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

Leden kamer OEA
Secretaris kamer OEA
22 september 2022
Verslag voortgang werkgroepen kamer OEA

Binnen het LEO zijn zeven 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 verslag van de stand van zaken van de werkgroepen. De werkgroep geluid komt eerder vandaag
samen. Over deze werkgroep zal tijdens de vergadering mondeling verslag worden uitgebracht.

Werkgroep communicatie
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

Binnen de werkgroep communicatie wordt er de komende periode gewerkt
aan meer relevante content. Enerzijds om de social mediakanalen (Linkedin,
Facebook, Instagram) van ‘Samen op de hoogte’ aantrekkelijker te maken
voor bezoekers en anderzijds om Samenopdehoogte.nl nóg
gebruiksvriendelijker te maken. Dit wil de werkgroep doen doormiddel van
video’s. Om relevante content te kunnen maken blijven wij op zoek naar
actuele informatie vanuit de andere werkgroepen. Tevens zullen we ook
online de actualiteit monitoren.
De werkgroep zit in de uitvoeringsfase en bereidt op dit moment geen
voorstel of advies voor.

Werkgroep fondsvorming
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

De werkgroep heeft op 22 juni 2022 haar voorstel voor fondsvorming
opgeleverd. Dit voorstel kent vier bouwstenen met maatregelen voor
individuele en collectieve compensatie voor de hinder die de activiteiten op
de Luchthaven Eindhoven veroorzaakt voor de omgeving. In de afgelopen
maanden is de werkgroep een aantal keer bij elkaar geweest om de stand
van de besluitvorming te delen, om de ervaringen met de besluitvorming te
delen en teksten samen te stellen die bij meerdere financiers inzetbaar
waren.
De werkgroep verzorgt op dit moment de uitvoering van haar eerder
gepresenteerde voorstel.

Werkgroep gezondheid
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

De werkgroep gezondheid komt over een aantal weken opnieuw samen. Op
dit moment staan de volgende onderwerpen centraal:
- Het werkprogramma van de werkgroep in de komende periode;
- De aansluiting van de werkgroep bij het fonds gezondheidswinst (in
oprichting);
- Het eerstvolgende belevingsonderzoek van de GGD.
Verder worden relevante publicaties gevolgd, zoals het RIVM-rapport over de
uitstoot van ultrafijnstof van vliegverkeer.
De werkgroep komt in een van de eerstvolgende LEO-vergaderingen met een
advies over het eerstvolgende belevingsonderzoek van de GGD.
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Memo
Werkgroep klachten & meldingen
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

De werkgroep heeft tijdens de vergadering van de kamer OEA op 24 maart
2022 haar voorstel voor een vernieuwd meldingenbureau gepresenteerd. Op
basis van dit voorstel zijn er drie ‘formateurs’ aangewezen die verder gaan
met het vormgeven van het vernieuwde meldingenbureau. Op maandag 19
september zijn de leden van de werkgroep klachten en meldingen
uitgenodigd door de formateurs om bijgepraat te worden over de voortgang
van de formatie. Hierbij is ook besproken dat de werkgroep overgaat in een
klankbordgesprek, dat een structurele vorm zal krijgen bij de operatie van
het meldingenbureau 2.0. Daarmee komt de opdracht van de werkgroep tot
een einde.
N.v.t.

Werkgroep klimaat
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

De werkgroep klimaat heeft op 24 maart haar voorstel voor het inzetten van
de extra ticketbelasting voor het bijmengen van SAF gepresenteerd. Dit
voorstel is door de LEO-voorzitter overgebracht aan de minister van IenW en
staatssecretaris van Financiën. De werkgroep wacht op de Rijksbegroting om
te beoordelen of hier dit voorstel voldoende in is verwerkt. Vervolgens
worden binnenkort eventuele vervolgstappen besproken in de werkgroep. In
deze vergadering biedt de werkgroep het voorstel ‘keuze reductie CO2emissies van vertrekkend vliegverkeer van Eindhoven Airport’ aan in de LEOvergadering.
Voorstel ‘keuze reductie CO2-emissies van vertrekkend vliegverkeer van
Eindhoven Airport’ wordt op 22 september aangeboden aan het LEO.

Werkgroep meerwaarde voor de regio
Behandelde onderwerpen

Advies/ voorstel

Binnen de werkgroep meerwaarde voor de regio worden meerdere soorten
adviezen van Pieter van Geel behandeld. Er is behoefte aan structurering van
de opgave van de werkgroep, nadat dit bij de laatste bijeenkomst werd
geconstateerd. Hierover zijn de trekker van de werkgroep, de voorzitter van
het LEO en de secretaris van het LEO in gesprek. Inmiddels is een memo
opgesteld over de herstructurering van de werkgroep. Hierover wordt in de
komende tijd gesproken met de voorzitter van het LEO en de
werkgroepleden.
Op dit moment heeft de werkgroep geen voorstellen in voorbereiding.
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