Agenda
Agenda Luchthaven Eindhoven overleg d.d. 24 maart 2022
Genodigden:
Voorzitter:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Ledenlijst COVM / Leden kamer Ontwikkeling Eindhoven Airport
Staf Depla
24 maart 2022
13:00 – 16:00 uur
Raadzaal gemeentehuis Veldhoven

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

Toelichting
Bjorn van Doremalen heeft lidmaatschap opgezegd. Nieuw lid
namens provincie is gedeputeerde Suzanne Otters (opvolgster van
Christophe v/d Maat)

2.
3.

Vaststellen agenda COVM
Verslag 16 december + actiepunten

4.

Ingekomen en uitgegane stukken

5.

Terugkoppeling werkgroep Klachten &
Meldingen

Bijlage:
3.1 Verslag
Bijlage:
4.1 Register ingekomen stukken
De werkgroep geeft een terugkoppeling over een gehouden
enquête en de mogelijke positionering van het meldingenbureau

6.

Handhaving geluid in luchtvaart

Ter informatie / besluitvorming
Bij omwonenden is onduidelijkheid over dit onderwerp.

7.

Rapportage 4e kwartaal 2021,
jaarrapportage meldingen 2021 en
Jaarrapportage geluidsbelasting 2021

Cees Beemer heeft verzocht dit op de agenda te plaatsen. Hij kan
een eerste aanzet geven waar de onduidelijkheid zit, Peter
Hardenbol kan voorzien van antwoorden.
Toelichting op de rapportages door de commandant vliegbasis
Eindhoven. (kol De Gruijter)
Ter informatie

8.

Mededeling commandant vliegbasis en
directeur Eindhoven Airport

9.

Rondvraag

Bijlagen:
7.1 Rapportage geluidhinder 4e kwartaal 2021
7.2 Jaarrapportage meldingen 2021
7.3 Jaarrapportage geluidsbelasting 2021
Overige mededeling over gebeurtenissen/ontwikkelingen op de
militaire vliegbasis en op Eindhoven Airport. (kol De Gruijter,
daarna Roel Hellemons)
Ter informatie

Pagina 1 van 3

Agenda
Ontwikkeling Eindhoven Airport 14:15 – 16:00 – Klik hier voor de vergaderstukken
Agendapunt
1.
Opening kamer OEA
2.
Vaststellen agenda kamer OEA
3.
Verslag LEO 16 december 2021

Toelichting

Ter bespreking
Bijlage
3.1 Verslag LEO 16 december 2021

4.

Mededelingen uit kamer COVM

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

5.

Ingekomen stukken/ externe
ontwikkelingen
- Toelichting op aangenomen moties
binnen randgemeenten;
- Toelichting proces NRD door ministeries
van Defensie en IenW;
- Toelichting op omgang sturingsmodel
geluid door EA.

5a.

Gebiedsvisie Eindhoven Airport District

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
Ter informatie
Op verzoek van de vorige vergadering geagendeerd. Arne Kramer
van de gemeente Eindhoven geeft een presentatie over de
gebiedsvisie voor het ‘Eindhoven Airport District’, die onlangs is
aangenomen door de gemeenteraad van Eindhoven.
Bijlage
5a.1 Gebiedsvisie Eindhoven Airport District

6.

Werkgroepen

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

6a.

Voorstel biobrandstof

Ter bespreking
De werkgroep klimaat komt met het (bijgevoegde) voorstel over
de aanwending van de (landelijke) ticketbelasting ten behoeve van
verduurzaming van de sector. Doel is het toetsen van draagvlak
voor dit voorstel en het afgeven van het mandaat dit voorstel
verder uit te werken en aan te bieden aan de verschillende
betrokken ministeries & organisaties.
Bijlage
6a.1 Voorstel werkgroep klimaat biobrandstof

7.

Evaluatie inregeljaar

Ter bespreking
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De secretaris presenteert de evaluatie die is opgemaakt over het
inregeljaar van de kamer OEA van het LEO en licht samen met de
voorzitter de voorstellen die volgen uit de evaluatie toe.
Bijlage
7.1 Evaluatie inregeljaar kamer OEA LEO

8.
9.

Rondvraag
Sluiting
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