Aan:

Eindhoven Airport,
leden Alderstafel Eindhoven

Veldhoven, 29 december 2012

L.S.,
De belangenvereniging BOW vertegenwoordigt (al 30 jaar) in brede zin de belangen van de
omwonenden van de het vliegveld Eindhoven. Zij is dan ook vertegenwoordigd in alle
organisaties rond de luchthaven die de ontwikkeling van het vliegveld begeleiden en
controleren, zoals de Alderstafel en daarvan afgeleide werkgroepen.
Het spreekt dan ook vanzelf dat BOW, als vertegenwoordiger van de omwonenden van het
vliegveld, met verbazing en ontzetting kennis genomen heeft van het bijzondere (en op het
eerste gezicht onverantwoordelijke) beleid van Ryanair, een van de hoofdgebruikers (en
potentiële “base”) van Eindhoven Airport. Een beleid dat gevoed lijkt te worden door
optimalisatie van winst en een loopje neemt met de veiligheid van de omwonenden.
In dit verband leggen wij u de volgende vragen voor:






Was/bent u op de hoogte van het beleid van de leiding (en piloten) van Ryanair om het
gewicht te minimaliseren door slechts minimale hoeveelheden (reserve)brandstof mee te
nemen?
Bent u bekend met de eerdere “noodlandingen” op Valencia als gevolg van de marginale
brandstofvoorraad op deze Ryanair vluchten en zo ja, wat heeft u naar aanleiding van
deze wetenschap ondernomen?
Beschikt u over gegevens betreffende de hoeveelheid brandstof na de landing van een
vliegtuig en kunt u die bekend maken? Zo niet, gaat u deze hoeveelheid dan in de
toekomst controleren?
Is er op EA ooit een vergelijkbare “noodlanding” gemaakt en heeft dat aanleiding
gegeven tot nader onderzoek?
Kunt u de omwonenden garanderen dat hun veiligheid niet in het geding is door het
Ryanair brandstofbeleid? Welke additionele maatregelen om de veiligheid van de
omgeving te borgen heeft u in dit verband genomen?

De bovenstaande opmerkingen geven aanleiding tot de algemene vraag wie uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de veiligheid op de luchthaven en van de omgeving en welke
maatregelen ter beschikking staan om deze veiligheid te borgen.

Namens BOW,
Klaas Kopinga
Wim de Jonge

Een afschrift van deze brief is gezonden aan B&W en de raden van de omliggende
gemeenten, de COVM Eindhoven en het ED.

