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Verslag – Luchthaven Eindhoven Overleg 22 juni 2022
Aanwezig:

Voorzitter:
Secretaris:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Marjan van Giezen (Ministerie van IenW)
Jorrit de Gruijter (Vliegbasis Eindhoven)
Kim Bogte (Ministerie van Defensie)
Suzanne Otters (Provincie Noord-Brabant)
Rik Thijs (Gemeente Eindhoven)
Eric Beex (Randgemeenten)
Frank Rombouts (Randgemeenten)
Roel Hellemons (Eindhoven Airport)
Klaas Kopinga (BOW)
Door de Beus (omwonenden COVM noord)
Bernard Gerard (BVM2)
Cees Beemer (omwonenden COVM zuid)
Dick Veenstra (omwonenden COVM noord)
Rob van Geuns (omwonenden COVM zuid)
Didier Barrois (Brainport Development)
Femke Dingemans (Brabantse Milieufederatie)
Staf Depla
Jeroen Weekers & Stewart Adriaansen
22 juni 2022
19:00 – 20:30 uur
Van der Valk Eindhoven

Agendapunt
Opening
1.

3.

Vaststellen agenda LEO 22
juni 2022
Verslag vergadering kamers
COVM en OEA van 24 maart
2022

4.

Ingekomen stukken

2.

De voorzitter geeft een toelichting op de opzet die wordt getest tijdens
dit LEO. Daarbij is primair de ledenlijst van de civiele kamer (OEA)
uitgenodigd. Deze test wordt geëvalueerd, waarna in september
definitieve samenvoeging van de kamers voor komt te liggen.
De agenda wordt vastgesteld.
- Naar aanleiding van het actiepunt over het gesprek tussen de heer
Sluyterman en Eindhoven Airport heeft dit gesprek plaatsgevonden.
Hierop komt nog een vervolg.
- Het actiepunt over het starten van gesprekken over een alternatieve
boeteregeling/ een alternatief voor de boeteregeling wordt opgepakt.
De voorzitter zal hierop terugkomen tijdens de LEO-vergadering van 22
september.
- Dat de moties van de gemeenteraden van de randgemeenten in de
kamer OEA ter sprake zijn gebracht wordt gemist in het verslag. Dit
wordt toegevoegd.
- De term biobrandstof in het verslag moet worden gewijzigd in SAF
(tweede generatie biobrandstof).
- De nieuwe vorm van het verslag mag bij het verslag van deze
vergadering meer context bevatten.
Het register met ingekomen stukken is besproken.
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5.

Mededelingen/ externe
ontwikkelingen

6.

Stand van zaken werkgroepen

7.

COVM: Rapportages eerste
kwartaal 2022

8.

Voorstel fondsvorming

- Het voorstel over de bijmenging van SAF op Eindhoven Airport en de
wens om de extra ticketbelasting is kenbaar gemaakt aan de minister
van IenW en de staatssecretaris van Financiën. Ook heeft gedeputeerde
Otters hierover gesproken met de minister. Er wordt nu afgewacht hoe
de extra ticketbelasting landt in de Rijksbegroting.
- Over de formatie van het meldingenbureau is een presentatie gegeven
in het informatieve gedeelte van de LEO-dag. Hieruit zijn een aantal
aandachtspunten gekomen, zoals de relatie tussen het bureau en
Samen op de hoogte, de inhoudelijke verbeteringen in de procedure en
het escalatiemodel. Dit wordt verder uitgewerkt en op 22 september
opnieuw teruggekoppeld.
- Besproken is de briefwisseling over het Mer-traject. In december 2021
heeft het ministerie van IenW, mede namens het ministerie van
Defensie een brief gestuurd met daarin het voorgestelde proces voor
het betrekken van het LEO in het Mer-traject en inhoudelijke
uitgangspunten. Daarop heeft de regio op 11 maart 2022 gereageerd,
met het verzoek om wederzijdse afspraken te bekrachtigen. De
afspraken die Rijk en regio in hun brieven hebben ingebracht zijn tijdens
het overleg nogmaals herhaald en daarmee bekrachtigd.
- De commandant van de Vliegbasis kondigt een presentatie van het
Defensie Helikopter Commando tijdens de volgende LEO-dag aan.
Leden van de verschillende werkgroepen doen mondeling verslag van
de bijeenkomsten van de werkgroepen. Hiervan wordt kennisgenomen.
De commandant van de Vliegbasis presenteert de rapportage over de
meldingen van geluidhinder in het eerste kwartaal van 2022. Er zit een
fout in een aantal tabellen van de rapportage, waardoor niet alle cijfers
goed op elkaar aansluiten. Bij het opstellen van de rapportage over Q2
2022 is hiervoor extra aandacht. Verder wisselen de leden gedachten
uit over de achtergrond en oorzaak van verschillende meldingen/
opvallende elementen in de rapportage. Tot besluit wordt
geconstateerd dat het goed is wanneer de rapportages van het
meldingenbureau 2.0 meer kwalitatieve analyses bevatten als voeding
voor de behandeling in de LEO-vergadering.
De voorzitter van de werkgroep fondsvorming presenteert het voorstel
van de werkgroep, dat vier bouwstenen bevat. Deze vier bouwstenen
zorgen voor collectieve en individuele maatregelen voor het
compenseren van de overlast die de activiteiten op de Luchthaven
Eindhoven veroorzaken in de omgeving. Eindhoven Airport, het
Ministerie van IenW, het ministerie van Defensie, de gemeente
Eindhoven, de randgemeenten en de provincie Noord-Brabant leveren
ieder hun bijdrage aan de financiering van de bouwstenen. Alle
financiers spreken uit de besluitvorming over de bijdragen in gang te
zetten, met als voorwaarde dat alle partijen de bijdrage daadwerkelijk
leveren. Over de besluitvorming wordt op 22 september 2022
terugkoppeling gegeven.
Afgesproken wordt dat naar aanleiding van de vraag van wethouder
Thijs van de gemeente Eindhoven het ministerie van IenW het LEO
informeert over de verdeling van de financiering van de fondsen rond
Schiphol.
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Rondvraag
9.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Sluiting
10.
De voorzitter sluit de vergadering.
#
Actiepunt
Actiehouder
220324-1
Gesprekken over een alternatieve boeteregeling of
Voorzitter &
alternatieven voor de boeteregeling opstarten.
secretaris LEO
220324-2
Formatie van het meldingenbureau 2.0
Roel Hellemons,
Jorrit de Gruijter &
Jeroen Weekers
220622-1
Vervolgoverleg tussen de heer Sluyterman en Eindhoven
Eindhoven Airport
Airport over stikstof
220622-2
Informatiebijeenkomst organiseren over de reactienota
Ministeries van IenW
op de NRD van de MER.
en Defensie
220622-3
Presentatie door het Defensie Helikopter Commando
Defensie
tijdens LEO-dag.
220622-4
Besluitvorming voorstel fondsvorming in gang zetten.
Financiers voorstel
fondsvorming
220622-5
Het LEO informeren over de verdeling van de kosten voor Ministerie van IenW
de fondsen rond Schiphol

Gereed?
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