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Leden kamers COVM en OEA
Selectiecommissie onafhankelijk voorzitter LEO
25 oktober 2021
Voordracht Staf Depla tot onafhankelijk voorzitter van het LEO

Op 3 juni 2021 bespraken we met elkaar de profielschets voor de volgende onafhankelijk voorzitter van het
LEO. Dit was de start van het wervingstraject, dat vandaag wordt afgesloten met een voordracht.
Wij stellen voor om de huidige onafhankelijk voorzitter van het LEO te adviseren de minister van IenW en de
minister van Defensie te verzoeken de heer ir. G.Ch.F.M. (Staf) Depla per 1 januari 2022 te benoemen tot de
nieuwe onafhankelijk voorzitter van het Luchthaven Eindhoven Overleg.
Onderbouwing keuze voor Staf Depla
Staf Depla heeft in de twee selectiegesprekken laten zien dat hij beschikt over een prettige persoonlijkheid en
zeer toegankelijk is. Twee karaktereigenschappen die de commissie erg belangrijk vindt voor een voorzitter van
het LEO. Staf Depla heeft vanuit zijn voormalige functies als wethouder van Eindhoven en Tweede Kamerlid
ruimschoots ervaring opgedaan met het luchtvaartdossier en de Luchthaven Eindhoven in het bijzonder. Zijn
voormalige functies zorgen er daarnaast voor dat hij beschikt over een uitgebreid netwerk, zowel in de
Brainportregio als in Den Haag. Staf Depla heeft de afgelopen jaren bewezen in staat te zijn om in de rol van
voorzitter partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen. Zijn betrokkenheid bij de Brainportregio
toont hij duidelijk aan in zijn CV, waar diverse actuele functies in de regio zijn opgenomen. De commissie is
ervan overtuigd dat de stijl waarin Staf Depla het LEO wil gaan voorzitten in lijn is met de geest waarin Pieter
van Geel het afgelopen jaar het LEO vorm heeft gegeven.
Tijdens de doorlopen procedure heeft de selectiecommissie geconstateerd dat Staf Depla voldoet aan de in de
profielschets opgenomen competenties, te weten:
-

Is onafhankelijk van de bij het LEO betrokken organisaties;
Heeft ervaring me een beslissende rol in politiek-bestuurlijke complexe dossiers en/ of processen;
Kan door zijn manier van voorzitten alle spelers aan tafel krijgen en houden;
Neemt en weegt belangen van alle spelers;
Is bekend met luchtvaartproblematiek;
Heeft affiniteit met ontwikkelingen die plaatsvinden in de Brainportregio.

Verslag wervingstraject
Zoals bovenaan dit adviesvoorstel genoemd is het proces gestart met het bespreken van de profielschets in uw
verenigde vergadering op 3 juni 2021. Vervolgens is de vacature op meerdere plekken gepubliceerd. Op basis
hiervan zijn er drie sollicitaties ontvangen. De preselectiecommissie heeft geadviseerd twee kandidaten uit te
nodigen voor de eerste gespreksronde. Hiervoor heeft de preselectiecommissie de sollicitanten beoordeeld
aan de hand van de profielschets. De selectiecommissie heeft dit advies overgenomen.
Op woensdag 22 september 2021 hebben de eerste (digitale) selectiegesprekken plaatsgevonden tussen een
afvaardiging van de selectiecommissie en de kandidaten. Op basis van deze gesprekken heeft de commissie
besloten beide kandidaten uit te nodigen voor de tweede ronde selectiegesprekken. Deze hebben fysiek
plaatsgevonden op woensdag 6 oktober 2021, in aanwezigheid van een afvaardiging van de selectiecommissie
en de kandidaten. Vervolgens heeft de selectiecommissie, in overeenstemming met het reglement van de
kamer OEA, één voorkeurskandidaat aangewezen in de persoon van Staf Depla.
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Samenstelling selectiecommissie
Zoals opgenomen in het reglement van de kamer OEA is het presidium van deze kamer verantwoordelijk voor
het werven van een onafhankelijk voorzitter. Voorafgaand aan de start van het wervingstraject heeft het
presidium besloten dat de volgende leden van het presidium de selectiecommissie vormen:
-

Marc van Schuppen (voorzitter) (wethouder gemeente Best)
Marjan van Giezen (manager Luchtruim en Regionale Luchthavens ministerie van IenW)
Roel Hellemons (algemeen directeur Eindhoven Airport)
Klaas Kopinga (voorzitter B.O.W.)
Christophe van der Maat (gedeputeerde provincie Noord-Brabant)
Jeroen Weekers (secretaris) (secretaris kamer OEA LEO)

Om de sollicitanten objectief te beoordelen aan de hand van de criteria uit de profielschets heeft de
selectiecommissie een preselectiecommissie ingesteld. Deze commissie bestond uit de volgende leden:
-

Klaas Kopinga (voorzitter B.O.W.)
Anke Bouma (senior beleidsmedewerker ministerie van IenW)
Jeroen Weekers (secretaris kamer OEA LEO)

Kolonel Jorrit de Gruijter is, in verband met de verbinding met de militaire activiteiten op de Luchthaven
Eindhoven, schriftelijk geconsulteerd, nadat de pre-selectiecommissie haar advies had uitgebracht aan de
selectiecommissie.
Conclusie
De selectiecommissie constateert dat de afgelopen maanden een degelijk wervingstraject is doorlopen, met
een succesvolle uitkomst in de vorm van de voordracht van Staf Depla. Graag danken wij de overige leden van
de selectiecommissie voor hun inzet in de afgelopen maanden.

de heer ir. M.J. van Schuppen
Voorzitter selectiecommissie onafhankelijk voorzitter LEO

de heer J. Weekers
Secretaris selectiecommissie onafhankelijk voorzitter LEO
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