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standpunt gemeenteraad Son en Breugel
over ontwikkeling Eindhoven Airport

Geachte heer Van Geel,
Hieronder brengen wij het standpunt van de gemeenteraad van Son en Breugel over de
ontwikkeling van Eindhoven Airport nadrukkelijk onder uw aandacht.
De gemeenteraad van de gemeente Son en Breugel is blij met het recente standpunt van
Eindhoven Airport dat de toekomst van Eindhoven Airport een duurzame ontwikkeling van
Eindhoven Airport moet zijn, waarbij kwantitatieve groei plaats moet maken voor kwalitatieve
groei. Dat daarbij beter naar de behoefte van Brainport wordt gekeken vindt de raad niet
meer dan logisch.
De gemeenteraad vindt dat de ontwikkelingen op Eindhoven Airport in de regio moeten
leiden tot een verbetering van het leefklimaat. Dus nergens toename van geluidhinder, geen
verhoging van uitstoot van NOx, SOx, CO2, Fijnstof en Ultrafijnstof.
Een verbetering van de weekendrust is zeer wenselijk. Dit betekent: op de zaterdag- en
zondagochtenden geen starts en landingen vóór 8.00 uur en 's avonds minder vliegtuigen na
23.00 uur.
Uit recente publicaties blijkt dat de overlast door vlieghinder de afgelopen per¡ode
substantieel is toegenomen, zeker ook in Son en Breugel. Het aantal klachten over
geluidsoverlast is vorig jaar tot recordhoogte gestegen.
Dit onderstreept de urgentie tot het nemen van adequate maatregelen om de overlast terug
te dringen. Maatregelen niet alleen gericht op overlastreductie voor Son en Breugel, maar
voor de hele regio.
De gemeenteraad van Son en Breugel is tegen enige vorm van toename van uitstoot door
Eindhoven Airport en ziet mogelijkheden dit in de toekomst te realiseren door het schoner en
stiller worden van de vliegtuigen en door een betere spreiding van vliegroutes. De eventuele
milieuwinst door stillere en schonere vliegtuigen mag voor maximaal 50 % worden ingevuld
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door meer vliegtuigbewegingen, zodat het daadwerkelijk schoner en stiller gaat worden in
onze regio.
Onze raad maakt zich zorgen over de status die de gemeenteraad heeft gekregen in de
Proefcasus. De raad is blij met de extra bijeenkomst die u heeft toegezegd voor de
raadsleden, maar vindt het noodzakelijk om zijn standpunt op papier te zetten en roept
andere gemeenteraden op dit ook te doen. Daarom sturen wij een afschrift van deze brief
ook naar de gemeenteraden in de regio.
Wij verzoeken u de ontvangst van deze brief te bevestigen
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