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Verslag – Luchthaven Eindhoven Overleg 1 december 2022 
 

Aanwezig: Monique Esselbrugge (gemeente Eindhoven 
Michelle van Waasdijk (Eindhoven Airport) 
Roel Hellemons (Eindhoven Airport) 
Dick Veenstra (omwonenden) 
Cees Beemer (omwonenden) 
Door de Beus (omwonenden) 
Melchior Looijen (Transavia) 
Peter Kentie (Eindhoven 365) 
Rob van Geuns (omwonenden)  
Didier Barrois (Brainport Development) 
Femke Dingemans (Brabantse Milieufederatie) 
Frank Rombouts (randgemeenten) 
Eric Beex (Randgemeenten)  
Anke Bouma (Ministerie van I en W) 
Remy Helmhout (Ministerie van Defensie) 
Theo Spijksma (Ministerie van Defensie) 
Arjen Obbema (LEO) 
Jeroen Weekers (LEO) 
Staf Depla (LEO) 
Klaas Kopinga (BOW) 
Wim Scheffers (BVM2) 

  

Voorzitter: Staf Depla 

Secretaris: Jeroen Weekers & Arjen Obbema 

Datum: 1 december 2022 

Tijd: 19:00 – 20:30 uur 

Locatie: Eindhoven Airport  
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Agendapunt  

1. Opening Afgemeld zijn: Jan van Burgsteden (randgemeenten), Jorrit de Gruijter 
(Vliegbasis) – vervangen door Theo Spijksma, Kim Bogte – vervangen 
door Remy Helmhout. 

2. Vaststellen agenda LEO 22 
september 2022 

De agenda wordt vastgesteld.  

3. Verslag LEO van 22 juni 2022 Het verslag is besproken.  
Actiepunten:  
Gesprek boeteregeling wordt opgestart, nu eerst schrijnende gevallen, 
vervolgens snelle start met Marc van Schuppen. 
Informatiebijeenkomst NRD, staat op de agenda 
Actie bestuurlijke afspraken financiers fondsen, Laarbeek trekt zich terug 
uit het LEO, regiobijdrage is wel gegarandeerd 
Actie LEO advies; vergunning burgermedegebruik, staat op de agenda. 
Actie juridische toets reglement. Nog wat kleine aanpassingen, dit jaar 
gereed, nu werken we reeds in de geest van het nieuwe regelement.  

4. Ingekomen stukken Monitoring staat nu per kwartaal op Samen op de hoogte, op de pagina 
documenten. 
 
Voortgangsrapportage luchtruimherziening, volgende keer opnemen in 
register ingekomen stukken.  
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5. Mededelingen/ externe 
ontwikkelingen 

- Rondetafel gesprek Ombudsman. Cees Beemer geeft een korte 
terugkoppeling. Meteen Ombudsman uitgenodigd om naar Eindhoven te 
komen.  
-Update schrijnende gevallen. Marc van Schuppen geeft toelichting. 
Twee schrijnende gevallen lijken opgelost, bij 3e ligt de oplossing wellicht 
bij aanvullende akoestische maatregelen. Tot 15 januari de tijd om te 
reageren op bod. 
- MER-proces, update vanuit ministerie van Defensie, wrs. Reactienota 
NRD beging 2023, herfst 2023 MER, daarna duurt het nog minimaal een 
jaar voor nieuw luchtvaartbesluit. Proces is ernstig uitgelopen. Vanwege 
de breed gedragen zorg binnen het LEO over het MER-proces besluit 
Voorzitter LEO voor eind 2022 een brief te sturen aan het Ministerie van 
Defensie, waarin de zorgen worden uitgesproken over het huidige 
proces, en om duidelijke regie en daadkracht wordt gevraagd, zodat 
verder vertraging en uitstel voorkomen wordt  
- Kustwachttaken. Namens Commandant wordt aangegeven dat deze 
taken sinds november 2022 zijn afgestoten. 
- Oefening Orange Bull, geïnformeerd over Hercules oefening van 5 tot 
16 december 
- Mogelijke aanpassing route. Wordt mogelijk iets verlegd om Steensel 
en Eersel te herzien. Wordt getest in 2e kwartaal 2023, daarna mogelijke 
aanpassing. 
- Maatregelen voor verhogen aardewal bij locatie waar toestellen 
proefdraaien wordt zsm uitgevoerd op basis van planning aannemer. 
Wordt actief gecommuniceerd via Klaas Kopinga. 
 - Luchthavengelden. Roel Hellemons ligt dit kort toe. Essentie is dat 
tarieven iets omlaag gaan per passagier, aangezien kosten door meer 
passagiers gedeeld moeten worden. Eerder zijn tarieven wel met 30 % 
toegenomen. 
- Ultrafijnstof op het platform. Kort toegelicht, is reeds besproken met 
werkgroep Gezondheid en medewerkers op het platform. Er zal een 
aanvullend blootstellingsonderzoek uitgevoerd worden. 
- Meldingenbureau 2.0 kort toegelicht, wordt besproken op 16 
december met werkgroep klachten en meldingen.  
 - Ministerie I en W. Voor kerstreces verzamelbrief over alle luchthavens, 
op 25 januari Commissie Luchtvaart (middag) 

6. Stand van zaken werkgroepen Er wordt kennisgenomen van de stand van zaken van de werkgroepen.  
- Voorzitter komt samen met Kristy Huijbregts-Gelsing in LEO van maart 
met voorstel voor werkgroep meerwaarde regio 
- Secretariaat LEO komt met een oproep om actieve invulling te geven 
aan de diverse werkgroepen door een aantal partners. 
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6a.  Meetnet Geluid  Voorstel is nagezonden, betreft een voorstel met kaders voor 
programma van eisen. Er wordt voorgesteld dat 4 formateurs het 
vervolgsproces in beeld brengen, een kostenraming maken en de 
funding apart te bespreken. Vooralsnog geen koppeling met metingen 
zoals fijnstof en CO2, aangezien er regionaal al een meetnet is voor deze 
stoffen en het echt andere type metingen zijn. 
 
Het betreft nadrukkelijk geen meetnet dat gekoppeld is aan handhaving. 
Defensie ziet voor wat betreft het meetnet geen rol voor zichzelf, maar 
blijft wel zijdelings betrokken vanuit haar rol in de werkgroep geluid. 
Defensie kan wel als adviseur betrokken worden ivm afstemming met 
gegevens. 

6b. Fondsvorming In de werkgroep fondsvorming zijn de bouwstenen A & B uit het eerdere 
voorstel verder uitgewerkt. Voorgelegd wordt de in de bijlage 
opgenomen aanpak voor het Leefbaarheidsfonds en het Fonds voor 
projecten die leiden tot gezondheidswinst. Voor dit tweede fonds wordt 
gevraagd om het accorderen van de focus voor 2023 op het 
Belevingsonderzoek van de GGD, een bijdrage aan het vernieuwde 
meetnet voor vliegtuiggeluid en een verdiepend onderzoek naar 
Ultrafijnstof.    
 
De projectleider Fondsvorming gaat actief de dorpen en wijken in om 
bekendheid van het fonds te vergroten. 
 
De gemeenteraad van Eindhoven is voorstander van grotere structurele 
projecten. Er is in het voorstel bewust gekozen voor een mix van grote 
en kleine projecten om een zo groot mogelijk te hebben en zo veel 
mogelijk mensen zien wat er gebeurt.  
 
De werkgroep gezondheid stuurt op het ‘nieuwe’ gezondheidsfonds (B) 
en rapporteert aan het LEO. 
 
Het LEO spreekt haar draagvlak uit voor de drie prioriteiten voor het 
Fonds Gezondheidswinst in 2023.  
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7. Medegebruiksvergunning 2023 
en 2024 

Op 14 november heeft de LEO-voorzitter een advies uitgebracht aan de 
Militaire Luchtvaart Autoriteit over de ontwerpvergunning voor het 
civiele medegebruik van de Luchthaven Eindhoven in 2023 en 2024. 
Tijdens het informatieve gedeelte is er een presentatie over dit advies 
en de reactie op deze adviezen. 
 
In het voorstel dat aan de bewindslieden van I en W en Defensie is 
voorgelegd is het advies van het LEO overgenomen, wat betekent dat er 
een knip wordt gemaakt tussen de vergunning 2023 en 2024. Definitieve 
vergunning inclusief reactienota wordt voor het kerstreces toegestuurd. 
 
Vanuit Eindhoven Airport en Transavia wordt aangegeven dat het proces 
omtrent de vergunning elk jaar zeer tijdrovend is en de tijdspanne van 
de vergunning in combinatie met het late tijdstip van de verlening niet 
werkbaar is om daadwerkelijk te sturen op het aantal slots. Er moet snel 
duidelijkheid komen over het langere termijn toekomstperspectief. Dit 
sluit aan bij de onvrede over de vertraging met betrekking tot het 
nieuwe luchthavenbesluit. Voorstel is dat er in het eerste kwartaal 2023 
duidelijke afspraken worden gemaakt over het proces van de 
medegebruiksvergunning 2024. Aanpassing vergunning 2024 alleen ivm 
actualisering vlootvernieuwing. Dit wordt als actiepunt opgenomen voor 
1e LEO vergadering 2023. 

8. COVM: Rapportages 3e 
kwartaal kwartaal 2022 

De plaatsvervangend commandant Luchthaven geeft aan dat er geen 
bijzonderheden te melden zijn en de meldingen een evenwichtig beeld 
geven in vergelijking met andere periodes/ jaren. De rapportage zal een 
duidelijker beeld geven zodra het nieuwe meldingenbureau gestart is.  

9. Jaarplan LEO 2023 De LEO-secretaris heeft conform reglement een jaarplan opgesteld voor 
2023. Het jaarplan is tevens een terugblik/jaarverslag op het afgelopen 
jaar. Het jaarplan zal met enkele kleine wijzigingen worden vastgesteld 
door de LEO-voorzitter. Onderdeel van de kleine wijzigingen zal zijn een 
bredere scope voor de werkgroep klimaat, dan in het concept was 
opgenomen.  

10. Afscheid Jeroen Weekers 
 
 
 

 

Na ruim 2 jaar neemt Jeroen Weekers afscheid van het Luchthaven 
Eindhoven Overleg. Zijn inzet werd erg gewaardeerd vanwege de wijze 
waarop hij een prettige samenwerking heeft gecreëerd en zijn inzet om 
het LEO vorm te geven.  Jeroen bedankt alle leden en de huidige 
voorzitter en de voormalige voorzitter voor het vertrouwen dat hij heeft 
gekregen en prettige wijze waarop er met elkaar standpunten werden 
uitgewisseld en ondanks de tegengestelde belangen respect voor elkaar 
is gebleven.   
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11. Rondvraag Vergaderschema, er zal geprobeerd worden om de voorspelbaarheid van 
de LEO dagen te vergroten door een standaard jaarschema te maken van 
LEO dagen, werkgroepvergaderingen, presidium etc. zodat eerder 
rekening gehouden kan worden met de LEO-dagen in de toekomst. 
Daarmee wordt ook gestreefd om alle stukken 10 dagen vooraf aan de 
LEO vergadering beschikbaar te hebben.  

12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

#  Actiepunt  Actiehouder  Gereed?  

220324-1  Gesprekken over een alternatieve boeteregeling of 
alternatieven voor de boeteregeling opstarten.   

Voorzitter & secretaris 
LEO  

loopt 

220324-2  Formatie van het meldingenbureau 2.0  Roel Hellemons, Jorrit 
de Gruijter & Jeroen 
Weekers  

 loopt 

220622-2  Informatiebijeenkomst organiseren over de 
reactienota op de NRD van de MER.  

Ministeries van IenW 
en Defensie  

 Nog te 
plannen 

220622-3  Presentatie door het Defensie Helikopter 
Commando tijdens LEO-dag.  

Defensie   1e LEO 2023 

220922-1  Bestuurlijke afspraken tussen financiers van de LEO-
fondsen voorbereiden.  

Ambtelijk kernteam   loopt 

220922-2  Informatiebijeenkomst over de 
medegebruiksvergunning 2023-2024.  

Ministeries van 
Defensie & IenW  

Nog te 
plannen 

220922-3  Insturen van reacties op de ontwerpvergunning voor 
het medegebruik in 2023 en 2024.  

Alle leden  
✓ 

220922-4  Een mondelinge en schriftelijke terugkoppeling van 
het LEO-advies op de medegebruiksvergunning 
2023-2024.  

Ministeries van 
Defensie & IenW  

Mondeling 
gedaan in LEO, 
schriftelijk 
volgt na 
vergunning. 

220922-5  Dashboard met KPI’s uit medegebruiksvergunning 
toevoegen aan de standaardbijlagen bij de LEO-
vergadering  

Secretaris  
✓ 

220922-6  Voorafgaand aan LEO-vergadering van 1 december 
2022 een juridische toets van het reglement.  

Ministerie van Defensie   loopt 
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221201-1 Brief voorzitter LEO over voortgang MER / 
luchthavenbesluit 

Voorzitter LEO  

221201-2 Concrete planning MER / luchthavenbesluit met 
heldere afspraken en daarin actiepunt 220622-2  

  

221201-3 Voortgangsrapportage luchtruimherziening, 

volgende keer opnemen in register ingekomen 

stukken.  

Secretaris LEO  

221201-4 Voorzitter komt samen met Kristy Huijbregts-Gelsing 

in LEO van maart met voorstel voor werkgroep 

Meerwaarde regio 

Voorzitter LEO  

221201-5 Voortgang Meetnet, formateurs en gesprek over 

funding 

Voorzitter Werkgroep 
geluid 

 

221201-6 Medegebruiksvergunning 2024, procesaanpak  Ministerie van I en W  

221201-7 Vergaderschema/ meerjarenplanning en 

aanleverdatum agenda stukken 10 dagen 

Secretaris LEO  

 

  
  
 

 

 

  


