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› IenW heeft onderzoek laten doen naar de verwachte 
vlootvernieuwing en de impact daarvan op de geluidbelasting
– Het eerste deelrapport (juli 2021) geeft inzicht in verwachte vlootvernieuwing:

§ Tot 2026 in detail

§ Vooruitblik 2026-2030

– Het tweede deelrapport (juni 2022) geeft inzicht in de verwachte reductie van 
de geluidbelasting als gevolg van deze vlootvernieuwing
§ Gebruik gemaakt van de meest recente invoergegevens

› Uit het onderzoek volgt niet de normstelling

Onderzoek Adecs



› Voor de werkelijke vlootvernieuwing wordt gekeken naar het 
daadwerkelijk aantal vliegtuigbewegingen
– Elke start en landing telt als één beweging
– De werkelijke vlootvernieuwing is het relatieve aantal nieuwe toestellen

› In berekeningen van de geluidbelasting worden echter straffactoren
toegepast voor vluchten aan de randen van de dag of in de nacht.
– Bijvoorbeeld: een vlucht tussen 06.00 en 07.00 telt 8 keer mee

een vlucht tussen 08.00 en 18.00 telt 1 keer mee

› De effectieve vlootvernieuwing is het relatieve aantal nieuwe toestellen, 
gewogen met deze straffactoren
– Effectieve vlootvernieuwing is bepalend voor de afname van de geluidbelasting

Onderscheid werkelijke en effectieve 
vlootvernieuwing



› Slechts beperkte onzekerheid vlootvernieuwing tot 2026 (volgens 
nominale pad)

› Na 2026 is er meer onzekerheid:
– Vlootvernieuwing vooral overdag door Wizzair en Ryanair
– Sinds het opstellen van deelrapport 1 heeft Transavia een order geplaatst bij 

Airbus
§ Overgang naar Airbus wel meegenomen in deelrapport 2, verwachte 

leveringsschema niet

› Conform aanvullend advies Van Geel: eerst focus op normstelling 
2026 

Onzekerheden
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Resultaten deelrapport 1
Vlootvernieuwing: werkelijk vs. effectief

39%
33%

Evaluatie Evaluatie
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Oppervlakte binnen 35 Ke contour

Resultaten
Afname geluidbelasting

Evaluatie

14,4%

Met NADP1: 14.2 %



› Vlootvernieuwing gaat aan het begin (tot 2026) sneller dan 
aannames Van Geel
– Verwachte effectieve vlootvernieuwing is 33%
– Verwachte afname van de geluidbelasting is 14.4% o.b.v. realisatie 2019, 

14.2% o.b.v. NADP1

› Volg het nominale pad: 14,4%/14.2% minder geluid in 2026
– Dit pad geeft conform Van Geel een ambitieus en haalbaar percentage 

vlootvernieuwing

› De norm – uitgedrukt in het oppervlak binnen de 35 Ke contour –
wordt in het MER bepaald

Normstelling 2026


