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• Is een vliegtuig een voertuig?

• Net zo als de auto of de trein?

• Ja, dan ook gelijk behandelen!

• Wil de overheid consequent zijn?

• Dan luchtvaart hetzelfde behandelen als de 
landbouw.

• Streng, doch rechtvaardig!

• Kan er spoedig wat veranderen?

• Ja, dat kan bij de auto industrie, dus ook bij 
de luchtvaart.

• Immers onder druk wordt alles vloeibaar.

• Verdrag van 1944: 

• Geen belasting op kerosine. 

• Maar het is doorgeschoten. 

• Met een belasting terug naar 30.000 
vliegbewegingen, is toch een betere optie.



• Accijns tank Fiat Panda met 30 liter brandstof kost 
meer dan accijns voor 219.000 liter kerosine van een 
Boeing 747 ???

• Als een Boeing 747 opstijgt komt evenveel ultra 
fijnstof vrij als uit 1 miljoen vrachtwagens (80 
km/uur).

• Vakantietax

• Vakantietax invoeren

• Afhankelijk van het geluidsniveau en de mate 
van lucht verontreiniging. 

• Vliegen zondag 07.00 – 08.00, ’s avonds na 23.00.

• Elektrisch vliegen wordt goedkoper.

• Kaartje trein binnen 700 km = ticket vliegtuig

• Opbrengsten van Vakantietax en BTW op tickets.

• Treinverbindingen verbeteren en de prijs van de 
NS kaartjes sponsoren.



• Maar ook in proefcasus: 

• Definities moeten duidelijk zijn, bv. 
zakelijk vliegen.

• Rapporten moeten feitelijk zijn, ook de 
economische case.

• Minder overlast voor de dorpen!

• Even ademhalen zonder fijnstof.

• En luisteren naar de vogels …

• Goede nachtrust.



Waar gaat het om?

• Balans:

• People/ gezondheid mensen

• Planet / Duurzaamheid

• Profit / Economie, werkgelegenheid

• Niet alleen over Economie

• Economie verhaal:

• Gebaseerd op aannames

• Vakantievluchten

• Meten van Geluid + Luchtverontreiniging + Welzijn

• Gaat Gemeente Eersel doen



Omwonenden Dorpen
Zuid – West Eindhoven Airport

• Bij overlast melden op Samen op de hoogte

• Geen strijd Noord – Zuid

• Kom naar bijeenkomsten BVM2 en BOW

• Laat je zien en horen bij de bijeenkomsten
van Pieter van Geel



Dorpen Eersel Klankbordgroep

• Doel: Inwoners Eersel betrekken bij de informatie en 
de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven 
Airport.

• Per kern neemt een bewoner zitting in de 
klankbordgroep. 

• De activiteiten bestaan uit:

• Informatie-uitwisseling toekomst van 
Eindhoven Airport:

• Over ontwikkelingen

• Nieuws van de overleg tafels

• Informatie over meten van luchtverontreiniging 
en geluid.

• Adviseren Gemeente Eersel

• Voorbereiden en terugkoppeling COVM-
vergadering



Klankbordgroep

• Eersel:
• Knegsel: Ad van Berlo

• Duizel: Aukje Plas-Verheij 

• Eersel dorp: Cees Beemer/ 
Piet Roos 

• Vessem: Henk Stoop/ Sacha 
Poelhekke

• Gemeente Eersel: Jeroen 
Weekers 

• Wintelre: Leo Jan Velthoven/ 
Kees dankers

• Steensel: Patrik Bierens / 
Peter van den Berk

• Extended:
• Bladel: Egbert van de Plas

• Bergeijk: Noud van Poppel

• Oostelbeers: Door de Beus




