Ls,
Wij verzoeken U kennis te nemen van de open brief, die per heden naar de Hr. Dijkstra is verzonden.
Met vriendelijke groet
BVM2
Beraad Vlieghinder Moet Minder
beraadvlieghindermoetminder@gmail.com

OPEN BRIEF
ONVOLDOENDE OOG VOOR DE POSITIEVE GEVOLGEN VAN DE GROEISTOP VOOR EINDHOVEN
AIRPORT

Aan de woordvoerder luchtvaart
van de VVD fractie
van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Eindhoven, 29-42019
Geachte heer Dijkstra,
Via de media vernamen we dat u van mening bent dat er in het advies van Pieter van Geel over de
ontwikkeling van Eindhoven Airport te weinig oog is voor de economische gevolgen van de
voorgestelde groeistop van Eindhoven Airport. Wij zijn het hier in grote lijnen mee eens. Zo wordt in
het advies niet specifiek stilgestaan bij een aantal positieve gevolgen, die hieronder worden
benoemd:
1. De al sinds het Aldersadvies ingezette waardedaling van het onroerend goed in de wijde
omtrek van de luchthaven wordt afgeremd.
2. Woningbouwplannen rond Eindhoven Airport zullen met minder risico’s voor de gezondheid
van de nieuwe bewoners kunnen worden uitgevoerd. Ook de gezondheidsrisico’s voor de huidige
omwonenden zullen afnemen, al zijn de economische effecten hiervan vooral van indirecte
betekenis.
3. Op termijn kunnen nieuwbouwplannen worden gerealiseerd op plaatsen waar dat nu niet
toegestaan of mogelijk is.
4. Het wegvloeien van koopkracht en het daarmee gepaard gaande verlies aan arbeidsplaatsen
(90% van de passagiers op Eindhoven Airport zijn uitgaande reizigers) neemt – in elk geval
gedurende een aantal jaren – niet verder toe.
5. De verkeerscongestie op de wegen rond Eindhoven Airport en het daardoor veroorzaakte
verlies aan arbeidstijd e.d. neemt minder snel toe dan bij een nog verdere groei van het aantal
passagiers op de luchthaven.
6. De ontwikkeling van innovatieve alternatieven voor fossiele kerosine zal extra
arbeidsplaatsen genereren, zowel binnen als buiten de regio Eindhoven.

De negatieve economische gevolgen zijn volgens verschillende onderzoeken gering. Zelfs bij afname
van het aantal vliegbewegingen (wat niet wordt geadviseerd) is het netto effect op de
werkgelegenheid klein. Hierbij dient men zich te realiseren dat de economische kosten-baten balans
voor een regionale luchthaven niet te vergelijken is met die van een luchthaven met een
overheersende hub-functie, zoals Schiphol.
We stellen het zeer op prijs als ook U de minister vraagt het voorgaande mee te nemen in haar
waardering van het Advies.
Met vriendelijke groet,
▪
▪
▪
▪
▪

Klaas Kopinga, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Wim Scheffers, Beraad Vlieghinder Moet Minder
Dick Veenstra, Bewonersplatform Woensel-Noord
LeoJan Velthoven, Wintelre / Dorpen Zuid
Cees Beemer, Dorpskernen Eersel

Deelnemers Omwonenden Proefcasus Eindhoven Airport.

Cc: Minister van Infrastructuur en Milieu, Fracties Tweede kamer der Staten Generaal, Raadsleden
Eindhoven, Raadsleden 1e en 2e Rings gemeenten, Statenleden Noord-Brabant, Pers

