Agenda
Gecombineerde agenda Brede Overlegtafel d.d. 3 juni 2021
Genodigden:
Voorzitter:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Ledenlijst COVM / Leden kamer Ontwikkeling Eindhoven Airport
Pieter van Geel
Donderdag 3 juni 2021
13:00 – 16:00 uur
Microsoft Teams – Klik hier om deel te nemen

COVM (13:00 – 14:00) – Klik hier voor de vergaderstukken
Agendapunt
1.
Opening kamer COVM en
mededelingen

2.
3.

Vaststellen agenda COVM
Verslag 11 februari + actiepunten

4.

Ingekomen en uitgegane stukken

5.

Noodzaak tussentijdse
jaarbelastingrapportages

6.

Terugkoppeling werkgroep Klachten &
Meldingen

7.

Hoogtonig taxigeluid Airbus A320/A321
Neo

Toelichting
Nieuwe leden COVM: mevrouw Kristy Huijbregts-Gilsing vervangt
mevrouw Neeltje Somers (gemeente Eindhoven). Dank aan
Neeltje voor haar inzet van de afgelopen jaren. Ook de heer
Patrick Adriaanse (omwonende Bladel) heeft lidmaatschap
opgezegd; dank voor de inzet van de afgelopen jaren. Vanuit
omwonenden Eindhoven is Hans Vissers het nieuwe
plaatsvervangend lid.
Bijlage:
3.1 Verslag (volgt)
Uitgegaan: Zienswijze op de ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening
Ingekomen: Bericht van Koninklijke Luchtmacht betreffende de
noodzaak van tussentijdse jaarbelastingrapportages. Brief
Ombudsman inzake meldingen geluidsoverlast. Ingekomen mail
van omwonende uit Oirschot naar aanleiding van melding.
Bijlage:
4.1 Pro-forma zienswijze
4.2 Inhoudelijke aanvulling zienswijze
4.3 Brief Ombudsman aan minister over meldingen geluidsoverlast
vliegverkeer
4.4. Ingekomen mail omwonende Oirschot
Koninklijke Luchtmacht (bureau geluidshinder) heeft aangegeven
om samen met Eindhoven Airport en de Militaire
Luchtvaartautoriteit (MLA) te bezien wat de noodzaak is van de
tussentijdse jaarbelastingrapportages. De heer Van de Pas
(omwonende Bladel) heeft aangegeven dit graag als agendapunt
te bespreken, Peter Hardenbol kan een toelichting geven. (Egbert
van de Pas)
Meningsvorming/besluitvorming
De werkgroep Klachten & Meldingen geeft een terugkoppeling van
haar 1e vergadering. (Door de Beus)
Ter informatie
Naar aanleiding van de vorige vergadering is betreffende dit
onderwerp door het NLR een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt
dat de NEO tijdens het taxiën een hogere maximale geluidsniveau
heeft dan overige vliegtuigen en dat dit een hoogtonig geluid
betreft. Cees Beemer (omwonende Eersel) vraagt zich af hoe
hiermee omgegaan moet worden. Peter Hardenbol kan toelichting
geven. (Peter Hardenbol)
Ter informatie/meningsvorming
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8.

Rapportage 1e kwartaal 2021

Bijlage:
7.1 Notitie taxigeluid A320Neo Eindhoven
Toelichting op de rapportages door de commandant vliegbasis
Eindhoven. (kol De Gruijter)
Ter informatie

9.

Mededeling commandant vliegbasis en
directeur Eindhoven Airport

10.

Rondvraag

Bijlagen:
8.1 Rapportage geluidhinder 1e kwartaal 2021
8.2 Jaarrapportage meldingen geluidshinder
militaire vliegoperaties 2020
Overige mededeling over gebeurtenissen/ontwikkelingen op de
militaire vliegbasis en op Eindhoven Airport. (kol De Gruijter,
daarna Roel Hellemons)
Ter informatie
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Verenigde vergadering (14:15 – 14:30) – Klik hier voor de vergaderstukken
Agendapunt
1.
Opening

Toelichting

2.

Ter bespreking
Het presidium van de kamer OEA biedt de profielschets voor het
werven van een toekomstig onafhankelijk voorzitter aan.

Profielschets onafhankelijk voorzitter

In lijn met het later vanmiddag voorliggende reglement van de
kamer OEA vindt er een verenigde vergadering plaats. Deze
bijeenkomst dient als aftrap voor het proces tot het werven van
een onafhankelijk voorzitter die zal worden benoemd per 1 januari
2022.

Aan de leden van de verenigde vergadering wordt gevraagd hierop
te reageren.
Bijlage:
Profielschets onafhankelijk voorzitter LEO 2021

3.

Sluiting
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Ontwikkeling Eindhoven Airport (14:30 – 16:00) – Klik hier voor de vergaderstukken
Agendapunt
1.
Opening kamer OEA
2.
Vaststellen agenda kamer OEA
3.
Verslag kamer OEA 11 februari 2021

Toelichting

Ter bespreking
Bijlage
3.1 Verslag kamer OEA 11 februari 2021

4.

Mededelingen uit kamer COVM

Ter informatie
Toelichting op besproken agendapunten in kamer COVM door de
voorzitter.

5.

Externe ontwikkelingen

Ter informatie
Leden van de kamer OEA worden uitgenodigd binnen dit
agendapunt de andere leden van de kamer te informeren over
ontwikkelingen op het gebied van civiele luchtvaart/ Eindhoven
Airport. Schriftelijke updates kunnen voorafgaand aan de
vergadering worden toegestuurd aan de secretaris.

6.

Reglement kamer OEA

Ter bespreking
Aan de leden van de kamer OEA wordt gevraagd naar hun
opmerkingen t.b.v. het reglement van de kamer OEA. Tekstuele
suggesties kunnen voorafgaand aan de vergadering worden
toegestuurd aan de secretaris. Na bespreking stelt de voorzitter
het reglement vast.
Bijlage
6.1 Reglement kamer OEA mei 2021

7.

Werkgroepen

Ter informatie
De secretaris geeft een beknopte mondelinge toelichting over de
ontwikkeling van de werkgroepen onder de kamer OEA.

7a.

Presentatie ‘Naast de slimste regio ook
de gezondste?’

Ter bespreking
De heren Cees Beemer en Hans Verhoeven geven een presentatie
over gezondheid in relatie tot het LEO. Voor de presentatie is
maximaal 20 minuten beschikbaar. De leden van de kamer OEA
worden gevraagd om vervolgens te reageren op de volgende
voorstellen:
In elke werkgroep onder het LEO het onderwerp
gezondheid en gezondheidswinst betrekken;
in rapportages die in opdracht van werkgroepen worden
opgesteld een hoofdstuk gezondheid toe te voegen;
het thema verder uit te werken met een groep
deskundigen die hierover rapporteren aan de BOT.
Bijlagen
7a.1 Presentatie Naast de slimste regio ook de gezondste
7a.2 Rapport gezondheidswinst door Cees Beemer

7b.

Presentatie ‘Meerwaarde voor de
regio’ (wg meerwaarde voor de regio)

Ter bespreking
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Medewerkers van VanBerlo geven een presentatie over hun
onderzoek naar het invullen van het onderwerp meerwaarde voor
de regio. Voor de presentatie is maximaal 20 minuten
beschikbaar. De leden van de kamer OEA worden gevraagd om
vervolgens:
Te reageren op de in de presentatie opgenomen
initiatieven;
aan te geven wie er actief bij wil dragen aan het
uitwerken van de initiatieven;
aan te geven welke partijen er niet vergeten moeten
worden bij het uitwerken van de initiatieven.
Bijlagen
7b.1 Presentatie Meerwaarde voor de regio VanBerlo

7c.

8.
9.

Presentatie ‘Concept Notitie Reikwijdte
en Detailniveau’ en voortgang
sturingsmodel geluid (wg geluid)

Ter informatie
Sander Hartjes van het ministerie van IenW geeft een presentatie
over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de
voortgang van de ontwikkeling van het sturingsmodel geluid. Voor
de presentatie is maximaal 15 minuten beschikbaar.

Rondvraag
Sluiting
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