Agenda
Agenda Luchthaven Eindhoven overleg d.d. 16 december 2021
Genodigden:
Voorzitter:
Datum:
Tijd:
Locatie:

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

COVM 13:00 – 14:15 - Klik hier voor de vergaderstukken
Agendapunt
1.
Opening kamer COVM en
mededelingen
2.
Vaststellen agenda COVM
3.
Verslag + actiepunten 3 juni 2021

Toelichting

4.

Ingekomen en uitgegane stukken

Bijlage(n):
4. Register ingekomen stukken

5.

Inspraak de heer Van der Kruk

Ter informatie

Bijlage(n):
3. Concept verslag van 3 juni 2021

De heer Van der Kruk heeft tijdens de vorige vergadering
ingesproken over militaire vliegverkeer van- en naar Eindhoven en
zou naar aanleiding daarvan een gesprek hebben met overste
Hardenbol (Luchtmacht). Het resultaat van dit gesprek zal door de
heer Van der Kruk worden toegelicht tijdens deze inspraak.

Inspraak de heer van de Merbel

De heer Van de Merbel woont in Son & Breugel en heeft overlast
van -met name- vluchten na 23:00 over de gemeente Son &
Breugel.

Bijlage(n):
Geen

6.

Medegebruiksvergunning Eindhoven
Airport 2022

Ter bespreking
Op 2 december is door de voorzitter op basis van ingekomen
reacties van de leden van het LEO een reactie gegeven op de
concept medegebruiksvergunning Eindhoven Airport voor 2022.
Aanvullend hierop heeft Eindhoven Airport een memo over de
extensieregeling op gesteld en een brief aan de Stichting
Leefbaarheid over het vervallen van de boeteregeling
Bijlage(n):
6.1 Memo extensieregeling
6.2 Bijlage 1 bij memo
6.3 Bijlage 2 bij memo
6.4 Brief aan Stichting Leefbaarheid

7.

Terugkoppeling werkgroep Klachten &
Meldingen

Ter informatie / ter besluitvorming
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Cees Beemer van de werkgroep Klachten & Meldingen geeft een
terugkoppeling en een advies over de herpositionering van het
meldingenbureau.
Bijlagen:
7.1 Oplegmemo herpositionering Meldingenbureau
7.2 Advies herpositionering Meldingenbureau
7.3 Bijlage bij advies

8.

Van Ke naar Lden, stand van zaken

Ter bespreking
Als vervolg op de ingekomen brief van 16 juli 2021 van het
ministerie van Defensie, welke tijdens de vorige vergadering als
agendapunt was opgenomen, volgt nu een toelichting door de
heer Kwast (Defensie) en/of de heer Van der Vlist (I&W).

9.

Aanpassing huishoudelijk regelement

Bijlagen:
geen
Ter informatie / ter besluitvorming
Vanwege de nieuwe overlegstructuur is het huishoudelijk
regelement voor de COVM niet meer juist voor wat betreft het
voorzitterschap. Het regelement is op dit punt aangepast.
Bijlage(n):
9.1 aangepast huishoudelijk regelement

10.

Rondvraag
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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 16 september 2021

Toelichting

Ter bespreking
Bijlage
3.1 Verslag kamer OEA 16 september 2021

4.

Mededelingen uit kamer COVM

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

5.

Ingekomen stukken/ 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.
Bijlage:
5.1 Register ingekomen stukken

6.

Werkgroepen

Ter informatie
De secretaris doet schriftelijk verslag van de voortgang van de
verschillende werkgroepen.
Bijlage
6.1 Verslag voortgang werkgroepen kamer OEA (volgt nog)

6a.

Sturingsmodel geluid

Ter informatie
- Het ministerie van Defensie geeft een toelichting over de
planning van en participatie binnen het MER-traject;
- Het ministerie van IenW geeft een toelichting op het onderwerp
referentiescenario en de bijgevoegde brief.
Bijlage
6a.1 Brief LEO referentiescenario

6b.

Uitvoeringsplan communicatie LEO

Ter bespreking
Ella-Marie Martens geeft een toelichting op het uitvoeringsplan
communicatie (maximaal 15 minuten), dat in samenwerking met
de werkgroep communicatie is opgesteld voor het LEO.
Doel van de bespreking: draagvlak voor het aangeboden plan en
de voorgestelde uitvoering hiervan.
Bijlagen
6b.1 Uitvoeringsplan communicatie LEO
6b.2 Communicatieframe LEO 2021-2024
6b.3 Stakeholdersanalyse LEO
6b.4 Communicatiemiddelen
6b.5 Communicatieplanning
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7.

Jaarplan kamer OEA 2022

Ter bespreking
Het jaarplan 2022 is opgesteld door de secretaris, in overleg met
het presidium.
Doel van de bespreking: Draagvlak voor het voorliggende jaarplan
2022, zodat het kan worden vastgesteld door de voorzitter.
Bijlage
7.1 Jaarplan 2022

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Bijlage
8.1 Vergaderschema LEO 2022
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