
VERVOER

EindhovenAirport
focustniet langer
opgroei vluchten
Na jaren van forse groei gooit
EindhovenAirport zijn strategie
om.De luchthaven stelt niet lan-
ger de groei vanhet aantal vluch-
ten centraal,maardewensen van
de regio.Mochtde regio econo-
mischkrimpen, dankrimptde
luchthavenmee, zegt directeur
JoostMeijs. ‘Wewillende groei
vande luchthavenniet langer
koppelenaande vraag vanhet
vliegverkeer,maar aandeontwik-
keling vandebrainportregio.We
moetenmeeademen.’

a PAGINA 13

pagina 2, 09-01-2019 © Het Financieele Dagblad
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‘De luchtvaart isweldoorgeschoten
methet creërenvan ruimte, denk ik’
Roger Cohen
Eindhoven

Na jaren van forse groei gooit Eindhoven
Airport zijn strategie om. De luchthaven
stelt niet langer de groei van het aantal
vluchtencentraal,maardewensenvande
regio.Datbetekentdatalsderegiokrimpt,
deluchthavenzalmeekrimpen.Datzegtdi-
recteurJoostMeijsvanEindhovenAirport.
‘Wewillen de groei van de luchthaven

niet langerkoppelenaandevraag vanhet
vliegverkeer,maaraandeontwikkelingvan
de brainportregio. Als die zou stagneren,
danvervalt de vraagook.Dat zouokézijn.
Wemoetenmeeademen.’

MetzijnpleidooiwilMeijseennieuwge-
luid latenhoreninhetverhitte luchtvaart-
debat. Dat is door de omstreden uitbrei-
dingvanLelystadAirportendemoeizame
onderhandelingen over de toekomst van
Schipholsterkgepolariseerd.Veelomwo-
nendenvanSchiphol,EindhovenenLely-
stadverzettenzichtegenverderegroeivan
deluchthavens.Ookburgerszijnkritischer
geworden over de vervuiling en CO2-uit-
stootdievliegreizenmetzichmeebrengen,
al blijft de vraag onder consumenten on-
verminderdgroot.
Meijs: ‘De maatschappij is veel kriti-

scher over luchtvaart. Dat begintmet de
vraagofweniet teveelzijndoorgeschoten
inhetcreërenvanvolume.Ikdenkvanwel.’

Zijn eigen vliegveld is de perfecte illus-
tratie. Ooit was de luchthaven bedoeld
als overloop voor Schiphol. Door vakan-
tievluchten te verplaatsen naar Brabant
zou er op Schiphol ruimte ontstaan voor
economische belangrijke intercontinen-
taleverbindingen.IndepraktijktrokEind-
hovenechter vooralnieuwkomersaanals
Ryanair enWizzAir, diemet spotgoedko-
pevluchtennieuwevraagnaarvliegtickets
creëerden.Datisprecieshetdoemscenario
vantegenstandersvanLelystadAirport,dat
vanaf2020moetdienenalsoverlooplucht-
haven vanSchiphol.

HetafgelopendecenniumgroeideEind-
hovenuit toteenserieuzeluchthaven.Gis-
terenbleekuitnieuwecijfersdathetaantal
startsenlandingenopdeBrabantse lucht-
havenhetafgelopenjaarmeteenkleine6%
is toegenomen, tot bijna 39.000.Het aan-
tal passagiers steegmet 9%naar 6,2mil-
joen.Dat luchtvaartmaatschappijRyanair
zijn basis opEindhoven indeherfst sloot
naeenstakingvanzijnpersoneel,hadvol-
gens de luchthavenweinig gevolgen voor
de passagiersaantallen doordat andere
maatschappijen de leeggevallen plek in-
namen.

Meijs, dieal sinds2008directeur is van
EindhovenAirport,erkentzijneigenrol in
desterkegroeivandeafgelopenjaren. ‘Het
strevennaargroeiwasdeleidendegedach-
te,vanwegedeeconomischevoorspoeden
welvaart diehet zou creëren. Aanonswas
de opdracht omdatmogelijk temaken.
De negatieve impact op de planeet en op
omwonendenwas ook van belang,maar
secundair.Wij hebben ermet onze neus
bovenopgezeten,endaardoe iknietsaan
af.Maarwezittennuopeenscharnierpunt,
waarinveelmeeroogkomtvoorkwaliteit.
Daarinmoetenwijmee.’
Anders dan veel sectorgenoten steunt

dedirecteurdaaromdevliegbelastingvan
€7perticketdiehetkabinetvanaf2021wil
invoeren. ‘Hetbasisprincipevindikgoed.
Als jedeexternekostenopneemtindetic-
ketprijs, zul jehetsegmentdatzichalleen
maar laat leiden door prijs bewusterma-
ken en ontmoedigen om in het vliegtuig
te stappen. Als je bijna goedkoper op het

Als de groei van de regio stagneert, danwordt ook de vraag naar extra
vluchtenminder, zegt directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport. ‘Dat
zou oké zijn.Wemoetenmeeademen.’ FOTO: CHRISTCLIJSEN

Bewoners directer raadplegen

’Wewillenbewoners
en lokale overheden in
een veel vroeger stadi-
umbetrekkenbij onze
plannen’, zegt directeur
JoostMeijs.Ookde
wijze van raadpleging
moet anders.Waarbe-
woners tot nu toe verte-
genwoordigdwerden in
bewonersdelegaties die
meesprakenaandebe-
stuurlijke overlegtafel,
wil EindhovenAirport
bewonersdirecter gaan
raadplegen via internet-
fora en socialemedia.
‘Mensenwillen indivi-
dueel gehoordworden.
Dat vereist eenander
overlegmodel,waarin je

veelmeermetburgers
communiceert. Enbij
bepaaldeonderwerpen
kun jedeomgeving
ook latenmeedenken,
denkaanhet bepalen
vandeoptimale aan-
vliegroutes.Daarmee
schep jemisschienniet
100%draagvlak voor je
besluit,maarhetwordt
wel beter geaccepteerd.’
VoorzitterKlaasKopin-
ga vandeBelangenbe-
hartigingOmwonenden
Welschap (BOW)prijst
het strevenombewo-
nersmeer te consulte-
ren,maar vreest ookdat
bestuurders doorschie-
ten. ‘Tien jaar geleden

is bij departicipatie van
bewoners veel verkeerd
gegaan. Allesmoest
geheimblijven.Nu lijkt
mendoor te slaan inde
andere richting. Ieder-
een lijkt nudemoge-
lijkheid te krijgenom
zijn zegje te doen.Dat is
op zich teprijzen,maar
hetmaakthet naarmijn
mening veelmoeilij-
ker omdemening van
omwonenden te aggre-
geren.Want iedereen
vindtwelwat van vlie-
gen.Quaparticipatie
is het nuhartstikke in
orde,maar inhoudelijk
ben ik erniet evenge-
rust op.’

Joost Meijs, directeur
van Eindhoven
Airport, wil een nieuw
geluid laten horen
in luchtvaartdebat

terras kan gaan zitten in Wenen dan in
Amsterdam, dan vervalt de waardebele-
vingvan jouwtripnaarWenen, terwijldat
welmaatschappelijke kosten heeft opge-
leverd.’

Wel isMeijskritischoverdewijzewaar-
opdevliegbelastingzalwordenuitgevoerd.
‘Ik vindhet jammerdat deopbrengst ver-
dwijnt indekasvanhetRijkennietwordt
gebruikt voor duurzaamheid in de lucht-
vaart. Enhet is jammer dat de luchtvaart-
sector zelf niet het initiatief heeft geno-
men, want dan gingenwe als sector zelf
over diemiddelen.’

Meijs hoopt dat zijn pleidooi wordt ge-
hoord inDenHaag, waar hetministerie
werktaandenieuweluchtvaartnota.Daar-
in wordt het beleid voor de periode van
2020 tot 2050 vastgesteld. Het is de vraag
hoeveel ruimtebeleidsbepalerszullenge-
ven aanEindhoven.

OokmakenstrengeEuropeseregelshet
indepraktijkmoeilijkvoorvliegveldenom
goedkope vakantievluchten te weren en
plek op de luchthaven te reserveren voor
bijvoorbeeld zakelijke bestemmingen.
Terwijl dat wel is wat Eindhoven Airport
zouwillen.Meijs wil de regio op een goe-
demanierkunnenondersteuningkunnen
bieden. ‘Als wij volgend jaar tien start- en
landingsplekken extra te vergeven heb-
benener komteenmaatschappij die een
paar keer per dagnaar LondenHeathrow
wilvliegen,danwil ikdatkunnendoenals
we inde regiohebbenbepaalddatwedat
willen.’

Het isdevraagofdeambities vanMeijs
niet zullen stuklopen op de Europese re-
gels.HetministerievanInfrastructuuren
Waterstaat kreeg het afgelopen jaar twee
keer nul ophet rekest inBrussel voor zijn
plannen voor Lelystad. Het ministerie
heeft nog altijd geen toestemming voor
de zogenoemde verkeersverdelingsre-
gel.Daarmeewilhetafdwingendatmaat-
schappijenalleenplekkrijgenopLelystad
als ze daarvoor ruimte opgeven op Schip-
hol. Datmaakt de toekomst van Lelystad
onzeker.

MeijshooptdatDenHaagkanbewerk-
stelligendatdeEuropeseCommissiezijn
regels zal versoepelen. ‘De Europese re-
gels hebben een goede grondslag:meer
concurrentievoordeconsument.Maarwe
moetenwel oog houden voor de negatie-
ve aspecten ervan.Hoewedatmoeten af-
dwingen, daar heb ik nunogniet het ant-
woordop. Ikhoudhetbij de constatering
dat jedie regienodighebt. Ineen landals
Nederland,waarwezodichtopelkaarwo-
nen,moet je beleid kunnenmakenwaar-
mee je die schaarse ruimte optimaal be-
nut. Zodatwe zeggen: ja,weondervinden
er overlast van,maar netto gezien is het
voor de regio een heel goede zaak dat de
luchthavener is.’

Brabantse luchthaven
stelt de wensen van
de regio centraal, en
niet de groei van het
aantal vluchten
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