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JEROEN ROOIJAKKERS?
Functie(s):
Fractievoorzitter PvdA-Veldhoven
Docent Fontys (Marketing)
Bestuurslid BOW
Hobby’s:
Voetbal, Carnaval

PROGRAMMA
Informatieve deel:
• 19.30 – 19.40u: Laatste ontwikkelingen
• 19.40 – 19.50u: Marcel de Breet
• 19.50 – 20.10u: Klaas Kopinga
• 20.10 – 20.30u: Wim Scheffers
• 20.30 – 20.50u: Bernard Gerard
• 20.50 – 21.00u: Pauze / Technische vragen
Interactieve deel:
• 21.00 – 21.45u: Stellingen / Discussie
• 21.45 – 22.00u: Borrel

VOORAF / DOEL VAN DE AVOND
Vooraf
• Geen tegenstanders en geen voorstanders.
• ‘Tegenstanders’ zien ook voordelen.
• ‘Voorstanders’ zien ook nadelen.

• Respect voor ieders standpunt.
• Samen naar een situatie waar iedereen mee kan leven.
Doel:
• Informatieverzameling / Beeld vormen van standpunten.
• Verslag / Resultaten uitwerken in korte notitie (openbaar).

DOORONTWIKKELING EA
• Medegebruiksvergunning EA loopt af per 31 december 2019

Fasen:

• 1) Joint fact finding (input voor fase 2)
• 2) Wegingsfase t.b.v. besluitvorming periode 2020-2030
• 3) Besluitvorming (luchthavenbesluit en vergunning)

THEMA’S EN THEMATREKKERS
Thema

Trekker

Landzijdige bereikbaarheid

Provincie Noord-Brabant

Luchtzijdige bereikbaarheid

Rijk

Airport infrastructuur

EA

Economische spin-off

Provincie Noord-Brabant en EA

Duurzaamheid / milieu / leefbaarheid

Gemeente Eindhoven en Randgemeenten

PROJECTORGANISATIE

Kernteam:
Thematrekkers,
Projectmanagers,
Projectsecretaris,
Omgevingsmanagers

Stuurgroep:
Rijk, Provincie,
Gem. Eindhoven,
Vertegenwoordigers
randgemeenten, EA

Informatiebijeenkomsten
met belangengroepen en
omwonenden t.b.v. joint fact finding

SCENARIO’S
• 4 Scenario’s als input voor impact op deelthema’s
(43.000 / 55.000 / 73.000 / 100.000)
• Objectieve joint fact finding

PLANNING
Producten

•
•
•

Opstellen PvA traject ri 2020
Opstellen beoordelingskader t.b.v. fase 2 (wegingsfase)
Onderzoeksresultaten deelthema’s

Afronding fase 1
•
•
•

Start fase 2: aanstellen mogelijke kwartiermaker
Mogelijk Notitie Reikwijdte en Detailniveau en MER
Wegingsfase en besluitvorming ontwikkeling EA na 2019

Afronding fase 2
•
•
•

Medegebruiksvergunning
Van aanvraag wijziging LHB door EA naar publicatie
ontwerp LHB
Van ontwerp LHB naar vastgesteld LHB

Afronding fase 3

Tijdsperiode

Oktober 2017 – maart 2018 (fase 1)

Maart 2018
April 2018-December 2018 (fase 2)

December 2018
1 tot 1,5 jaar (fase 3)

Medio 2020

Informatiebijeenkomst
Ontwikkeling Eindhoven Airport

Klaas Kopinga
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Luchtvaartterrein Eindhoven
▪

Is een militaire luchthaven met burgermedegebruik
✓ In elk geval t/m 2020

▪

Tot 2014 één geluidsruimte, waarvan civiel een (klein) deel
mocht gebruiken

▪

Jaarlijks werd door Eindhoven Airport een ontheffing gevraagd
(en verleend) van het “verbod op medegebruik”

▪

Vanaf 2014 nieuwe wetgeving

▪

Luchthavenbesluit
✓ Aparte militaire en civiele geluidsruimte
✓ Eventuele beperkingen via medegebruiksvergunningen
✓ Deze hoeven niet meer jaarlijks te worden aangevraagd

Huidige
geluidszone
vliegveld

35 Ke contour
militair + civiel
18.3 km2
Heeft gevolgen voor
ruimtelijke ordening

20 Ke

Geluidsruimte (binnen 35 Ke contour)
Civiel

Militair

Totaal
26.5 km2

Voorlopige zonering 1978

Aanwijzingsbesluit 2007

4.8 km2

19.1 km2

22.2 km2

RvS berekeningen 2009

4.5 km2

13.0 km2

16.9 km2

Luchthavenbesluit 2014

10.3 km2

8.9 km2

18.3 km2

Pas vanaf 2014 zijn de civiele en militaire geluidsruimte
daadwerkelijk gescheiden

Luchthavenbesluit (26-9-2014)
▪

Openstelling militair verkeer 07:00 – 23:00, ma t/m vr, tenzij …

▪

Openstellingstijden civiel 07:00 – 24:00 (alle dagen) voor landend
luchtverkeer

✓ Tussen 23.00 en 24.00 mogen maximaal 8 vliegtuigen van een
home-carrier landen
▪

Openstellingstijden civiel 07:00 – 23:00 (alle dagen) voor
vertrekkend luchtverkeer

▪

Eventuele beperkingen via medegebruiksvergunningen

▪

Geen maximum aantal vliegbewegingen, alleen geluidsruimte

▪

Recreatief 12.000 vliegbewegingen per jaar, vanaf 08:00, maar
vanaf 10:00 op za, zo en feestdagen

▪

Geen einddatum

Medegebruiksvergunning
▪ Mogelijkheid Eindhoven Airport om 43.000 vliegtuigbewegingen
te accommoderen tot 2020 conform het Aldersadvies.
▪ Additionele hinderbeperkende maatregelen bovenop het
Aldersadvies.
▪ Het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar flankerende
voorstellen om overlast in de regio verder terug te dringen.
▪ Het monitoren van de hinderbeleving door middel van het
periodieke reguliere GGD-gezondheidsonderzoek.
▪ Het starten van een evaluatie van de vliegroute 1b in januari
2016.
▪ De boeteregeling blijft gehandhaafd!!

Landingen na 23.00 uur in 2016 en 2017

2017

17

2017
stijgen

18

Groei Eindhoven Airport na 2019?
▪ Wellicht nieuw Luchthavenbesluit

▪ Dan eerst nieuwe Milieu Effect Rapportage
▪ Nieuwe medegebruiksvergunning
▪ Wordt de totale geluidsruimte groter dan 18.3 km2 ?
✓ Grote impact op planologie (uitbreidingsplannen gemeenten)

▪ Wordt militaire reserveruimte (stilte) ingeruild tegen extra
civiele ruimte (herrie) ?
✓ Wat zijn de plannen van Defensie?

L.B.
2015
2016

L.B.
2015
2016

L.B.
2015
2016

Groei Eindhoven Airport na 2019?
▪ De luchtvaartlobby heeft al een voorschot genomen op
verdere groei (tot 70.000 vliegbewegingen per jaar)
✓ De Airport zou onontbeerlijk zijn voor de Brainport

▪ Dit moet dan daadwerkelijk worden aangetoond
✓ Een gedegen en onafhankelijke enquête onder de in de regio
gevestigde bedrijven.
✓ Geldt de groei van het aantal passagiers in de afgelopen jaren
ook voor het zakelijke segment?

▪ Weeg de voordelen serieus af tegen de nadelen
✓ Winst en werkgelegenheid tegenover overlast, milieubelasting,
kapitaalvernietiging, gezondheidsschade

▪ Maak z.s.m. nationaal duidelijk hoe de regio hier over denkt

Groei Eindhoven Airport na 2019?
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Informatiebijeenkomst
Ontwikkeling Eindhoven Airport
Veldhoven
22 Februari 2018

Beraad Vlieghinder Moet Minder
(BVM2)
Initiatiefnemers:
–
–
–
–

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
Brabantse Milieu Federatie
10 Geboden voor Eindhoven Airport
Aktiegroep Geen Vluchten na Elven

Doel:
– Krachtenbundeling en verbreding van aandacht
naar alle hinderfacetten en milieuschade
– Tegenwicht aan dominant economisch belang

Het Manifest van BVM2
1.

Eindhoven Airport moet zich gedragen als een nutsbedrijf ten dienste van de ontwikkeling van de regio in
brede zin. Groei en economisch resultaat zijn daarbij geen doel in zichzelf, maar dienen altijd in balans te
worden gebracht met de leefomgeving waarin de luchthaven opereert.
2. De hinder bij het in 2020 te bereiken aantal van 43.000 civiele vliegbewegingen en de daarbij te gebruiken
geluidsruimte van 11 km2 is het maximaal aanvaardbare.
3. Indien echter de totale milieubelasting afneemt door stillere en schonere vliegtuigen of door een minder
overlastgevende verdeling van vliegbewegingen over de week zal 50% van deze milieuwinst als minder
vliegbewegingen aan de omwonenden ten goede komen en mag 50% voor extra vliegbewegingen worden
benut.
4. Vanaf 2020 vinden er geen geplande landingen meer plaats na 23.00 uur.
Evenzo vertrekken er dan in het weekend geen vliegtuigen voor 08.00 uur, en door de week niet voor 07.00
uur.
5. Er moet blijvend worden gestreefd naar routeoptimalisatie, die de overlast voor omwonenden minimaliseert
6. De beschikbare vliegcapaciteit moet selectiever worden benut. Er moet worden gestuurd op voorrang voor
zakelijke en sociaal-maatschappelijke vluchten.
7. Er wordt naar gestreefd om de internationale vervoersvraag zoveel mogelijk per trein af te wikkelen. Daartoe
moeten de kwaliteit van het railnet en de internationale verbindingen verbeterd worden.
8. Het verkeer naar en van de luchthaven vindt zoveel mogelijk per bus of taxi plaats. De omringende wijken
en omwonenden worden beschermd tegen verkeers- en parkeeroverlast zonder extra lasten in welk opzicht
dan ook.
9. Civiele en militaire geluids- en milieugegevens worden voor het publiek op transparante wijze toegankelijk.
10. Economisch nadeel dat door omwonenden wordt geleden als gevolg van de groei van Eindhoven Airport na
2009 moet worden gecompenseerd door de overheid of door Eindhoven Airport zelf.
11. Eindhoven Airport zet zich binnen de nationale en internationale verhoudingen zo sterk mogelijk in om
luchtvervuiling en klimaateffecten door vliegtuigmotoren terug te dringen. Zuivering en fiscalisering van
vliegtuigbrandstoffen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
12. Defensie streeft naar stillere vliegtuigen en programmeert zijn vluchten zo vriendelijk mogelijk voor de
omgeving. De ongebruikte militaire gebruiksruimte zal niet worden omgezet in ruimte voor extra civiele
vliegbewegingen.
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Regeerakkoord luchtvaart:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Een goede luchthaven Schiphol met een succesvolle home-carrier is belangrijk voor de Nederlandse economie
en onze aantrekkingskracht als vestigingsplaats. De afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid en die
trend zet naar verwachting door. Dit leidt tot een aantal uitdagingen. Schiphol zit tegen het afgesproken
vluchtenplafond tot 2020, regionale luchthavens groeien, omwonenden ervaren (geluid)hinder en de sector
heeft een forse klimaatopgave.
Het kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040). Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door
de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen werken we aan een betere
leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren
voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één.
Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale
netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor
vakantievluchten.
Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk
realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast
en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen
De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van het Aldersakkoord mag, conform de afspraken
aan de Alderstafel, voor 50% worden benut voor groei van vliegverkeer. De overige 50% van de milieuwinst
wordt gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.
Op het terrein van klimaat is er op korte termijn winst te behalen met een meer gebruik van bio-kerosine.
Dat vraagt inzet van de hele keten van producent tot eindgebruiker.
Nederland zet in Europees verband in op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande
onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en
vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een
vliegbelasting worden ingevoerd.
De groei van het aantal passagiers op Schiphol vraagt om een efficiënter proces van grenscontroles. We
investeren daarom in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en verdere digitalisering van
paspoortcontroles.
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1. Eindhoven Airport als nutsbedrijf
Eindhoven Airport moet zich gedragen als een nutsbedrijf
ten dienste van de ontwikkeling van de regio in brede zin.
Groei en economisch resultaat zijn daarbij geen doel in
zichzelf, maar dienen altijd in balans te worden gebracht
met de leefomgeving waarin de luchthaven opereert
Regeerakkoord:
Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we
voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk
versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de
belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.

2. Hinder 43.000 vluchten is maximum
De hinder bij het in 2020 te bereiken aantal van 43.000
civiele vliegbewegingen en de daarbij te gebruiken
geluidsruimte van 11 km2 is het maximaal aanvaardbare.

Regeerakkoord:
Het kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota (20202040). Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door de
focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal
vliegbewegingen werken we aan een betere leefomgeving
en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en
schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het
aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het
vliegverkeer staat daarbij op één.

3. Bij afnemende hinder 50/50.
Indien echter de totale milieubelasting afneemt door stillere en
schonere vliegtuigen of door een minder overlastgevende
verdeling van vliegbewegingen over de week zal 50% van deze
milieuwinst als minder vliegbewegingen aan de omwonenden
ten goede komen en mag 50% voor extra vliegbewegingen
worden benut.

Regeerakkoord:
De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van
het Aldersakkoord mag, conform de afspraken aan de
Alderstafel, voor 50% worden benut voor groei van
vliegverkeer. De overige 50% van de milieuwinst wordt
gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.

4. Terugdringen eind en begintijden.
Vanaf 2020 vinden er geen geplande landingen meer plaats
na 23.00 uur.
Evenzo vertrekken er dan in het weekend geen vliegtuigen
voor 08.00 uur, en door de week niet voor 07.00 uur.
Regeerakkoord:
Het kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota (20202040). Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door de
focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal
vliegbewegingen werken we aan een betere leefomgeving
en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en
schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het
aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het
vliegverkeer staat daarbij op één.

11. Luchtvervuiling en klimaateffecten
terugdringen
Eindhoven Airport zet zich binnen de nationale en internationale
verhoudingen zo sterk mogelijk in om luchtvervuiling en
klimaateffecten door vliegtuigmotoren terug te dringen.
Zuivering en fiscalisering van vliegtuigbrandstoffen zijn daarbij
belangrijke aandachtspunten

Regeerakkoord:
Op het terrein van klimaat is er op korte termijn winst te
behalen met een meer gebruik van bio-kerosine.
Nederland zet in Europees verband in op belastingen op
luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande
onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt
bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen
mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er
per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.

De “hinder” van Eindhoven Airport
• Geluidsoverlast
• Uitstoot Fijnstof
• Giftige Zwaveluitstoot kerosine
• CO2 Uitstoot
• Kosten Gezondheidsschade
• Waardevermindering Onroerend Goed (en dus ook WOZ waarden) in
directe omgeving en onder aanvliegroutes

• Lagere OZB opbrengst, waterschapslasten en successierechten
• Parkeeroverlast

• Koopkrachtafvloeiing naar het buitenland
• Verkeersoverlast
• Fiscale schade door fiscale vrijstelling kerosine en BTW

De Vlieghinder na 2020 moet Minder
• Bij regeringsbesluit (10-2015) Alders Advies is voorstel om groei te
vertragen tot 43.000 vliegbewegingen in 2023 ipv 2019 niet
overgenomen.
• Als tegemoetkoming is additionele hinderbeperkende maatregel
toegezegd: Het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar
flankerende voorstellen om overlast in de regio verder terug te
dringen
• Na 2,5 jaar nog steeds niet uitgevoerd: kastje-muur discussie
Ministerie en Uitvoeringstafel.
• Proces Eindhoven Airport na 2020 sluipend al gestart obv 4 scenario’s:
43.000 (0%), 55.000 (28%), 73.000 (70%),100.000 (132%)
•

1e fase loopt (Objectieve Joint Factfinding) met geplande afronding
maart 2018

Opnieuw VALSE START ??
• Geen consultatie vooraf of mogelijkheid reactie op gekozen
procesaanpak of “factfinding aanpak”.
• Opnieuw wordt top-down ingezet op (meer of minder) forse groei
• Uitgangspunt moet zijn: Eindhoven Airport moet zijn groei
verdienen, vanuit 50/50 regeling
• Dus groei aantal vliegbewegingen maximaal 50% van de bereikte
hinderafname
• Onderzoek naar mogelijkheden hinderbeperking is daarvoor cruciaal,
moet alsnog zsm worden uitgevoerd.

• Hinder is van 2009 tot 2020 fors gegroeid (43.000/18.000= 2,4 X)
• Hinderafname door technische innovatie kan nooit leiden tot 1 van de
drie groeiscenario’s, zelfs niet tot laagste scenario 55.000
o Zou neerkomen op (28% x 2 / 21) = minimaal 2,5% p/jr!!!
o Innovatie vliegindustrie is maximaal 1-1,5% p/jr

Ondersteuning van BVM2
• Aanmelding voor informatie en ondersteuning via
www.bvm2.nl/supporter
• Aanmelding als plaatselijk contactpersoon per (deel)gemeente via
beraad@bvm2.nl
• Aanmelding als vrijwilliger, (op korte termijn behoefte aan
specialisten sociale media en ICT) via
beraad@bvm2.nl

• Financiele ondersteuning/crowdfunding via email of storting op rek
nr. NL18 INGB 0003 6190 57 tnv BJM Gerard

2016

