Proefcasus Eindhoven Airport
(I)
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Proefcasus Eindhoven Airport
Op dit moment wordt de proefcasus Eindhoven uitgevoerd.
Het gewenste resultaat van deze proefcasus is de
oplevering in april 2019 van:
1) Een zo breed mogelijk gedragen advies met
bouwstenen voor de ontwikkeling van Eindhoven
Airport tot slimme, duurzame en meer op kwaliteit
gerichte luchthaven.
2) Een voorstel voor een permanente participatie- en
overlegstructuur.

3) Een notitie met input voor de Luchtvaartnota.
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Proefcasus
 Verloop stemt tot voorzichtig optimisme
 Ambitieniveau mag soms wat hoger
 Problematiek wordt af en toe erg “verbreed”
 Aanvullende berekeningen effect vliegroutes nodig
 Weinig tijd voor verdieping en afronding

 Meer informatie: https://proefcasus-eindhovenairport.nl/
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Een nieuwe koers?
Alderstafel (2013)
De regio Eindhoven heeft
vanaf de start van het proces
benadrukt dat het vraagstuk
van de ontwikkeling van de
luchthaven geplaatst moet
worden in de context van de
ruimtelijk-economische
ontwikkeling en ambitie van
de Brainportregio.

?

Als algemeen uitgangspunt
is geformuleerd dat de
omvang, aard van de
bestemmingen en het tempo
van de ontwikkeling op de
regionale luchthaven in
relatie dienen te staan tot de
vraag in de regio.
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Voorafgaande “Analysefase”
• Vier scenario’s onderzocht met in 2030: 43.000, 52.000,
73.000 en 100.000 vliegbewegingen
• Vijf (+1 aanvullend) deelrapporten opgeleverd:
1.

Airport Infrastructuur (Eindhoven Airport)

2.

Luchtruim/Luchtzijdige bereikbaarheid (ministerie I&W)

3.

Economische spin-off (provincie Noord-Brabant, Eindhoven
Airport)

4.

Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid (gem. Eindhoven)

5.

Landzijdige bereikbaarheid (provincie Noord-Brabant)

6.

Aanvullend: onderzoek stikstofdepositie en uitstoot tijdens
totale vlucht i.p.v. LTO (Gemeente Eindhoven)

5

Tekortkomingen “Analysefase”
1. Alsnog onderzoek uitvoeren naar effecten “krimpscenario”
(bv. 35.000 vliegbewegingen in 2030)
2. Zeer eenzijdig onderzoek “Economische spin-off” aanvullen
met een meer evenwichtige analyse van de toegevoegde
economische waarde van Eindhoven Airport
3. Alsnog uitvoeren van “een onafhankelijk onderzoek naar
flankerende voorstellen om overlast in de regio verder
terug te dringen” geeft het gereedschap voor de proefcasus

4. Herhaling van het GGD gezondheidsbelevings onderzoek
uit 2014 nodig
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Proefcasus Eindhoven Airport
1. Onderzoek “krimpscenario 30.000 vliegbewegingen” wordt
uitgevoerd; resultaten nog onbekend
2. Het GGD gezondheidsbelevingsonderzoek uit 2014 wordt
herhaald, met dezelfde vragenlijst als toen; resultaten nog
onbekend
3. Onderzoek naar economische structuur van de regio en de
rol van Eindhoven Airport daarin is uitgevoerd
4. Onderzoek “Hinderbeperkende maatregelen” is uitgevoerd
5. Werktafels lopend / worden opgestart:


Kwaliteit netwerk



Duurzame brandstoffen



Hinderbeperking
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Onderzoek Economie EA en Brainport
Vraagstelling:
1. Wat is de economische structuur van de regio en
typering van de bedrijvigheid in de Brainport regio?
2. Welke vervoersstromen (goederen en mensen) genereert
het bedrijfsleven naar het buitenland waar de luchthaven
een rol in zou kunnen spelen?
3. Wat is de verwachte groei naar/per sector en de gehele
regio?

4. Wat is de doorwerking daarvan op de behoefte aan de
luchthaven?
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Onderzoek Economie EA en Brainport

Catchment
area

Brainport
regio
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Onderzoek Economie EA en Brainport
 De vraag vanuit het bedrijfsleven (zakelijk verkeer) naar
luchtvaart in Brainportregio lekt voor 91% weg (in de
catchment area voor 93%) naar andere luchthavens dan
Eindhoven Airport.
 Inclusief het niet-zakelijke verkeer heeft Eindhoven Airport
een marktaandeel van 14 procent in de catchment area.
De overige 86% maakt gebruik van andere luchthavens.

 Hierdoor kan geen relatie worden gelegd tussen de
enerzijds de vervoersvraag in de Brainportregio/catchment
area, en anderzijds de ontwikkeling van bevolking en
economie in de Brainportregio/catchment area.
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Onderzoek Economie EA en Brainport
Drie redenen voor het beperkte marktaandeel van E.A:
1. Eindhoven Airport biedt geen intercontinentale
bestemmingen, zodat dat deel van de vraag in de
catchment area uitwijkt naar andere luchthavens.
2. De catchment area van Eindhoven Airport overlapt met
andere luchthavens voor de Europese verbindingen.
Degenen die wil vliegen in de catchment area, heeft een
ruime keus als het om de luchthaven van vertrek gaat.
3. Het aanbod van bestemmingen van Eindhoven Airport is
niet compleet of de frequentie ontoereikend. Parijs en
Berlijn komen bijvoorbeeld niet voor in de bestemmingen
van Eindhoven Airport.
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Onderzoek Economie EA en Brainport
Gebaseerd op huidige extreem lage ticketprijzen!

 Vraag recreatieve luchtvaart is omgekeerd
evenredig met de prijs
De vraag naar recreatieve luchtvaart neemt in de prognoses
bij ongewijzigd beleid robuust toe.
Een deel daarvan komt voor rekening van Eindhoven Airport,
zonder dat Eindhoven Airport een groot marktaandeel daarin
heeft, of een bijzondere rol voor de catchment area heeft.
De bewering “groei van Eindhoven Aiport is
noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van
de Brainport-regio” is in tegenspraak met deze
economische analyse.
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Proefcasus Eindhoven Airport
(II)
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Hinderbeperking
 Hinder in 2030 meetbaar en merkbaar minder dan
in 2018 !!
 Primaire vlieggebonden hinder is:
 Geluidsoverlast
 CO2 uitstoot i.r.t. klimaataantasting
 Toxische uitstoot (zwavel, NOx, benzeen) i.r.t. luchtkwaliteit

 Secundaire hinder is:
 Verkeersoverlast

 Parkeeroverlast
 Waardevermindering onroerend goed
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Onderzoek Hinderbeperking
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Onderzoek Hinderbeperking
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Hinderbeperking
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Hinderbeperking
Onderzoek naar
effect route 2
(groen i.p.v. blauw)
Nu geen effect voor
Son en Breugel,
tellingen zijn alleen
uitgevoerd binnen
20 Ke contour

Ook buiten 20 Ke
contour veel
ernstig hinderden
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48 Lden

40 Lden

58 Lden

WHO norm
45 Lden
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Conclusies Hinderbeperking
 Herverdeling (en deels ook routeoptimalisatie) is
grotendeels verplaatsing en vaak geen vermindering van
de hinder
 Maatregelen vliegwijze zeer beperkt tot geen effect
 Maatregelen op de luchthaven wel effect, maar alleen
lokaal en relatief duur
 Maatregelen gebouwde omgeving effectief, maar duur,
langere termijn en moeilijk stuurbaar
 Meest kansrijk:
 Vliegoperatie: snel, groot effect en relatief goedkoop
 Vlootvernieuwing / aanpassing: groot effect maar traag
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Gedachtenlijn voor EA na 2020 (1):
1. Vlieg minder, vlieg beter, vlieg zakelijker en vlieg
duurzamer

2. Stop de groei bij 40.000 vliegbewegingen
3. Versmal het openingsvenster: niet na 23.00 en in het
weekend niet voor 08.00
4. Vloot- en brandstofvernieuwing gaat waarschijnlijk
erg traag / te traag
 Als dat zo blijkt te zijn is krimp van het aantal vliegbewegingen
voor hinderbeperking onvermijdelijk (mate waarin afhankelijk
van resultaten onderzoekscenario 30.000 vliegbewegingen)
 Groei daarna weer met 50% van de winst door vloot- en
brandstofvernieuwing, andere 50% is verdere hinderbeperking

5. Stuur op een meer evenwichtige spreiding van
vliegbewegingen over de seizoenen
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Gedachtenlijn voor EA na 2020 (2):
6. Gebruik de luchthavenresultaten en -reserves voor
kwalitatieve innovaties (b.v. betere routebegeleiding) en
duurzaamheidsinvesteringen. Gebruik ze ook voor
verbetering van de verblijfskwaliteit van de passagiers
op de luchthaven. Gebruik ze niet voor kwantitatieve
groei of voor extra taxibanen en parkeergarages.
7. Verlaag de vraagdruk door een toeslag op de ticketprijs;
gebruik deze voor duurzame, schone brandstof om de
klimaatschade actief terug te dringen
8. Bouw het bestemmingenpalet zoveel mogelijk om van
zon en pret naar zakelijk en dienstbaar aan Brainport
9. Verhoog daartoe ook de landingsgelden voor alle
bestemmingen en subsidieer daarna de gewenste
zakelijke of Brainport-bestemmingen
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Governance voor EA na 2020:
1. Herijk de aandelenverhouding naar 50% voor Schiphol en
50% voor provincie, Eindhoven en randgemeenten
gezamenlijk; dit t.b.v. evenwicht van zeggenschap en
gelijkgerichtheid van belangen
2. Bouw de COVM en de huidige uitvoeringstafel uit / om tot
één heldere participatietafel met bestaande deelnemers
aangevuld met een vertegenwoordiging van omwonenden
3. Draag zorg voor een continue informatievoorziening en
interactie naar / met betrokkenen en omwonenden
4. Bewaak het nieuwe afsprakenkader en regel het continu
bij
5. Maar bied omwonenden voorspelbaarheid en
betrouwbaarheid voor langere termijn (tenminste 10 jaar)
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Het moet:

beter
zakelijker

duurzamer
en vooral met:

Minder Hinder
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