INTENTIEOVEREENKOMST LUCHTHAVENONTWIKKELING EINDHOVEN
ONDERGETEKENDEN:
1. de Minister van Verkeer en Waterstaat, de heer C.M.P.S. Eurlings, handelend als
bestuursorgaan, hierna te noemen: "de Minister";
2. de Gedeputeerde van Provincie Noord‐Brabant, mevrouw C. van Nieuwenhuizen,
namens gedeputeerde staten van Noord‐Brabant, handelend als bestuursorgaan,
hierna te noemen "de Provincie";
3. de Wethouder luchthavenzaken van de gemeente Eindhoven, de heer J. Helms,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven,
handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "de Gemeente";
4. de civiele luchthavenexploitant Eindhoven Airport N.V., vertegenwoordigd door de
heer J. Meijs, hierna te noemen "Eindhoven Airport";
5. de plv. Portefeuillehouder Mobiliteit, mevrouw M. Fiers, namens het dagelijks
bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, hierna te noemen "SRE";
hierna te noemen: “Partijen”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
a. Namens het kabinet de Minister per brief van 5 februari 2009 de heer Hans Alders
heeft verzocht om onderzoek te doen naar het creëren van additionele
luchthavencapaciteit op Eindhoven en Lelystad (zie bijlage);
b. Naar aanleiding van dit verzoek in de regio een Tafel voor overleg is gevormd, hierna
te noemen de “Regionale Alderstafel Eindhoven”;
c. Dat aan de Regionale Alderstafel Eindhoven onder meer is gesproken over een
totaal pakket aan maatregelen die het mogelijk maakt dat op Eindhoven additionele
luchthavencapaciteit kan worden gerealiseerd;
d. Dat dit totaalpakket aan maatregelen is opgenomen in het Aldersadvies Eindhoven
(d.d. 22 juni 2010), hierna te noemen het “Aldersadvies”, zoals dit is opgesteld door
de heer Hans Alders, gehoord de partijen aan de Alderstafel.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Intentieverklaring
1. Partijen willen additionele burgerluchtvaart capaciteit op de militaire luchthaven
Eindhoven creëren, en de luchthavenontwikkeling die met deze capaciteit mogelijk
wordt op een gefaseerde en duurzame wijze invullen.
2. Partijen hebben de intentie, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid,om
planologisch, bestuurlijk en financieel uitvoering te gaan geven aan het Aldersadvies
en het totaalpakket aan maatregelen, luchtzijdig én landzijdig, zoals dat in het
Aldersadvies is opgenomen, tot realisatie te brengen, met inachtneming van de
bestaande afspraken uit de Bestuurlijke overleggen MIRT zoals vastgelegd per brief
aan de Tweede Kamer.

22-6-2010

1-4

Artikel 2. Lucht‐ en landzijdige afspraken
1. Het Rijk spant zich in voor de vaststelling van een luchthavenbesluit, als bedoeld in
artikel 10.15 van de Wet Luchtvaart, voor het militaire luchtvaartterrein Eindhoven
met voor het burgermedegebruik een grenswaarde voor geluid van 10,8 km².
2. Partijen hebben als onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen als bedoeld in
artikel 1 de intentie om in ieder geval de volgende in het Aldersadvies beschreven
maatregelen tot realisatie te brengen:
a. Verplaatsing van een gedeelte van de militaire functies, benodigd voor de
realisatie van de vergroting van de civiele ruimte;
b. Station Eindhoven Airport (Acht), inclusief de verbinding tussen dit station en de
luchthaven (Hoogwaardig Openbaar Vervoer en een innovatief vervoerconcept
naar luchthaven);
c. Realisatie van een tweede aansluiting op de A2, zoals vastgelegd in de op 2 juni
2009 ondertekende Intentieverklaring Bereikbaarheidsplan Brainport
Innovatiecampus/ Oirschot/Best;
d. Verplaatsing of capaciteitsvergroting van de bestaande aansluiting op de A58
(Best).
Artikel 3. Financiële afspraken
1. De financiële compensatie voor de verplaatsing voor de investeringen die gemoeid
zijn met de verplaatsing van de militaire functies is gemaximeerd op 22 miljoen Euro.
2. VenW is bereid maximaal 8 miljoen euro bij te dragen voor een deel van de
verplaatsing van de militaire functie op Eindhoven alsmede een nader vast te stellen
bijdrage aan de landzijdige afspraken (cf artikel 2) nadat besluitvorming daarover
heeft plaatsgevonden. Beide zijn onder voorwaarde van de wettelijke procedures en
financiële kaders.
3. Eindhoven Airport is bereid om 7 miljoen euro bij te dragen, om de realisatie van de
business case mogelijk te maken.
4. De regionale partijen zijn bereid om op basis van de thans beschikbare informatie in
ieder geval 7 miljoen euro bij te dragen aan het totaalpakket. Afhankelijk van de
invulling van de in artikel 2 genoemde landzijdige afspraken zal de regionale bijdrage
definitief worden vastgesteld.
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Artikel 4. Onvoorziene omstandigheden en wijzigingen
1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de
intentieovereenkomst niet mag worden verwacht, treden partijen met elkaar in
overleg.
2. Elke partij kan verzoeken de intentieovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft
de schriftelijke instemming van alle partijen.
3. De wijziging en de verklaring (verklaringen) tot instemming wordt (worden) in
afschrift als bijlage aan de intentieovereenkomst gehecht.
Artikel 5. Geschillen
1. Partijen kunnen op tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst of van
afspraken die daarmee samenhangen, bij de burgerlijke rechter geen beroep doen.
2. Geschillen worden op bestuurlijk niveau opgelost in onderling overleg tussen de
partijen die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien dit overleg niet tot
overeenstemming leidt, wordt het geschil besproken in de Regionale Alderstafel
Eindhoven.
Artikel 6. Duur overeenkomst
Deze overeenkomst is van kracht tot uiterlijk 31 december 2015, behoudens
tussentijdse beëindiging door Partijen zoals bepaald in deze overeenkomst.
Artikel 7. Slotverklaring
Provincie, SRE en Gemeente sluiten deze intentieovereenkomst onder voorbehoud van
goedkeuring van Provinciale Staten, resp. Regioraad, resp. Gemeenteraad. Eindhoven
Airport sluit deze intentieovereenkomst onder voorbehoud van goedkeuring door de
Raad van Commissarissen. De Minister en de regionale partijen sluiten deze
intentieovereenkomst onder voorbehoud dat het kabinet dat aantreedt na de
verkiezingen die zijn gehouden op 9 juni 2010, akkoord gaat met de activiteiten die zijn
vastgelegd, overeenkomstig het Aldersadvies Eindhoven en het daarin opgenomen
totaalpakket aan landzijdige‐ en luchtzijdige maatregelen, en onder voorbehoud van
instemming door de Tweede Kamer.
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Aldus overeengekomen, in vijfvoud opgemaakt en ondertekend,
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De heer C.M.P.S. Eurlings,
Minister

Provincie Noord‐Brabant

Mevrouw C. van Nieuwenhuizen,
Gedeputeerde

Gemeente Eindhoven

De heer J. Helms,
Wethouder

Eindhoven Airport N.V.

De heer J.E. Meijs,
Algemeen directeur

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Mevrouw M.C.T. Fiers,
plv. Portefeuillehouder mobiliteit
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