
Naast de slimste regio ook de 
gezondste?

Ambitie om de leefomgeving te verbeteren en gezondheidswinst te behalen



Proefcasus Eindhoven Airport, Opnieuw verbonden

In 2019 unaniem voorgedragen en overgenomen door minister IenW
“Opnieuw verbonden” door betere samenwerking met inwoners, betere 
transparantie en herstel van vertrouwen.
Uitwerking geven aan vijf speerpunten:

1. Actief sturen op minder geluidbelasting 

2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen 

3. Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit 

4. Meerwaarde bieden voor de regio 

5. Vertrouwen vanuit de omgeving

Twee jaar na vaststelling: hoe/wanneer garen op de klos?



Actief sturen op vermindering geluidsbelasting en van 
verbetering van de luchtkwaliteit 

• Voor geluid: Werkgroep geluid

• Voor klimaat/ verbetering van de luchtkwaliteit: zie voorstel van BVM2/ 
Wim Scheffers

• Thema’s zijn relevant voor de ontwikkeling van de luchthaven en de 
regio

• Nog geen integrale benadering van de speerpunten

• Nog geen focus op verbetering leefomgeving

en gezondheidswinst

• Tempo??



Cumulatieve Milieugezondheidslast 2020

Hoe ziet de MGR-last 
eruit in 2025, 2030?



Minder geluidsbelasting en betere luchtkwaliteit leidt tot 
gezondheidswinst

• Verbetering leefomgeving en gezondheidswinst is relevant voor de 
ontwikkeling van de luchthaven en de regio

• Zorgen bij de inwoners in de regio: GGD belevingsonderzoek 
2018/Proefcasus) over geluid, slaapverstoring, luchtkwaliteit, 
gezondheidsimpact en –beleving

• Speerpunten 1, 3 en 5 van de Proefcasus zijn hierop gericht

• Vertrouwen omwonenden vergroten

• Betere leefomgeving en gezondheidswinst:

taak LEO



Integrale aanpak gezondheid in het LEO

• In elke werkgroep LEO onderwerp gezondheid en gezondheidswinst
• In rapportage werkgroepen hoofdstuk gezondheid en gezondheidswinst
• Concrete doelen, acties en begroting: 2025 en 2030

• Regionaal meetnet geluid -> na 7 maanden ??
• Groep deskundigen voor advies en support

Informeren en activeren bewoners
• Toegankelijk verhaal → Zie voorstel

• Informatie, targets, verbeteringen
• Van bewoners, met support van GGD en Gemeente 

Eindhoven



Opnieuw gezond verbonden

• Vragen?

• Reacties?

• Conclusies?


