Memo
Aan:
Van:
Datum:
Onderwerp:
Bijlage(n):

Leden kamer OEA
Secretaris kamer OEA
24 maart 2022
Verslag voortgang werkgroepen kamer OEA

Onder de kamer Ontwikkeling Eindhoven Airport (OEA) zijn zes werkgroepen actief. Deze werkgroepen hebben
ieder haar eigen taakomschrijving en samenstelling. Jaarlijks worden de taakomschrijving en de samenstelling
opgenomen in het jaarplan. In deze memo doe ik per werkgroep verslag van de stand van zaken. Dit doe ik
door te melden:
-

op welke momenten er sinds 16 december 2021 bijeenkomsten plaats hebben gevonden;
welke onderwerpen werden behandeld in de werkgroep;
en wanneer van toepassing op welk moment de werkgroep met een advies/ voorstel naar de
onafhankelijk voorzitter/ kamer OEA komt.

Werkgroep communicatie
Bijeenkomsten
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

Donderdag 13 januari & donderdag 24 februari
De werkgroep heeft voornamelijk gesproken over de volgende thema’s:
- het functieprofiel voor de te werven communicatieadviseur;
- de volgorde in uitvoering van het door de kamer OEA overgenomen
communicatieplan;
- het opzetten van een nieuwsbief vanuit ‘Samen op de hoogte’;
- het communicatietraject rond de publicatie van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau voor de MER is geëvalueerd.
Op dit moment zijn er geen adviezen of voorstellen in voorbereiding door de
werkgroep.

Werkgroep fondsvorming
Bijeenkomsten
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

Maandag 20 december, vrijdag 21 januari, donderdag 24 februari & vrijdag
18 maart
De werkgroep fondsvorming heeft zich opgesplitst in twee subwerkgroepen;
schrijnende gevallen en leefbaarheidsfonds. In de gezamenlijke
bijeenkomsten praten de subwerkgroepen elkaar bij. Daarnaast hebben de
leden op donderdag 24 februari gezamenlijk gebrainstormd om voor beide
subwerkgroepen belangrijke richtingen voor het aankomende voorstel uit te
werken.
Op basis van een plan van aanpak voor iedere subwerkgroep en een
gezamenlijke planning werkt de werkgroep toe naar het voorstel.
De werkgroep komt met een voorstel voor het vervolg van het
leefbaarheidsfonds en een fonds voor schrijnende gevallen. Dit zal in de
tweede LEO-bijeenkomst van 2022 worden voorgelegd aan de kamer OEA.

Werkgroep geluid
Bijeenkomsten
Behandelde onderwerpen

Donderdag 20 januari & donderdag 17 februari
De werkgroep heeft zich laten bijpraten over de stand van zaken van de NRD
van de MER i.h.k.v. het te vernieuwen luchthavenbesluit, de pilot met
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taxiprocedures van Eindhoven Airport, de kwaliteit van het huidige
geluidmeetnet rond Eindhoven Airport en de handhaving die wordt
uitgevoerd door de Militaire Luchtvaart Autoriteit.

Advies/ voorstel

Inhoudelijk heeft de werkgroep verder gesproken over:
- de wijze waarop gezamenlijk gewerkt gaat worden aan een voorstel
voor een toekomstbestendig meetnet voor Eindhoven Airport,
waarvoor een subwerkgroep meetnet is opgericht;
- de reactie van de regio op de brief van de Rijksoverheid, met daarin
een voorstel voor de MER-procedure.
De werkgroep zal in 2022 komen met een advies over de inzet van een
meetnet voor het meten van vliegtuiggeluid. De exacte planning hiervan
moet nog worden besproken in de subwerkgroep meetnet.

Werkgroep klimaat
Bijeenkomsten
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

Woensdag 9 februari & maandag 14 maart
De werkgroep klimaat is in de afgelopen maanden formeel van start gegaan.
Naar aanleiding van de genoemde punten tijdens de bijeenkomst van de
kamer OEA op 16 december 2021 is er gesproken over de opgave voor de
werkgroep, de praktische afspraken in het kader van samenwerken binnen
de werkgroepen en een volgorde in de binnenkort te behandelen
onderwerpen. Tijdens de tweede bijeenkomst is er een inhoudelijk voorstel
rond het bijmengen van biokerosine op Eindhoven Airport voorbereid.
De werkgroep klimaat heeft een voorstel opgeleverd over het inzetten van
de aangekondigde tickettaks voor het bijmengen van zoveel mogelijk
biokerosine op Eindhoven Airport. Dit voorstel wordt op 24 maart 2022
behandeld. De uitwerking hiervan zal in de tweede LEO-bijeenkomst van
2022 worden voorgelegd aan de kamer OEA.

Werkgroep gezondheid
Bijeenkomsten
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

Maandag 24 januari & dinsdag 22 februari
In januari 2022 is de werkgroep gezondheid opgericht. Daarbij is
voornamelijk stil gestaan bij de praktische afspraken voor het samenwerken
in de werkgroep. Ook is er uitgebreid gesproken over wat de leden van de
werkgroep bedoelen met gezondheid. Tijdens de tweede bijeenkomst in de
afgelopen periode hebben de werkgroepleden samen input verzameld en
uitgewisseld voor de LEO-zienswijze op de NRD bij de MER.
Op dit moment heeft de werkgroep geen voorstellen in voorbereiding.

Werkgroep meerwaarde voor de regio
Bijeenkomsten
Behandelde onderwerpen

Maandag 17 januari & maandag 7 maart
De afgelopen periode hebben er meerdere bijeenkomsten van de werkgroep
plaatsgevonden. Hierin stond onder andere de definitieve scope van de
werkgroep centraal. Ook is de werkgroep uitgebreid bijgepraat over de
gebiedsvisie Eindhoven Airport District en de differentiatie in
luchthaventarieven op Eindhoven Airport. De uitvoering van het eerder
gepresenteerde rapport van het bureau Van Berlo vormt een rode draad
binnen de agenda van de werkgroep.
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Advies/ voorstel

Op dit moment heeft de werkgroep geen voorstellen in voorbereiding.
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