
Gemeenteraad Meierijstad
Beeldvormende avond 17 januari 2019

Toekomst Eindhoven Airport

Bernard Gerard     

www.bjmgerard.nl en www.bvm2.nl

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

http://www.bjmgerard.nl/
http://www.bvm2.nl/


Kerngegevens vliegbasis/Eindhoven Airport

Knegsel 9 25-8-2018 

• Eindhoven Airport (EA) is een militaire vliegbasis met burger 
medegebruik 

• Ongeveer 5000 militaire vliegbewegingen

• Groei burgerluchtvaart: 
- tot 2010 < 18.000 vliegbewegingen; 
- opdracht Alderstafel: groei met 35.000 
- Resultaat: groei met 25.000 naar max. 43.000 vliegbewegingen 
in 2019

• Ontwikkeling na 2020 onduidelijk, discussie is in 2017 gestart
-Analysefase (5 onderzoeken) tot medio 2018
-Besluit proefcasus juli 2018



Luchthavenbesluit en gebruiksvergunning
Er is een tweetraps-procedure.

- Het Luchthavenbesluit legt de geluidscontouren vast (een militaire, een civiele
en een gecombineerde) en de openingstijden van 07.00 tot 24.00 uur.
De geluidscontour van 35 Ke heeft wettelijke kracht. Daarbinnen zijn ruimtelijke 
ordening-beperkingen voorgeschreven. 
De 20 Ke – contour heeft kracht bij bestuurlijke afspraak. Binnen deze zone
wordt geen grootschalige nieuwe woningbouw gerealiseerd.

Het Luchthavenbesluit is voor onbepaalde tijd vastgesteld.

- Binnen het Luchthavenbesluit fungeert de Gebruiksvergunning. Deze perkt de
mogelijkheden verder in. 
Hierin wordt het aantal van 43000 vliegbewegingen genoemd.
De sluitingstijd is 23.30 uur.

De Gebruiksvergunning loopt op 31 december 2019 af.



Wat of wie is BVM2 ?

• BVM2 is het Beraad Vlieghinder Moet Minder 

• Initiatiefnemers BVM2:
- Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW)
- Brabantse Milieu Federatie (BMF)
- Platform 10 geboden voor Eindhoven Airport
- Aktiegroep Geen Vluchten na Elven (GVNE)

• Ondersteund door 33 wijk-, buurt-, actie, belangengroepen en politieke fracties, 
en nu al ruim 2000 inwoners van Brabant

• Gericht op kennisontwikkeling, publieksinformatie, politieke en andere 
netwerkontwikkeling , medeoprichter LBBL

• Manifest betreft alle hinderaspecten van Eindhoven Airport:
- Primair vlieggebonden hinder: geluid en slaap, toxisch, CO2, PAS
- Secundair afgeleide hinder: verkeer, parkeren, waardedaling



Problemen en voorstellen in het BVM2-manifest
- Geluid en openingstijden

In (bijna) de hele regio in 2030 3dB Lden minder dan in 2020, door stillere 
vliegtuigen en betere navigatie
Openingstijden 07 – 23, weekend 08 – 23 uur. Handhaving boeteregeling.

- Toxische emissies (luchtvervuiling)
In 2030 is de helft van de op EhvA getankte kerosine synthetisch

- Klimaat
In 2030 hoort er bij op EhvAirport getankte brandstof 10% minder CO2 dan in 
2018

- Nitraatdepositie (PAS)
Daarvoor is op sommige plaatsen de restruimte 0. Onduidelijk is hoe dit verder 
moet

- Secundaire zaken, blijven hier buiten beschouwing.



Vliegroutes en 
Geluidscontouren



Geluidseis en openingstijden in BVM2-Manifest
BVM2 wil:
- in 2030 t.o.v. 2020 in (bijna) de hele regio 3dB Lden minder (kan als de vloot-

vernieuwing A320 → A320 NEO volledig wordt doorgezet (idem B737→MAX), en 
dan 50% van de winst naar de omgeving

- Het vliegveld dicht voor geplande vluchten om 23.00 uur en in het weekend open
vanaf 08.00 uur (door de week 07.00 uur)



Geluid en navigatie

Met moderne navigatiesystemen kun je preciezer vliegen. Die zijn op vliegbasis 
Eindhoven niet  aanwezig. Je kunt beter sturen, maar er blijven dilemma’s.



Toxische emissies: 50% synthetische kerosine in 2030

Blauw wordt direct of indirect (ook) door vlieg-
tuigen bewerkt. Bruin →vliegveld grote speler.

- NO en NO2 (samen NOx)

- Ozon (in smog-omstandigheden)

- Fijn stof, geordend op grootte (PMgetal is 
diameter<getal)
PM10; PM2.5?; PM0.1 (=Ultra Fijn Stof, UFS)

- Roet ?? = fijn stof, geordend naar samenstelling 
(koolstof met aanhangend materiaal) 

- Half- of onverbrande koolwaterstoffen 
(waaronder benzeen)

- Vele andere chemische stoffen die deel 
uitmaken van de achtergrond

Beïnvloedbaar met andere 
brandstofkeuze

Nee

Misschien

Ja. PM0.1 kan drastisch worden 
gereduceerd met zwavelvrije 
brandstof

Ja. Roet kan en

Ja Benzeen kan sterk worden 
gereduceerd met brandstof 
zonder benzeen.

Nee



Luchtvervuiling en gezondheid
Luchtvervuiling volgens de gangbare 
kennis veroorzaakt ca 12000 vroeg-
tijdige overlijdens per jaar. Op alle 
oorzaken van overlijden (150.000) is 
dat een middenscore. 

Vliegtuigen produceren veel nano-
deeltjes (<<100nm). Het gezondheids-
effect daarvan is grotendeels onbe-
kend. Hoogleraar Martina Vijver raadt 
aan om niet onder de 50nm te komen, 
maar vliegtuigemissies zitten bijna 
allemaal onder de 50 nm. 

Het effect is vooral lokaal. Daarna 
klonteren de deeltjes en gaan op in de 
grote achtergrond.



Vliegen en klimaat – 10% minder tanken op EhvAirport
Luyksgestel heeft op 23 juni 2016 zijn 
klimaatles gehad. Een half jaar later was 
de schade in ZO Brabant door de ijs-
storm opgelopen tot 675 miljoen. 

Vliegen is goed voor 2 a 2,5% van de 
CO2 en voor ca 5% van het door mensen 
veroorzaakte broeikaseffect. Toch wil de 
luchtvaart onbeperkt blijven door-
groeien. 
De mondiale sector heeft slappe 
plannen ingediend, waarvan de rest van 
de wereld niet veel verwacht. 

Geen enkele maatregel is opgewassen 
tegen de effecten van onbeperkte groei.



Vliegtuig-CO2 en klimaat
Links het geheel aan mondiale CO2 –
emissies en die van het vliegen (David 
Lee ea, 2009)

Rechts de CO2 – emissiescenario’s , die 
volgens het IPCC horen bij verschillende 
temperatuurstijgingen op aarde. 
Op de Klimaatconferentie van Parijs is 
afgesproken dat die stijging onder de 2°C 
moet blijven (en liefst onder de 1,5°C). 
Dat betekent dat de aarde op of onder de 
groene band moet blijven.
De stip is de CO2-positie van het vliegen in 
2017.



Wat economische zaken

- Dit is in Brabant op ca 1,25 miljoen arbeidsplaatsen

- Een deel wordt uit de belasting betaald (marechaussee)

- De vraag was om alleen de voordelen in kaart te brengen, niet de nadelen

- Nadelen zijn niet in kaart gebracht (uitgaand toerisme, waardedaling vastgoed)

- Externe kosten niet berekend (geluid, klimaat, fijn stof)

- Slechts een kwart van het verkeer is zakelijk

Uit het Analysedocument  

Ehv Airport 2020-2030

Marktvraag en economische 

spinoff

Sept 2018





15


