuleren over de langere termijn ontwikkeling van Eindhoven Airport.
Zoals wij u op 12 juli 2018 met een statenmededeling hebben medegedeeld is
de besluitvorming over Eindhoven Airport voor de langere termijn door het Rijk
gekoppeld aan de totstandkoming van de nieuwe nationale Luchtvaartnota. Om
te komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie op deze ontwikkeling
hebben wij aangedrongen op een traject van participatie door de directe en
indirecte omgeving. Met deze zogenaamde proefcasus beoogden de betrokken
partijen te komen tot een meer kwalitatieve ontwikkeling van Eindhoven Airport,
gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor de Brabantse economie
met meer aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid.
Op 3 oktober 2018 is de proefcasus van start gegaan onder leiding van dhr.
Pieter van Geel als onafhankelijk verkenner. Zoals in de statenmededeling van
25 september 2018 verwoord, is zijn opdracht om te komen tot “een zo breed

mogelijk gedragen advies dat bouwstenen bevat voor de ontwikkeling van
Eindhoven Airport tot slimme, duurzame en meer op kwaliteit gerichte
luchthaven. Daarnaast is het volgende in de opdracht verwerkt: “het advies geeft

aan op welke wijze concreet invulling kan worden gegeven aan de transitie
naar een slimme en duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport en welke
maatschappelijke randvoorwaarden ingevuld moeten worden om te beoordelen
hoe een kwalitatieve ontwikkeling van de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport
op korte en lange termijn gewenst en haalbaar is. Het advies betrekt daarbij de
kwaliteit van de participatie, de kwaliteit van de leefomgeving, de kwaliteit van
de gebiedsontwikkeling en de kwaliteit van de luchthaven. Het advies bevat
tevens een voorstel voor de vormgeving en implementatie van een permanente
overleg- en participatiestructuur met de omgeving bij toekomstige besluitvorming
rondom Eindhoven Airport.”
Op 25 april a.s. zal dhr. Pieter van Geel zijn advies overhandigen aan de
minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De minister zal vervolgens de
leden van de stuurgroep Eindhoven Airport na 2019, waaronder de provincie
Noord-Brabant, vragen om een reactie op dit advies. Met deze
statenmededeling informeren wij u over het proces.
Bevoegdheid
Vanuit hun uitvoerende rol zullen Gedeputeerde Staten een reactie opstellen
voor de minister van IenW. Provinciale Staten hebben de mogelijkheid om deze
reactie te bespreken in het kader van hun controlerende rol.
Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de militaire vliegbases en
het militair gebruik ervan. Vliegbasis Eindhoven is een militaire vliegbasis met
civiel medegebruik. Het ministerie van Defensie is op basis van art 10.15 van de
Wet luchtvaart bevoegd gezag voor het Luchthavenbesluit en de vergunning
burgermedegebruik, in overeenstemming met het ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat. De Proefcasus komt niet in de plaats van een formeel
besluitvormingstraject, maar moet zorgen voor een steviger en meer gedragen
fundament en voorbereiding daarvoor.
Kernboodschap

1. Met de proefcasus is een zorgvuldig en intensief omgevingsproces
doorlopen waarin vele onderzoeken zijn uitgevoerd en betrokken partijen
en omwonenden zijn gehoord.
Het advies is het resultaat van een intensief proces met grote betrokkenheid
van de regio. Dhr. Van Geel heeft diverse onderzoeken uit laten voeren
naar de economische effecten, de sociale effecten, hinderbeperkende
maatregelen en de governance van Eindhoven Airport.
Bovendien zijn in opdracht van de stuurgroep groeiscenario’s onderzocht,
waarbij op uitdrukkelijk verzoek van de omwonenden ook een
krimpscenario is meegenomen.
Dhr. van Geel heeft door middel van een aantal overlegtafels en een aantal
openbare bewonersbijeenkomsten intensief overlegd met partijen en
belanghebbenden uit de regio. Ook heeft hij in januari een aparte
bijeenkomst georganiseerd om Statenleden en Raadsleden te informeren
over de voortgang van het proces.
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Meer informatie over het gevolgde proces en de onderzoeksrapporten kunt
u vinden op de website van de proefcasus.
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2. Op 25 a.s. april overhandigt dhr. Van Geel zijn advies aan de minister van
IenW, waarna hij het advies in een informerende bijeenkomst op 8 mei a.s.
zal toelichten aan gemeenteraadsleden en aan uw Staten.
Het advies zal overhandigd worden aan de minister van IenW, als
opdrachtgever van de verkenning. Dhr. van Geel heeft aangegeven dat hij
ernaar streeft om te komen met een duidelijk advies. Zijn advies bevat dus
niet enkel de meningen van de geconsulteerde partijen en de uitkomsten van
de onderzoeken, maar geeft ook een weging aan de verzamelde meningen
en feiten.
Op het moment dat het advies van dhr. Van Geel openbaar is, zullen wij dit
in aanvulling op deze Statenmededeling onverwijld delen met uw Staten.
Dhr. van geel heeft toegezegd dat hij in een speciale bijeenkomst een
toelichting op zijn advies wil geven aan betrokken gemeenteraadsleden en
statenleden. Voor deze bijeenkomst zijn naast uw Staten ook de raadsleden
van de gemeente Eindhoven en de randgemeenten uitgenodigd. Deze
bijeenkomst vindt op 8 mei van 20.00 tot 22.00 in Eindhoven. Nadere
informatie over de locatie volgt nog.

3. De Minister van IenW zal ons vragen om een reactie op het advies van dhr.
Van Geel.
Samen met het ministerie van IenW, het ministerie van defensie, de
gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport
maken wij als provincie Noord-Brabant deel uit van de stuurgroep. Deze
stuurgroep functioneert als begeleidingsgroep voor dhr. Van Geel. De
Minister van IenW heeft al aangekondigd dat zij, op het moment dat het
advies van dhr. Van Geel bekend is, de leden van de stuurgroep per brief
zal vragen om voor het zomerreces te komen met een reactie op het advies.
Wij zullen onze reactie na bestuderen van het advies met een
statenmededeling delen met uw Staten. U heeft dan altijd de mogelijkheid
om deze reactie nog te agenderen voor een Statendag, alvorens deze uit
gaat naar de Minister.
Consequenties
Geen
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
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Dhr. Van Geel en de minister van IenW zullen zorgdragen voor de
communicatie rondom de oplevering van het advies. Dit gebeurt in nauw overleg
met de andere betrokken partijen, waaronder de provincie Noord-Brabant.
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Vervolg
 25 april in de ochtend: dhr. Van Geel overhandigt zijn advies aan de
Minister van IenW. Wij zullen dit advies onverwijld delen met uw Staten;
 25 april in de avond: openbare bewonersbijeenkomst in Eindhoven;
 8 mei, 20.00-22.00: regionale informatiebijeenkomst voor Statenleden en
Raadsleden, waar dhr. van Geel een toelichting geeft op zijn advies;
 Gedeputeerde Staten delen eind mei de reactie op het advies met een
statenmededeling met uw Staten
Bijlagen
Geen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer G.P.C. Mennen, (073) 681 27 98,
gmennen@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer J.W.M. Reiling, (073) 680 86 67,
jwreiling@brabant.nl.
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