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Reactie Eindhoven Airport op ontwerp-
Luchtvaartnota
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag de ontwerp-Luchtvaartnota

2020-2050 gepubliceerd. Hierin wordt het langetermijnbeleid voor de luchtvaart geschetst.

Duurzaamheid en hinderbeperking hebben in de nota een prominente rol gekregen. Eindhoven

Airport ziet in de uitgangspunten van de Luchtvaartnota een bevestiging dat de weg die zij reeds

eerder is ingeslagen de juiste is.

Algemeen directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport: “De koers om op weg te gaan naar

een duurzame luchtvaart waarbij voor de regionale luchthavens de rol voor de eigen regio

voorop staat, steunen wij volledig. Wij willen onze regio nóg beter maken. Deze koers hadden

wij al ingezet en ligt helemaal in lijn met de aanbevelingen uit het advies van Pieter van Geel

naar aanleiding van de Proefcasus Eindhoven Airport. Wij hebben ons aan deze aanbevelingen

gecommitteerd en houden hier aan vast voor de toekomst. Wij zien de ontwerp-Luchtvaartnota

als een bevestiging voor deze ingezette koers.”

De versterking van de rol van Eindhoven Airport voor de Brainportregio, een technologische

topregio en één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie, is mede van belang

om de (schaarse) luchthaven capaciteit in Nederland zo effectief mogelijk te benutten.

Hellemons: “Hinderbeperking, duurzaamheid en de kwaliteit voor de leefomgeving zijn

belangrijke pijlers voor de toekomst van de luchtvaart. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen

dat de kwaliteit van het netwerk op Eindhoven nog beter gaat aansluiten bij de wensen en

behoeften van de Brainportregio. Die opdracht lag er al en wordt bevestigd in de ontwerp-

Luchtvaartnota. Hier gaan we vol voor.”
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Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6,7 miljoen passagiers in 2019. De
luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de
omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De
luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en zakelijke bestemmingen.
Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote
werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht
tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V.
zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.  
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