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Inleiding
Op 1 september 2020 is het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) gestart. Een overlegstructuur waarin
de verschillende actoren rond de Luchthaven Eindhoven samenkomen in twee kamer: de militaire
kamer COVM en de civiele kamer OEA. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter wordt binnen
het LEO vormgegeven aan de informatie-, communicatie- en participatiefunctie, die in hoofdstuk 7 van
het rapport ‘Opnieuw Verbonden’ wordt beschreven.
In 2021 hebben de eerste vier bijeenkomsten van de kamer OEA plaatsgevonden met Pieter van Geel
als onafhankelijk voorzitter. Daarnaast zijn verschillende werkgroepen onder de kamer OEA gestart.
Om richting te geven aan de vorm van het overleg, de agendavorming en samenstelling van het
ledenbestand heeft de onafhankelijk voorzitter op 4 juli 2021 het reglement voor de kamer OEA
vastgesteld. Dit reglement beschrijft in artikel 19 de wijze waarop er jaarlijks een jaarplan wordt
opgesteld. De inhoudsopgave van dit jaarplan is conform dit artikel afgestemd met de leden van het
presidium.
Hoofdstuk 1 van dit jaarplan beschrijft de samenstelling en aandachtspunten binnen de kamer OEA
voor komend jaar. Hoofdstuk 2 beschrijft de taakomschrijvingen en activiteiten van de werkgroepen in
2022. Hoofdstuk 3 beschrijft de activiteiten die in 2022 volgen uit het implementeren van het
communicatieplan van het LEO. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de wijze waarop de kamer wordt
ondersteund door het secretariaat. Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop het LEO wordt gefinancierd
in 2022 en de aandachtspunten die daarbij aanwezig zijn. Ten slotte geeft hoofdstuk 6 een weergave
voor de begroting van de kamer OEA in 2022.
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1. Kamer Ontwikkeling Eindhoven Airport
1.1 Onafhankelijk voorzitter
Per 1 januari 2022 wordt Staf Depla voor vier jaar benoemd in de rol van onafhankelijk voorzitter van
het LEO. In deze positie is Staf Depla gevraagd en ongevraagd adviseur van de bevoegd gezagen. Dit
zijn over het algemeen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister of staatssecretaris
van Defensie.
Wanneer de onafhankelijk voorzitter een advies uitbrengt doet hij dit na het consulteren van de leden
van (een van de kamers van) het LEO. Vervolgens vertaald de onafhankelijk voorzitter reacties van
leden op persoonlijke titel in adviezen richting bevoegd gezag.
Acties 2022
- Staf Depla wordt ingewerkt in de rol van onafhankelijk voorzitter;
- Met de ministeries worden nadere afspraken gemaakt over adviesvragen aan de onafhankelijk
voorzitter.

1.2 Samenstelling
De kamer OEA bestaat uit negentien leden. Al deze leden hebben de mogelijkheid een
plaatsvervanger aan te wijzen. Deze leden vertegenwoordigen de omwonenden (zes leden), de
Rijksoverheid (drie leden), de gemeentelijke overheden (drie leden), het lokale bedrijfsleven (drie
leden), Eindhoven Airport (één lid), de provinciale overheid (één lid), milieubelangenvereniging (één
lid) en de luchtvaartmaatschappijen (één lid). Het actuele overzicht van de leden van de kamer OEA
en hun plaatsvervangers wordt gepubliceerd op samenopdehoogte.nl.
Een afspiegeling van de kamer OEA vormt samen met de onafhankelijk voorzitter en secretaris het
presidium van de kamer OEA.
Leden namens de omwonenden hebben recht op een vergoeding per LEO-bijeenkomst. Het reglement
van de kamer OEA geeft de hoogte van de vergoeding aan en wanneer er sprake is van een LEObijeenkomst.
Bij een deel van de leden is het lidmaatschap van de kamer OEA gekoppeld aan zijn of haar functie.
Een ander deel van de leden is vertegenwoordiger van een achterban of organisatie. Voor deze
laatstgenoemde leden geldt een zittingstermijn van drie jaar en een maximum van twee
zittingsperioden op rij. Het is van belang dat door het instellen van de kamer OEA in 2021 niet alle
leden in 2024 worden vervangen. Vandaar dat er gewerkt zal worden met een in 2022 verder uit te
werken rooster van aftreden.
Acties 2022
- Rooster van aftreden voor leden met een zittingstermijn van drie jaar;
- Online publiceren van de ledenlijst, nadat alle benodigde privacyverklaringen hiervoor
ontvangen zijn.
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1.3 Informatievoorziening van de kamer OEA
Een van de belangrijkste functies van het LEO is uit het uitwisselen van informatie. Het doel hiervan is
elkaar en de omgeving op de hoogte brengen van actualiteiten. Daarnaast verhoogt dit het collectieve
kennisniveau, zorgt voor een tijdige interactie over lopende onderwerpen binnen de kamer OEA en
biedt inzage in de wijze waarop adviezen in ‘Opnieuw Verbonden’ ook buiten het LEO om in de
praktijk worden gebracht.
Om de uitwisseling van informatie te versnellen en te structureren is in 2021 de ingekomen stukkenpagina op samenopdehoogte.nl opgezet. Het is aan de partners van het LEO om in hun
informatievoorziening het LEO standaard mee te nemen. Daarnaast kan het LEO ook meer worden
gebruikt als eerste ontvanger van informatie, met een afschrift naar derden. Het informeren van het
LEO mag binnen partners nog meer in hun standaard werkinstructies worden opgenomen.
Acties 2022
- De inrichting van de ingekomen stukken pagina wordt verder uitgewerkt, in overleg met het
presidium;
- Het ingekomen stukken register wordt iedere maand actief aangeboden aan alle leden van de
kamer OEA;
- De secretaris gaat actief in gesprek met de partners van het LEO om per partner te kijken naar
optimalisatie van hun informatievoorziening richting de kamer OEA.
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2. Werkgroepen
Onder de kamer OEA worden werkgroepen opgericht. Het bestaan van deze werkgroepen heeft het
doel om de juiste partners bij elkaar te brengen om het uitvoeren van de adviezen in ‘Opnieuw
Verbonden’ uit te voeren. Daarnaast kunnen breed gedragen ‘nieuwe’ onderwerpen worden
toegevoegd aan de taakomschrijving van de werkgroep. De werkgroepen hebben ieder haar eigen
individuele taken, maar zijn grofweg in te delen in de volgende drie categorieën:
-

-

Klankborden/ adviseren over de adviezen uit ‘Opnieuw Verbonden’ die door partners van het
LEO worden opgepakt/ uitgevoerd. Deze werkgroepen nemen geen werkzaamheden over van
individuele partners;
Het voorbereiden van een voorstel dat voortkomt uit de adviezen uit ‘Opnieuw Verbonden’.
Deze werkgroepen heffen zichzelf op na het uitvoeren van hun opdracht;
Het invullen van een regiefunctie t.o.v. de werkwijze van overige werkgroepen. Deze
werkgroepen bereiden primair geen adviezen of voorstellen richting de onafhankelijk
voorzitter van het LEO voor.

Om ervaringen tussen de werkgroepen uit te wisselen vindt er vier keer per jaar een
secretarissenoverleg plaats. De secretarissen van de verschillende werkgroepen delen hierin hun
ervaringen en maken afspraken over gezamenlijke aanpakken.
Begin 2022 bestaan er zes werkgroepen onder de kamer OEA. Deze werkgroepen werken gezamenlijk
aan een groot deel van de adviezen uit ‘Opnieuw Verbonden’. Daarnaast zijn er adviezen die door
individuele partners zijn opgepakt. Hierover dient de kamer OEA in 2022 actiever te worden
geïnformeerd. Verder is het van belang dat in kaart wordt gebracht welke adviezen nog niet actief zijn
opgepakt.
Wanneer een extra werkgroep is gewenst kan dit worden gemeld bij de secretaris. De secretaris en de
onafhankelijk voorzitter kijken in gesprek met de initiatiefnemers naar de toegevoegde waarde van
het initiatief, de mogelijke taakomschrijving en de gewenste samenstelling. Wanneer wordt
geconstateerd dat er een toegevoegde waarde is voor de werkgroep en voldoende partners wensen
deel te nemen aan de werkgroep stelt de onafhankelijk voorzitter de werkgroep in. Er kan een beroep
op het secretariaat worden gedaan voor het leveren van een technisch voorzitter van de werkgroep.
In de komende paragrafen van dit jaarplan staan de verschillende actieve werkgroepen beschreven op
basis van hun taakomschrijving, samenstelling en aandachtspunten voor 2022.
Acties 2022
- In kaart brengen welke adviezen in ‘Opnieuw Verbonden’ nog niet zijn opgepakt;
- Voor adviezen die door individuele partners zijn opgepakt worden afspraken gemaakt over de
informatievoorziening aan de kamer OEA;
- Schematisch wordt in beeld gebracht welke adviezen/ voorstellen er vanuit de werkgroepen
in 2022 en 2023 worden aangeboden aan de onafhankelijk voorzitter van het LEO en worden
besproken in de kamer OEA;
- Rapporteren over de voortgang van de werkgroepen aan de kamer OEA.
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2.1 Werkgroep communicatie
Taakomschrijving
De werkgroep communicatie heeft een regiefunctie en richt zich op de volgende taken:
-

Het regisseren van de uitvoering van het uitvoeringsplan communicatie LEO;
Het uitwisselen van signalen (urgente vraagstukken & media-analyse);
Het aanjagen en faciliteren van communicatie uit de overige werkgroepen;
Het vormen van een klankbord voor de communicatiemedewerker van het LEO.

Samenstelling
- LEO-communicatiemedewerker (LEO – secretaris)
- Jos Andriessen (provincie Noord-Brabant)
- Door de Beus (omwonenden)
- Joost Claasen (randgemeenten)
- Emiel Kuijpers (Brainport Development – agendalid)
- Egbert van de Pas (omwonenden)
- Gilbert Stout (ministerie van Defensie)
- Inge Voesten (ministerie van IenW)
- Gijs Vrenken (Eindhoven Airport)
- Jeroen Weekers (LEO – voorzitter)
Aandachtspunten voor 2022
In 2021 heeft de werkgroep zich voornamelijk gericht op het begeleiden van het opstellen van het
uitvoeringsplan communicatie van het LEO. In 2022 moet de werkgroep haar bovengenoemde
taakomschrijving in de praktijk invulling gaan geven. Verder is het van belang dat de werkgroep
communicatie actief de verbinding zoekt met de kamer COVM, het meldingenbureau en het
Leefbaarheidsfonds.

2.2 Werkgroep fondsvorming
Taakomschrijving
De werkgroep fondsvorming richt zich op het samenstellen van een voorstel met daarin de volgende
aspecten:
-

Een concreet uitgewerkt financieringsplan en bestedingskader voor de volgende fase van het
Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven;
Een voorstel voor de opzet van een fonds met het doel om maatregelen te bieden voor
individuele schrijnende gevallen.

De werkgroep bereidt deze voorstellen voor in twee subwerkgroepen. Wel hangen de twee voorstellen
dusdanig met elkaar samen dat deze intensief onderling worden afgestemd in de werkgroep. Nadat er
besluitvorming heeft plaatsgevonden over het voorstel van de werkgroep heft deze zichzelf op.
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Samenstelling
- Arne Kramer (gemeente Eindhoven – secretaris)
- Bart Aarts (randgemeenten)
- Anke Bouma (ministerie van IenW)
- Pierre Cluitmans (Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven)
- Gaby Mols (Eindhoven Airport)
- Jan-Willem Reiling (provincie Noord-Brabant)
- Dick Veenstra (omwonenden)
- Leo Jan Velthoven (omwonenden)
- Jeroen Weekers (LEO – voorzitter)
Aandachtspunten voor 2022
In de eerste helft van 2022 is de werkgroep actief met de voorbereiding van haar voorstel. Vervolgens
vindt er bespreking van het voorstel plaats in de tweede LEO-bijeenkomst van 2022. Daarna zal er bij
deelnemende partijen aan de fondsen besluitvorming moeten plaatsvinden. De werkgroep blijft in
ieder geval actief tot aan de besluitvorming over het voorstel. Nadat de werkzaamheden van de
werkgroep zijn afgerond zal de werkgroep zichzelf opheffen.

2.3 Werkgroep geluid
Taakomschrijving
De werkgroep geluid richt zich op inhoudelijke adviezen/ voorstellen binnen de volgende werkvelden:
- De uitwerking van het sturingsmodel voor geluid, waaronder:
o MER-traject luchthavenbesluit;
o Voorkeursscenario MER;
o Normstelling 2026;
o Evaluatiecriteria 2026;
o Overgang Ke naar Lden.
- Meten van vliegtuiggeluid
- Hinderbeperkende maatregelen
Samenstelling
- Sander Hartjes (ministerie van IenW – secretaris)
- Cees Beemer (omwonenden)
- Peter Hardenbol (ministerie van Defensie)
- Klaas Kopinga (omwonenden)
- Richard van Kroonenburg (randgemeenten)
- Melchior Looijen (Transavia)
- Dick Veenstra (omwonenden)
- Michelle van Waasdijk (Eindhoven Airport)
- Jeroen van der Werf (gemeente Eindhoven)
- Jeroen Weekers (LEO – voorzitter)
Aandachtspunten voor 2022
In 2022 wordt het MER-traject om te komen tot een gewijzigd Luchthavenbesluit doorlopen. De
werkgroep geluid zal dit traject nauwkeurig volgen en een rol spelen bij de beleidsmatige vertaling
van de MER-resultaten in een ontwerp Luchthavenbesluit.
Verder zal het meten van vliegtuiggeluid een belangrijk thema zijn op de agenda van de werkgroep,
net als samenstellen van de evaluatiecriteria voor het sturingsmodel geluid.
De werkgroep geluid zal in 2022 het traject rond de overgang van Ke naar Lden volgen, net als de
projecten die plaatsvinden in het kader van hinderbeperkende maatregelen.

Pagina 7 van 14

Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven
Torenallee 20 (4.002)
5617 BC Eindhoven
info@samenopdehoogte.nl
KVK: 17145399
IBAN: NL68 INGB 0008 6506 14

2.4 Werkgroep gezondheid
Taakomschrijving
De werkgroep gezondheid richt zich op het regisseren van het thema gezondheid binnen de overige
werkgroepen. Verder pakt de werkgroep zelfstandig zaken op die niet binnen de taakomschrijving van
een andere werkgroep passen. Voorbeelden van zaken waar de werkgroep gezondheid zich mee zal
bezighouden is:
-

Met de werkgroep geluid meekijken naar het voorkeursscenario MER, vanuit
gezondheidskundig opzicht;
De werkgroep fondsvorming adviseren over de wijze waarop gezondheidswinst als effect kan
worden geïmplementeerd in voorstel voor het vervolg van het leefbaarheidsfonds;
Op basis van uitgevoerde onderzoeken naar de relatie tussen luchtvaart en gezondheid
aanbevelingen uitbrengen aan de onafhankelijk voorzitter van het LEO;
De resultaten uit de herhaalonderzoeken gezondheidsbeleving vertalen in aanbevelingen.

De werkgroep zal in nauw overleg met de onafhankelijk voorzitter van het LEO begin 2022 haar
kaders bepalen en precieze taakomschrijving formuleren.
Samenstelling
Idealiter nemen in 2022 in ieder geval de volgende partners van het LEO deel aan de werkgroep
gezondheid:
-

Gemeente Eindhoven (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Hans Verhoeven)
Omwonenden (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Cees Beemer)
Eindhoven Airport (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Gaby Mols)
Randgemeenten (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Karin Aquina, secretaris)
Provincie Noord-Brabant (agendalid)
Ministerie van IenW
Ministerie van Defensie
LEO-secretariaat (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Jeroen Weekers, voorzitter)

Naast de partners van het LEO zijn de volgende instanties benaderd om deel te nemen aan de
werkgroep:
-

GGD (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Marieke van Ballegooij)
RIVM

Aandachtspunten voor 2022
De werkgroep gezondheid krijgt in 2022 vorm. Van belang is dat de werkgroep haar kaders en
taakomschrijving in overleg met de onafhankelijk voorzitter van het LEO duidelijk omschrijft. Verder
zijn andere werkgroepen al enige tijd bezig met onderwerpen waarbij de werkgroep gezondheid
wenst aan te sluiten (bijvoorbeeld MER-traject & voorstel vervolg leefbaarheidsfonds). Het is van
belang dat de werkgroep zo snel als mogelijk aansluiting zoekt bij deze onderwerpen.
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2.5 Werkgroep klimaat
Taakomschrijving
De werkgroep klimaat richt zich op de volgende zaken:
-

Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden om CO2-uitstoot van vluchten die vertrekken vanaf
Eindhoven Airport te compenseren (in de regio) en het vervolgens komen tot een voorstel
hierover.
Bepalen of een klimaatfonds daarin een rol van betekenis kan betekenen.
Het volgen van duurzaamheidsmaatregelen in de Nederlandse luchtvaartsector en op
Eindhoven Airport.
Het uitwisselen van informatie en rapporten die worden gepubliceerd over het verduurzamen
van de luchtvaart.

Samenstelling
Idealiter nemen in 2022 in ieder geval de volgende partners van het LEO deel aan de werkgroep
klimaat:
-

Eindhoven Airport (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Gaby Mols)
Omwonenden (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Rob van Geuns en Bernard
Gerard)
Randgemeenten (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Bart Aarts)
Gemeente Eindhoven (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Joop Ketelaers)
Brabantse Milieufederatie (deelname toegezegd, vertegenwoordigd door Femke Dingemans)
Ministerie van IenW (agendalid)
Provincie Noord-Brabant
Ministerie van Defensie

Aandachtspunten voor 2022
De werkgroep klimaat moet in 2022 verder vorm krijgen, daarvoor is allereerst noodzakelijk dat een
van de leden de functie van secretaris in gaat vullen. Inhoudelijk zal de werkgroep een voorstel gaan
voorbereiden rond het compenseren van de CO2-uitstoot die afkomstig is van vluchten die vertrekken
vanaf Eindhoven Airport. Dit voorstel zal een uitspraak doen over de rol die een klimaatfonds daarin
kan betekenen. Het voorstel zal in de tweede helft van 2022 worden aangeboden aan de onafhankelijk
voorzitter van het LEO en vervolgens worden besproken in de kamer OEA.
Verschillende deelnemende partners van de werkgroep zijn binnen hun eigen werkzaamheden bezig
met het verduurzamen van de luchthaven/ de luchtvaart. Naast het uitwisselen van de stand van
zaken hiervan onderling is het van belang dat deze informatie actief wordt verspreid naar met name
de overige partners van het LEO.

2.6 Werkgroep meerwaarde voor de regio
Taakomschrijving
De werkgroep meerwaarde voor de regio richt zich op:
-

De transitie naar kwaliteit, waarbij de luchthaven een ambassadeur/ visitekaartje voor de
Brainportregio is;
Daarbij hoort een bestemmingennetwerk dat aansluit bij de regionale ambities.

Pagina 9 van 14

Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven
Torenallee 20 (4.002)
5617 BC Eindhoven
info@samenopdehoogte.nl
KVK: 17145399
IBAN: NL68 INGB 0008 6506 14

Samenstelling
- Kristy Huijbregts-Gilsing (gemeente Eindhoven, trekker)
- Jan-Willem Reiling (provincie Noord-Brabant, trekker)
- Arne Kramer (gemeente Eindhoven)
- Marjan van den Hoogenhoff (randgemeenten)
- Peter Kentie (Eindhoven365)
- Wim Scheffers (omwonenden)
- Leo Jan Velthoven (omwonenden)
- Maurits de Beer (Eindhoven Airport)
Aandachtspunten voor 2022
Voor de werkgroep meerwaarde voor de regio is het belangrijk in 2022 bedrijven en kennispartners uit
de regio te betrekken bij (product)innovatie en doorontwikkeling van producten. Het in 2021
opgeleverde rapport van het bureau Van Berlo biedt handvatten om de regionale bedrijven en
kennispartners te betrekken.
Het verbeteren van het bestemmingennetwerk is een aandachtspunt dat in 2022 verder dient te
worden uitgewerkt, samen met de (regionale) partners die daarin bepalend zijn.
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3. Communicatie
Tijdens de bijeenkomst van de kamer OEA op 16 december 2021 is het uitvoeringsplan communicatie
behandeld. Dit plan is opgesteld vanuit het secretariaat van het LEO, in samenwerking met de leden
van de werkgroep communicatie. Dit uitvoeringsplan communicatie maakt integraal onderdeel uit van
dit jaarplan.
Centraal in het uitvoeringsplan staat het extern communiceren onder de (merk)naam Samen op de
hoogte. Het gebruik hiervan zal naast in de communicatie vanuit het LEO-secretariaat ook in andere
(organisatorische) zaken worden doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld in rechtspersonen of het vernieuwde
meldingenbureau.
Het plan kent drie ambities die in de periode 2022-2024 worden uitgevoerd.
1.
2.
3.

Het zichtbaar maken van ontwikkelingen;
Het ontwikkelen van een communicatiemiddelenmix;
Netwerk inzichtelijk maken, versterken en verbreden.

Om dit te bereiken worden in 2022 de volgende activiteiten uitgevoerd:
-

Zorgen voor actieve communicatie vanuit de werkgroepen, in eerste instantie op
samenopdehoogte.nl en social media;
Het herzien, actualiseren en promoten van samenopdehoogte.nl, inclusief het inzetten voor de
mogelijkheid tot interactie met bezoekers van de site. De website wordt ontwikkeld tot een
platform waar o.a. de partners van het LEO haar berichtgeving kunnen verspreiden;
Het opzetten, implementeren en onderhouden van de MS Teams-omgeving van de
werkgroepen van de kamer OEA;
Het uitsturen van persberichten en artikelen over adviezen/ voorstellen vanuit de
werkgroepen, bespreking hiervan in de kamer OEA en besluiten hierover door de
onafhankelijk voorzitter;
Het opzetten en implementeren van een nieuwsbrief met een samenvatting van de artikelen
op samenopdehoogte.nl en verdiepende bijdragen vanuit partners of werkgroepen;
Het actief voeren van persgesprekken door de onafhankelijk voorzitter met lokale en
regionale media;
Het inrichten, beheren en monitoren van social media onder de naam Samen op de hoogte;
Het opzetten en organiseren van kennissessies voor en door partners van het LEO;
Het opzetten en organiseren van een netwerkbijeenkomst voor de partners van het LEO.

Acties 2022
-

Aantrekken van een communicatiemedewerker binnen het secretariaat;
Uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten en hierover rapporteren aan de kamer OEA;
Doorontwikkelen van de werkgroep communicatie tot een regiewerkgroep (zie paragraaf 2.1).
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4. Organisatie secretariaat
Het secretariaat van de kamer OEA is ondergebracht bij de Stichting Leefbaarheid Luchthaven
Eindhoven (SLLE). De Algemeen directeur (vanaf juli 2022 de directeur-bestuurder) van deze stichting is
automatisch de secretaris van de kamer OEA. De secretaris is verantwoordelijk voor het secretariaat
en dient als eerste aanspreekpunt voor de leden van de kamer OEA/ de partners van het LEO. De
secretaris wordt ondersteund door een klein team. De medewerkers van het secretariaat worden naast
hun werk voor het LEO ook ingezet voor de overige taken die de SLLE uitvoert.
Het secretariaat bestaat in 2022 uit:
-

Secretaris Jeroen Weekers (0,4 fte)
Managementassistente Amber van Boekel (0,6 fte)
Communicatiemedewerker vacant (0,6 fte)

Het secretariaat heeft als taak het ondersteunen van onafhankelijk voorzitter van het LEO, de kamer
OEA als collectief, het presidium, de werkgroepen onder de kamer OEA en de leden van de kamer OEA
individueel. Dit ondersteunen krijgt uiting door bijvoorbeeld het plannen van overleggen, het
voorbereiden van agenda’s, het archiveren van stukken, het publiceren van ingekomen stukken, het
voorzitten van werkgroepen en het beheren van de financiële administratie. Daarnaast verzorgt het
secretariaat de communicatie vanuit het LEO (onder de naam Samen op de hoogte).
Het secretariaat neemt geen taken of werkzaamheden over van partners van het LEO. Het secretariaat
kan door de partners van het LEO worden gevraagd om te adviseren, maar voert geen werkzaamheden
uit in opdracht van één partner of een groepje van partners, wanneer dit niet hoort tot de taken/
acties, zoals vastgelegd in dit jaarplan.
Acties 2022
- Zorgen voor volledige bezetting van het secretariaat;
- Opzetten van werkinstructies voor de werknemers van het secretariaat.
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5. Financiering
Het functioneren van de kamer OEA van het LEO wordt gefinancierd op een tripartiete wijze. Het
ministerie van IenW, Eindhoven Airport NV en de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven
gezamenlijk leggen ieder €70.000,- per jaar in. Daarmee komt de begroting op €210.000,-. De
afspraken hierover zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg op 1 juli 2020 en zullen in 2022 nogmaals
worden bekrachtigd in een convenant tussen (onder andere) de financierende partijen.
Naast de bovengenoemde financiering van het functioneren van de kamer OEA is financiering van de
uitvoering van de adviezen uit ‘Opnieuw Verbonden’ noodzakelijk. De financiering hiervan ligt primair
bij de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een specifiek advies. De ene
organisatie heeft hiervoor een verzamelkrediet beschikbaar, de andere organisatie neemt de
verschillende kostenposten ieder individueel op in haar begroting.
Om niet een financiële discussie bepalend te laten zijn de in de vorm waarop adviezen uit ‘Opnieuw
Verbonden’ worden uitgevoerd is het van belang dat partijen naast hun juridische
verantwoordelijkheid ook kijken naar hun inhoudelijke verantwoordelijkheid. Dit voornemen zal de
besluitvorming over voorstellen die in 2022 vanuit de werkgroepen onder de kamer OEA worden
aangeboden aan de onafhankelijk voorzitter eenvoudiger maken.
Acties 2022
- Aanvragen meerjaren/ jaarlijkse subsidies bij financiers;
- Opstellen jaarrapportage over 2021 ter verantwoording van bijdragen;
- Opstellen van een convenant waarin financieringsafspraken worden bekrachtigd;
- Besluitvorming over inhoudelijke voorstellen vanuit werkgroepen onder de kamer OEA.

5.1 Bijdrage aan communicatie omwonendenorganisaties
Artikel 22 van het reglement van de kamer OEA beschrijft hoe de omwonendenorganisaties worden
ondersteund voor het ophalen van voor de kamer OEA relevante informatie en het verspreiden van
informatie die voortkomt uit de taak van de kamer OEA. In 2022 is voor deze ondersteuning €3.000,begroot. Begin 2022 gaat de secretaris in gesprek met de leden namens de omwonenden om te komen
tot een gezamenlijke aanvraag voor het gebruik van deze bijdrage.
Naast de financiële bijdrage kunnen de omwonendenorganisaties gebruik maken van de medewerkers
van het secretariaat, zo lang dit passend is binnen de bepalingen die zijn opgenomen in hoofdstuk 4
van dit jaarplan.
Acties 2022
- De secretaris gaat samen met de leden namens de omwonenden op zoek naar een gepaste
vorm voor het inzetten van de financiële bijdrage.
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6. Begroting
Financier
Ministerie van IenW – subsidie LEO
Eindhoven Airport – bijdrage LEO
Provincie Noord-Brabant – subsidie LEO
Gemeente Eindhoven – bijdrage LEO
Totaal baten

Baten*
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00

Kostenpost
Algemeen directeur/ directeur-bestuurder (0,4 fte)
Managementassistent (0,6 fte)
Communicatieadviseur (0,6 fte) (vanaf maart 2022)
Totaal personeel
Kantoorruimte
ICT-software
Telefonie
Totaal werkomgeving
Samenopdehoogte.nl (METT + hosting)
Werkbudget communicatie
Totaal communicatie
Administratiekantoor
Verzekeringen
Bankkosten
Totaal boekhouding
Voorzitter LEO
Vergaderkosten kamer OEA
Commissiegelden leden kamer OEA + werkgroepleden
Bijdragen aan communicatie omwonendenorganisaties
Totaal kosten kamer OEA
Kleine gebruiksartikelen & representatie
Totaal lasten

Lasten*
€ 50.000,00
€ 45.000,00
€ 37.500,00
€ 132.500,00
€ 8.000,00
€ 1.100,00
€ 500,00
€ 9.600,00
€ 4.300,00
€ 3.000,00
€ 7.300,00
€ 5.000,00
€ 375,00
€ 125,00
€ 5.500,00
€ 45.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 52.000,00
€ 2.100,00

€ 210.000,00

€ 210.000,00

*De bedragen in deze begroting zijn exclusief Btw, wanneer van toepassing.
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