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Geachte heer, mevrouw,

Vanuit leden van de Commissies Regionaal Overleg van de luchthavens van
nationale betekenis is de wens geuit om meer kennis op te bouwen op
kernvraagstukken van de luchtvaart. Daarom heeft het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
gevraagd een kennisdag te organiseren voor leden van de ORS, de CRO’s en de
COVM van Eindhoven Airport. De dag is ook toegankelijk voor de CRO’s waarbij de
provincie bevoegd gezag is.

De kennisdag vindt plaats op 7 juni 2019 op de hoofdvestiging van het NLR,
gelegen aan de Anthony Fokkerweg 2 in Amsterdam. Er is parkeergelegenheid bij
het NLR, maar gebruik van het terrein kan niet worden gegarandeerd. Buiten het
terrein van het NLR dient voor parkeren te worden betaald. De locatie is overigens
ook per openbaar vervoer bereikbaar. Bijgesloten is een routebeschrijving.

‘s Ochtends worden drie stoomcursussen georganiseerd. Die worden na elkaar
aangeboden waardoor u elke stoomcursus kunt bijwonen. De middag begint met
een bezoek aan de faciliteiten van het NLR en daarna vinden workshops plaats
over enkele lopende onderzoeksprogramma’s van het NLR. U kunt aan twee van
de workshops deelnemen. Tijdens de workshops heeft u de gelegenheid om
vragen te stellen en kunnen eventuele tekortkomingen in kennis(opbouw) worden
geïnventariseerd.

Programma

09:45 uur Opening van de kennisdag (Welkom door IenW en NLR)
10.00 uur Stoomcursussen:

- Geluid
- Milieu-emissies
- Luchtruim / ATM

12.00 uur Lunch
13.00 uur Bezoek faciliteiten, zoals NARSIM, VCNS, Augmented reality lab
14.00 uur Onderzoek NLR (keuze uit één van de drie workshops)

- 1. Kwaliteit van leven rondom luchthavens
- 2. Duurzaamheid (alternatieve voortstuwing, klimaat)
- 3. Operationele mogelijkheden (o.a. vaste naderingsroutes,

piekuurcapaciteit, intervalmanagement).
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15.00 uur Pauze, gelegenheid om naar zaal voor tweede workshop te gaan. Bestuurskern
15.15 uur Tweede workshop. Keuzemogelijkheid: zie boven. Dir.Luchtvaart
16.15 uur Borrel Afd Luchtruim en Regionale

Luchthavens

Instructies over deelname
Omdat er maximaal 100 personen kunnen deelnemen aan het programma geldt
dat er voorrang is voor leden van CRO’s, ORS en COVM Eindhoven Airport. De dag

aprl

is in eerste instantie voor hen georganiseerd. Indien er plaatsen over zijn, zijn
leden van de klankbordgroepen van de Luchtvaartnota 2020-2050 eveneens
welkom. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen geldt dat degenen die
zich eerder hebben ingeschreven voor gaan.

Indien u wenst deel te nemen aan het programma wordt u verzocht u v66r 7 mei
aan te melden bij het NLR door middel van het sturen van een mail naar het
adres: kennisdag2019@nlr.nl

In verband met de door de rijksoverheid aan het NLR gestelde
beveiligingsvoorschriften is het nodig dat u in uw mail onderstaande gegevens
verstrekt:

- Naam + voorletters
- Organisatie: namens welk overlegorgaan of namens de klankbordgroep

Luchtvaartnota 2020-2050.
- Geboortedatum dd/mm/jjj
- Geboorteplaats
- Nationaliteit
- ID nummer (niet BSN-maar nummer van Paspoort, ID-kaart of Rijbewijs)
- ID geldig tot dd/mm/jjjj.

Wilt u ten slotte in uw mail vermelden aan welke workshops u in de eerste en
tweede ronde wilt deelnemen.

Met vriendelijke groet,

DE DIRECTEUR LUCHTVAART

Petrouschka Werther (wnd)
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