
In deze nieuwsbrief leest u meer over:

* Knegsel 13, op 9 oktober 2021
* De ontwikkeling van het LEO

* De luchtvaart kan zich niet uit klimaatcrisis innoveren
* LBBL: Shellvonnis moet toegepast worden op de luchtvaart

* Deelname aan onderzoek naar slaapkwaliteit rond EHV Airport

Geachte lezer

Reserveer de datum voor

Knegsel 13, op 9 oktober 2021, van 11.00 tot 13.00 uur

Begin 2021 wilden wij een ronde tafel gesprek organiseren over de betekenis van de 
nieuwe luchtvaartnota voor de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport. Dit werd 
verhinderd door de steeds strengere coronabeperkingen. Daarbij kwam dat de ontwerp-
luchtvaartnota na de 2e kamer verkiezingen controversieel is verklaard en dat 
behandeling dus moet wachten op de vorming van een nieuw kabinet. Die is ernstig 
vertraagd en het ziet er naar uit dat een nieuwe regering op zijn vroegst diep in het 
najaar zal aantreden, als dat al lukt. Het ronde tafel gesprek is daarom uitgesteld totdat 
er meer duidelijkheid is waar het heengaat met het luchtvaartbeleid in Nederland.

Maar de wereld stond niet stil in de tussentijd, al was dat op Eindhoven Airport 
noodgedwongen wel het geval. Nu het vliegverkeer weer toeneemt en er een einde komt 
aan de relatieve rust voor de omwonenden van de luchthaven, willen wij u in een 
Knegsel bijeenkomst bijpraten over de ontwikkelingen van de laatste anderhalf 
jaar. Zoals het er nu naar uit ziet is een Knegsel bijeenkomst onder de 1,5 meter afstand 
voorwaarde toegestaan, waarvoor wij uiteraard zullen zorgdragen.
Zoals u van ons gewend bent zullen wij het gedetailleerde programma van deze 
bijeenkomst tijdig aan u toesturen, ervan uitgaande dat een nieuwe Corona golf geen 
roet of virus in het eten zal gooien.

Vooruitlopend op de Knegsel bijeenkomst willen wij u al informeren over een aantal 
algemene luchtvaartontwikkelingen, en in het bijzonder wat die betekenen voor 
Eindhoven Airport

Als u vragen en/of opmerkingen hebt dan horen wij dat graag van u. Mail ons gerust: 
bestuur@bvm2.nl

Dit komt langzaam op stoom. Er is eerst veel tijd en energie besteed aan allerlei
procedurele zaken. Langzaam worden nu werkgroepen gevormd die zich inhoudelijk
gaan bezighouden met het uitwerken en uitvoeren van onderdelen van het Van Geel
advies.

De belangrijkste voor nu is het ontwikkelen van het nieuwe sturingsmodel geluid.
Volgens Van Geel moet de geluidsbelasting in 2030 ten opzichte van het referentiejaar
2019 met 30% worden verminderd. De eerste vraag is dus wat het echte geluidsniveau
in 2019 was. Daarvoor worden berekeningen met de meest recente vliegtuiggegevens
gemaakt, die worden toegepast op de echte vliegbewegingen (de vlootmix) van 2019.

De belangrijkste conclusie is dat de vlootmix in 2019 veel “zwaarder” was dan die
waarmee in 2014 is gerekend bij het tot stand komen van het huidige luchthavenbesluit.
In gewone mensentaal blijken de kleine “Fiat 500-jes” in de loop van de jaren geleidelijk
vervangen te zijn door veel grotere “Mercedessen”, en zijn die laatste ook nog eens
uitgerust met steeds zwaardere motoren. Het gevolg is dat de werkelijke geluidsbelasting
in 2019 (veel) groter is dan de maximale geluidsbelasting die destijds is berekend en die
in het huidige (tot en met 2022 geldende) luchthavenbesluit is opgenomen als een
maximale geluidscontour.

De gevolgen van deze geleidelijke verzwaring van de vlootmix zijn tussentijds nooit
gesignaleerd, mede omdat een wettelijk voorgeschreven tussenevaluatie van het
luchthavenbesluit door de verantwoordelijke instanties nooit is uitgevoerd. Dit was ten
tijde van het opstellen van het Van Geel advies dan ook niet bekend. Door een hogere
geluidsbelasting in het referentiejaar 2019 wordt automatisch ook de na te streven
geluidsbelasting voor 2030 weer hoger. De belangrijkste winst voor omwonenden van
het Van Geel advies wordt daardoor mogelijk ernstig aangetast.

Nog onduidelijk is in hoeverre deze zwaardere vlootmix, en de daaruit voortvloeiende
hogere geluidsbelasting, ook wordt vertaald in een vergroting van de maximale
geluidscontour in het nieuwe luchthavenbesluit, dat vanaf 2023 in werking zal treden. Dat
zou nog verder in tegenspraak zijn met een belangrijke doelstelling van het van Geel
advies: HET VERBETEREN VAN DE LEEFBAARHEID VOOR OMWONENDEN. Juist
het tegenovergestelde zou dan gebeuren.

Het is op dit moment nog onduidelijk waar dit precies zal eindigen, de gesprekken
hierover zijn nog volop gaande en er wordt nog volop gezocht naar oplossingen. Alleen
hiervoor geldt al:

Kom zeker naar Knegsel, wij praten U bij over wat er gebeurd is en wat er komen gaat.

Wetenschappers waarschuwen de Tweede Kamer:
De luchtvaart kan zich niet uit klimaatcrisis innoveren

Het kabinet verwacht voor de verduurzaming van de luchtvaart te veel van technische
innovaties zoals vliegen op gebruikt frituurvet of op elektriciteit uit batterijen. Alleen door
fors minder te vliegen kan de luchtvaart in Nederland een eerlijke bijdrage leveren aan
de klimaatdoelstellingen.

Dat is de boodschap van twee vooraanstaande wetenschappers in een rapport in
opdracht van de Tweede Kamer, dat recent is uitgekomen. Joris Melkert (docent
luchtvaarttechniek, TU Delft) en Paul Peeters (lector duurzaam transport en toerisme,
Breda University) maakten een actuele versie van hun wetenschappelijke factsheet over
de toekomst van de luchtvaart uit 2018.

Aandacht voor innovaties zoals biokerosine is belangrijk, aldus beide wetenschappers,
maar als je te veel de nadruk legt op tijdelijke oplossingen (biokerosine is niet per se
duurzaam) is er minder aandacht voor oplossingen voor de langere termijn. „Wie een
fabriek bouwt voor biokerosine uit frituurvet investeert voor tientallen jaren”, aldus
Peeters. „Dan stap je minder snel over op een betere oplossing. Bovendien geef je zo
waarde aan afval en verlaag je de stimulans om minder afval te produceren.”

Melkert en Peeters presenteerden hun rapport aan de Kamercommissie voor
Infrastructuur en Waterstaat. Op 24 juni sprak de Tweede Kamer voor het eerst in haar
nieuwe samenstelling over de luchtvaart.

Een belangrijk agendapunt was de Luchtvaartnota die (nu demissionair) minister Cora
van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) in november 2020
presenteerde. In de nota schetst de minister hoe zij de toekomst ziet van de luchtvaart in
Nederland. Dat rapport wordt gekenmerkt door het optimisme dat de luchtvaart zich ‘uit
de crisis’ kan innoveren.

Gematigde groei?

Van Nieuwenhuizen gaat uit van een gematigde groei van het aantal vluchten van en
naar Nederlandse luchthavens. Melkert en Peeters schrijven dat die groei „een steeds
groter spanningsveld” veroorzaakt met duurzaamheid.

Volgens beide wetenschappers moet het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) in
Nederland juist fors terug. Ze noemen 200.000 bewegingen per jaar om de Parijse
afspraken te halen. In 2019 bereikte Schiphol de met het Rijk afgesproken grens van
500.000 vliegbewegingen.

Krimpt de luchtvaart niet, dan wordt de emissie van die sector zo groot dat dat gevolgen
heeft voor andere sectoren. Onder meer bouw, landbouw en industrie moeten dan op
den duur nog minder CO2 uitstoten dan al afgesproken.

In 2019 zorgde de luchtvaart in Nederland voor een CO2-uitstoot van 11,9 megaton. Als
het vliegen mag blijven groeien verwachten Melkert en Peeters dat de uitstoot groeit
naar 14,3 megaton per jaar in 2030. In de Luchtvaartnota staat een beperking in 2030
tot 10,9 megaton (niveau 2005). Andere bedrijfstakken moeten hun uitstoot met 49
procent verlagen ten opzichte van 1990 en niet 2005. Als het kabinet de luchtvaart ook
op deze manier zou benaderen, dan is slechts 2,3 megaton uitstoot mogelijk per 2030.
Dat is een veel zwaardere eis dan ten opzichte van 2005. En dat betekent dus een
grens van 200.000 vliegbewegingen.

Schoner en stiller?

In hun rapport schrijven de wetenschappers: „Alhoewel vliegtuigen continu beter
worden, worden er geen technische verbeteringen voorzien die het klimaatprobleem
bijtijds kunnen oplossen.” De populairste moderne vliegtuigtypen van dit moment,
Boeing 737 MAX en Airbus A320neo, zijn schoner en stiller dan hun voorgangers. Maar,
zeggen de twee luchtvaartkenners, beide vliegtuigen zijn eigenlijk te groot en te zwaar
voor de meeste vluchten. De 737MAX en de A320neo verbruiken te veel brandstof. De
toestellen hebben een bereik van circa zesduizend kilometer, terwijl 90 procent van de
vluchten maximaal drieduizend kilometer is. De investeringen in die nieuwe toestellen
zijn dus investeringen in te krachtige vliegtuigen, menen de wetenschappers.

De wereldwijde luchtvaart kan mogelijk wel binnen de Parijse emissiedoelen blijven,
aldus de wetenschappers, maar dan is „een zwaar pakket aan maatregelen” nodig. Dat
betreft niet alleen minder vliegen en de 25.000 vliegtuigen wereldwijd snel vervangen
door schonere toestellen. Ook op een andere manier van landen en opstijgen helpt (in
een langzame glijvlucht dalen bijvoorbeeld scheelt brandstof), net als minder omvliegen
(de EU werkt al lang aan wat heet de Single European Sky, Europese snelwegen in de
lucht) en meer gebruikmaken van de trein.

In twee technische vernieuwingen zien de wetenschappers enig soelaas: het verplicht
bijmengen van een bepaalde soort synthetische kerosine in huidige vliegtuigen, en het
versneld ontwikkelen van elektrisch vliegen met waterstof en brandstofcellen.

Een bijmengverplichting staat al in de Luchtvaartnota en tevens in de voorwaarden die
het kabinet heeft gesteld aan KLM voor de ‘coronasteunfinanciering’. Bij de gewone
kerosine moet minstens 14 procent duurzame kerosine worden gevoegd in 2030. Die
‘groene’ kerosine is duurder. Daarom zou de overheid het gebruik moeten stimuleren,
aldus Melkert en Peeters.
De wetenschappers zien het meest in kerosine die via een ingewikkeld chemisch proces
wordt gemaakt door CO2 te halen uit een industriële bron of rechtstreeks uit de lucht en
de koolstofatomen daaruit los te maken (ook wel: e-fuel, Power-to-liquid). De benodigde
energie moet komen uit duurzame bronnen (wind, zon, waterkracht). Bij voorkeur wordt
e-fuel in landen met veel zon, zoals Australië geproduceerd.
Binnen de EU wordt al enige tijd gesproken over een bijmengverplichting. Pan-Europese
invoering zou voorkomen dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen meer
brandstofkosten moeten maken dan hun buitenlandse collega’s.

(Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 juni 2021)

Voor een meer gedetailleerde bespreking van dit onderwerp zie https://bvm2.nl/200-000-
vliegbewegingen-in-nederland-in-2030/

LBBL:
Shellvonnis moet toegepast worden

op de luchtvaart
Shell moet van de rechter de emissies van zijn eigen bedrijfsprocessen voor 2030 met
45% verminderen, en heeft een zware inspanningsverplichting om datzelfde percentage
ook bij zijn klanten na te streven (Shell is een van de twee maatschappijen die
vliegtuigbrandstof leveren aan Eindhoven Airport).
Het Landelijk Burger Beraad Luchtvaart (LBBL), de koepel van
omwonendenorganisaties die ook door BVM2 wordt ondersteund, heeft op 14 juni 2021
(samen met andere organisaties) een brief naar de vaste Kamercommissie van I&W en
de minister gestuurd naar aanleiding van de door Milieudefensie gewonnen rechtszaak
tegen Shell.
Het LBBL en de andere organisaties stellen, dat bij 350.000 vliegbewegingen in
Nederland de internationale bereikbaarheid (van en naar Nederland) afdoende
gegarandeerd is (in 2019 waren er dat 552.000). het is dan niet nodig om vliegveld
Lelystad te openen.
Vooruitlopend op de te verwachten efficiencyverbeteringen, leidt dat tot ongeveer de
gevraagde 45% reductie van de Shell (en andere brandstofleveranciers).
Voor een artikel hierover zie https://bvm2.nl/lbbl-steunt-brief-aan-informateur-om-shell-
uitspraak-rechter-toe-te-passen-op-de-luchtvaart/

Slaapt u als een roos of ligt u wakker van
vliegverkeer?

Doe mee aan een onderzoek naar
slaapkwaliteit rond Eindhoven Airport!!

Voor een onderzoek naar het effect van vliegverkeer op de slaapkwaliteit wordt gezocht
naar mensen die in de omgeving van Eindhoven Airport wonen. Met uw deelname
draagt u bij aan kennis over de invloed van luchtverkeer op de slaapkwaliteit. Het
onderzoek is opgezet door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), ondersteund
door het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Belangenbehartiging
Omwonenden Welschap (BOW) en Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven
(SLLE).

Woont u binnen een straal van 30 km rond Eindhoven Airport en bent u 18 jaar of
ouder?

Dan kunt u deelnemen aan het onderzoek naar de invloed van vliegverkeer op de
slaapkwaliteit. U vult dagelijks een slaapdagboek in via een app op uw telefoon of tablet.
Uw informatie over slaap zal later anoniem gekoppeld worden aan gegevens over het
luchtverkeer. Deelname is vrijwillig, en kan te allen tijde worden gestopt. Alle gegevens
worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

Voor meer informatie en aanmelden: www.slaaponderzoekeindhoven.nl

Reserveer datum en tijd

Knegsel 13,
9 oktober 2021,

11.00 – 13.00 uur

Gemeenschapshuis De Leenhoef
Steenselseweg 8 A, 5511 AG Knegsel

Meer informatie over de ontwikkelingen rondom vlieghinder, Eindhoven Airport en
luchtvaart in het algemeen vindt u nog steeds op onze website www.bvm2.nl.

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.nl/mindervlieghinder

Met vriendelijke groeten,
Bernard Gerard
Secretaris BVM2
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