
Druk vragenuurtje in Huis van Waalre 
 
Een zo breed mogelijk gedragen advies over de toekomstige rol en omvang van 
Eindhoven Airport. Dat is kortweg de opdracht van minister Cora van Nieuwenhuizen 
van Infrastructuur aan verkenner en oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Deze week 
nodigde hij statenleden, bestuurders en raadsleden van Eindhoven en de omliggende 
gemeenten uit voor een vragenuurtje. 
 

 
 

De deelnemers worden uitgenodigd om de meest prangende vragen voor te leggen aan 

verkenner Pieter van Geel. De opkomst deze avond aanzienlijk. Bijna een kleine honderd 

deelnemers melden zich in het Huis van Waalre waar Pieter van Geel hen eerst bijpraat over 

de stand van zaken. Hij is gevraagd de Proefcasus Eindhoven Airport inhoud te geven 

waarin het draait om een zo breed mogelijke participatie van omwonenden, 

belangengroeperingen, overheden en bedrijven over de marsroute van Eindhoven Airport na 

2019 tot pakweg 2030. In april wordt hij geacht zijn rapport in te leveren en dus is het hands 

on en moet er geïmproviseerd worden.  

 

 
 
Advies 
In de afgelopen  drie maanden zijn de nodige bijeenkomsten gehouden en acties uitgezet 

waaronder een grootschalige GGD-enquête onder 6000 omwonenden. Echt iedereen kan 

zijn of haar bijdrage en mening leveren waarna de verkenner een advies formuleert. “Niet 

bindend”, benadrukt hij. De minister gaat het advies gebruiken in het verdere traject dat moet 

uitmonden in een nieuwe vergunning met bijbehorende regels voor de luchthaven. Een 



vergunning die bepalend is voor de toekomst van Eindhoven Airport en de nodige impact 

heeft op de economische ontwikkeling van de regio en de bijbehorende impact op het milieu.  

De oud-staatssecretaris is nog steeds bezig met het verzamelen van zo veel mogelijk 

informatie. “Wat voor soort luchthaven willen we met z’n allen, dat is de centrale vraag. 

Daarbij moeten we alles afwegen en een balans zien te vinden tussen economische groei, 

duurzaamheid en de omgeving.” 

 

 
 
Input 
Om dat afgewogen advies te kunnen schrijven is zo veel mogelijk input nodig, reden voor de 

ingelaste sessie met voornamelijk staten- en raadsleden. Zij kunnen prangende vragen 

stellen via een app. Het levert binnen een half uurtje twintig vragen op die zich toespitsen op 

zaken als luchtkwaliteit en geluid maar ook op bredere issues zoals het invoeren van 

vliegtax, het misschien wel verminderen van het aantal vliegbewegingen, technische 

aanpassingen van vliegtuigen en de invloed van verschillende partijen op de besluitvorming. 

Waar mogelijk formuleert Pieter een antwoord, maar hij laat weten vooral blij te zijn met de 

geleverde informatie en de stof tot nadenken. Dat het geplande uurtje een half uurtje uitloopt, 

stoort verder niemand. Met een drankje en een hapje wordt in het Huis van Waalre nog even 

verder gediscussieerd. 

 

 


