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Verslag – Luchthaven Eindhoven Overleg 24 maart 2022
Aanwezigen
kamer COVM:

Aanwezigen
kamer OEA:

Voorzitter:
Secretaris:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dhr. de Gruijter (Vliegbasis Eindhoven)
Dhr. Hardenbol (Ministerie van Defensie)
Mevr. List (Gemeente Eindhoven)
Dhr. Veenstra (Omwonenden Eindhoven)
Dhr. Vissers (plv. Omwonenden Eindhoven)
Dhr. Van den Oever (Gemeente Veldhoven)
Mevr. Van den Hoogenhoff (plv. Gemeente Veldhoven)
Dhr. Van Schuppen (Gemeente Best)
Dhr. Van Geuns (Omwonenden Best)
Dhr. Aarts (plv. Gemeente Eersel)
Dhr. Beemer (Omwonenden Eersel)
Mevr. De Beus (Omwonenden Oirschot)
Dhr. Van Poppel (Omwonenden Bergeijk)
Mevr. Bouma (Ministerie van IenW)
Dhr. Hartjes (plv. Ministerie van IenW)
Dhr. Koster (Transavia)
Dhr. Hellemons (Eindhoven Airport)
Mevr. Van Waasdijk (plv. Eindhoven Airport)
Dhr. Reiling (Provincie Noord-Brabant)
Anke Bouma (Ministerie van IenW)
Jorrit de Gruijter (Vliegbasis Eindhoven)
Kim Bogte (Ministerie van Defensie)
Jan-Willem Reiling (Provincie Noord-Brabant)
Monique List (Gemeente Eindhoven)
Marc van Schuppen (Randgemeenten)
Frank Rombouts (Randgemeenten)
Roel Hellemons (Eindhoven Airport)
Willem Koster (Transavia)
Door de Beus (BOW/ omwonenden COVM noord)
Bernard Gerard (BVM2)
Cees Beemer (omwonenden COVM zuid)
Dick Veenstra (omwonenden COVM noord)
Didier Barrois (Brainport Development)
Peter Kentie (Eindhoven 365)
Staf Depla
Stewart Adriaansen (COVM) & Jeroen Weekers (OEA)
24 maart 2022
13:00 – 16:00 uur
Raadzaal gemeente Veldhoven
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Afspraken kamer COVM
-

-

-

-

Naar aanleiding van het bespreken van het verslag van 16 december 2021 is de opmerking van de heer
Beex (wethouder Eersel) over een alternatieve boeteregeling omgezet naar een actiepunt. De vraag is
wie dit actiepunt kan oppakken; wellicht kan dit aan 1 van de werkgroepen geadresseerd worden?
Naar aanleiding van het inspreken van de heer Sluyterman vindt er een gesprek plaats over stikstof
rond de Luchthaven Eindhoven tussen de heer Sluyterman en Eindhoven Airport. Tijdens de
vergadering van 22 juni 2022 wordt hiervan verslag gedaan.
Naar aanleiding van de behandeling van de werkgroep klachten & meldingen gaan drie ‘formateurs’
aan de slag met het voorstel, dit zijn Jorrit de Gruijter namens de Vliegbasis Eindhoven, Roel
Hellemons namens Eindhoven Airport en Jeroen Weekers namens ‘Samen op de hoogte’. Zij brengen
verslag uit van hun voortgang tijdens de vergadering van 22 juni 2022.
Tijdens de, vanuit de COVM georganiseerde, informatiebijeenkomst over de overgang van Ke naar
Lden is afgesproken dat er een schriftelijke reactie op vragen zou volgen. Deze schriftelijke reactie Is
nog niet verstuurd. Hiervoor wordt aandacht gevraagd aan de secretaris.

Afspraken kamer OEA
-

-

-

-

-

-

Tijdens de ingekomen stukken worden de aangenomen moties in de gemeenteraden van de
gemeenten Veldhoven, Reusel-De Mierden, Oirschot, Valkenswaard, Meierijstad, Best, Bergeijk en Son
en Breugel besproken. De leden van de kamer OEA nemen kennis van de inhoud van de moties. De
leden van de kamer OEA spreken uit het gezamenlijk van belang te vinden de adviezen van Pieter van
Geel in Opnieuw Verbonden volgens afspraak worden uitgevoerd. Punten van discussie die
voortkomen uit deze adviezen horen binnen het LEO te worden behandeld. De integrale moties
worden beschikbaar gesteld aan de leden van de kamer via de ingekomen stukken.
Door de ministeries van IenW en Defensie wordt toegezegd dat er een informatiebijeenkomst komt
over de reactienota die zij gaan opstellen naar aanleiding van de zienswijzen op de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau voor de MER Luchthaven Eindhoven. Deze zal rond de zomer 2022 gaan plaatsvinden.
Het verhaal dat Willem Koster verteld over de planning van Transavia leent zich voor nadere
communicatie naar de omgeving van de luchthaven. Er wordt afgesproken dat de werkgroep
communicatie kijkt hoe dit verhaal verder kan worden vertaald in communicatieberichten.
Het Ministerie van IenW en Defensie zeggen toe de werkgroep geluid te gebruiken als klankbord bij de
verdere onderdelen in het traject waarin wordt gekomen tot een MER en vervolgens een gewijzigd
Luchthavenbesluit.
Na de behandeling van het voorstel van de werkgroep klimaat over het inzetten van de verhoging van
de ticketbelasting voor het versneld invoeren van het gebruik van biobrandstof op Eindhoven Airport
wordt afgesproken dat de voorzitter van het LEO dit voorstel overbrengt richting de ministeries van
IenW en Financiën. Over de voortgang hiervan wordt verslag uitgebracht in de LEO-bijeenkomst van
22 juni 2022.
De evaluatie van het inregeljaar van het LEO leidt tot het advies om een LEO-dag te organiseren,
waarop het LEO en verschillende werkgroepen samen komen. Deze vorm zal op 22 juni 2022 worden
uitgetest, om vervolgens over te gaan tot wijziging van reglementen. Onderdeel van de LEO-dag is een
samenvoeging van de twee kamers. De leden van de kamer worden geïnformeerd over de vorm van
de LEO-dag. Afgesproken wordt dat het Luchthaven Eindhoven Overleg zelf begin van de avond zal
plaatsvinden.
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