
 

 
 

 

MOTIE 

 
Onderwerp deelname aan Alderstafel 

Datum 29 maart 2011 

Ingediend door  

Naar aanleiding van Rijksbehandeling Aldersadvies 

 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 29 maart 2011, 

 

kennis genomen hebbend van: 

• het Aldersadvies dd. 22 juni 2010; 

• de overname van dat advies door het kabinet medio december 2010; 

• de resultaten van de beraadslagingen in de Tweede Kamer van 7 en 15 februari 2011; 

 

 

overwegende dat: 

• de raad teleurgesteld is over de inrichting van het proces aan de Alderstafel; 

• de raad bij motie van 15 juli 2010 heeft uitgesproken dat er geen draagvlak is voor de 

uitvoering van de gehele business case Eindhoven Airport; 

• in diezelfde motie de gezamenlijke feitelijk te gebruiken geluidsruimte rond het vliegveld 

wordt gemaximeerd op 9 km2 met maximaal 6 km2 geluidsruimte voor civiel gebruik; 

• het Aldersadvies en de besluiten van kabinet en Tweede Kamer op deze punten afwijken van 

de opvattingen in de raad; 

• aan het eind van de eerste fase in 2015 een evaluatie is ingebouwd waarbij in het geval van 

een positief resultaat de reeds vastgelegde grotere civiele gebruiksruimte voor de tweede fase 

wordt vrijgegeven; 

• met deze evaluatieaanpak onze eigenstandige afweging in vergaande mate wordt beperkt en 

er geen invloed kan worden uitgeoefend op de omvang van de geluidsafspraken voor de 

tweede fase; 

 

 

spreekt uit: 

• vast te houden aan de volledige implementatie van de maatregelen genoemd in het advies op 

het gebied van duurzame luchthavenontwikkeling, hinderbeperking, klachtenbehandeling, 

gezondheid en duurzame landzijdige bereikbaarheid; 

• vast te houden aan een werkelijk beslismoment in 2015, waarbij een inhoudelijke afweging 

kan plaatsvinden met waar nodig bijstelling van de geluidsafspraken voor de tweede fase, en 

deze herijking als zodanig ook te borgen in het luchthavenbesluit; 

• bovenstaande elementen, zowel afzonderlijk als in gezamenlijkheid, doorslaggevend te laten 

zijn voor het antwoord op de vraag of deelname aan de Alderstafel nog langer aan de orde is; 

 

 

draagt het college op: 

deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden van Best, Eersel, Oirschot en Son en 

Breugel, 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 


