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Geachte heer Depla,
Als onderdeel van de uitvoering van het advies 'Opnieuw verbonden' over de
toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport tussen 2020 en 2030 is in de
zomer van 2020 besloten om het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) op te
richten. Een nieuwe, permanente overlegstructuur voor het overleg over de
militaire luchthaven Eindhoven. Een overlegstructuur waarvan de bestaande
Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Eindhoven deel is gaan
uitmaken om het militair gebruik van de luchthaven te bespreken en waarbij een
nieuwe civiele kamer 'Ontwikkeling Eindhoven Airport' is opgericht om het
burgermedegebruik door Eindhoven Airport te bespreken. Het interimvoorzitterschap van de heer Pieter van Geel is gekoppeld aan de inregelperiode
van het LEO en loopt af op 31 december 2021.
Binnen het LEO is een zorgvuldige procedure gevolgd om te komen tot een nieuwe
voorzitter. Op basis van een door de verenigde vergadering van het LEO
vastgestelde profielschets is een wervings- en selectieproces gevolgd. Op 3
november jl. is tijdens een verenigde vergadering van het LEO een unanieme
voordracht gedaan voor uw kandidatuur als nieuwe voorzitter van het LEO.
Ik ben blij met de zorgvuldigheid van het proces en de unanimiteit van uw
voordracht. De leden van het LEO wil ik graag bedanken voor hun betrokkenheid
hierbij.
Op voordracht van de leden van het LEO en in overeenstemming met de minister
van Defensie benoem ik u met ingang van 1 januari 2022 tot onafhankelijk
voorzitter van het LEO. Uw benoeming heeft in beginsel een looptijd van 4 jaar. In
het reglement van de kamer 'Ontwikkeling Eindhoven Airport' is over de
zittingsperiode en de taken van de voorzitter meer bepaald. Uw bezoldiging loopt
via het secretariaat van het LEO dat is ondergebracht bij de Stichting Leefbaarheid
Luchthaven Eindhoven (SLLE)
Luchthavenontwikkeling is een complex onderwerp met veel betrokken partijen,
vaak tegengestelde belangen en ingewikkelde, technische materie. In de
afgelopen jaren is gebleken dat een zorgvuldig participatieproces een belangrijke
meerwaarde heeft gehad voor het nadenken en de besluitvorming over de
ontwikkeling van Eindhoven Airport. Ik hoop dat u zich in de komende jaren wilt
Pagina 1 van 2

inzetten om door middel van een verbindende rol het LEO verder te ontwikkelen.
Ik wens u tot slot veel succes met uw nieuwe positie.

Hoogachtend,
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