
Agendapunt 7

De proefcasus Eindhoven Airport

Wat brengen wij in?
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Punten van aandacht

 Economisch belang Eindhoven Airport (MKBA)

 Klimaatschade t.g.v. CO2 uitstoot

 Uitstoot toxische stoffen

 Normen WHO t.a.v. geluid

 Meten vs. modelleren/berekenen geluid

 In kaart brengen feitelijke geluidshinder (GGD)

 Veiligheid

 Luchtvaart als deeloplossing mobiliteit

 Onderzoek sturingsmogelijkheden

 Slotbeprijzing, ticketprijs, tax
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Alle kosten en baten meenemen 
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Brochure van de luchtvaartsector zelf
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Actieplan luchtvaartsector
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Vlucht gerelateerde emissies aandeel minder CO2

Radicale vlootvernieuwing 43.8%

Inzet duurzame brandstof 24.4%

Optimalisatie vliegroutes 19.2%

Stimuleren schone vliegtuigen via luchthavengelden 8.8%

Inzet treinen e.d. op korte afstanden 3.8%

Totaal 100%

 Dit totaal betreft de 35% mogelijke CO2 reductie



Actieplan luchtvaartsector

Mogelijke reductie van 35% is in mindering 

gebracht op een forse groei
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2005 2020 2030



Uitstoot toxische stoffen
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 Het is nu al mogelijk om 50% Gas-to-Liquid 

brandstof (GTL) bij te mengen in gewone kerosine.  

Alternatieven zijn of worden bio-kerosine en 

Power-to-Liquid technieken.

 De uitstoot van toxische stoffen is vooral het gevolg 

van zwavel en benzeen in kerosine. 



Normen WHO (gezondheidsrisico’s)
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Lden

berekeningen

9

40 dBA

WHO: max. 45dBA 48 dBA



Lnight

berekeningen
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WHO: max. 40dBA

30 dBA

42 dBA



Feitelijke geluidshinder
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Follow-up geven aan 

onderzoeken uit 2012 

en 2014 met dezelfde 

vragenlijst



Feitelijke geluidshinder
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WHO



Waarop sturen?

• Minimaal aantal vliegbewegingen na 23:00 uur

• Minimaal aantal VTB voor 8:00 uur in het weekend
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• Voorrang voor zakelijke en sociaal-maatschappelijke vluchten

• Gebruik trein e.d. voor kortere afstanden (< 700 km)

• Geluidscategorie vliegtuigen

• Uitstoot gebruikte vliegtuigen

• Samenstelling getankte kerosine

Minimaliseren totale hinder in termen van geluid, uitstoot 

van CO2 en uitstoot toxische stoffen (NOx, ultrafijnstof)



Een mogelijk model
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 In 2030 kunnen vliegtuigen circa 5dB stiller zijn dan nu

 In 2030 moet dus op bijna alle punten rond de luchthaven 

de geluidsbelasting minstens 2.5dB Lden minder zijn dan 

die is in 2020 (of een andere invulling die op hetzelfde 

neerkomt)

 We hanteren de 50 – 50% regeling:

 de helft van de winst door technologische ontwikkelingen 

komt ten goede aan de luchtvaart, de helft aan de omgeving

 Hierover willen we vooraf afspraken maken



Een mogelijk model
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 De hoeveelheid in 2030 op Eindhoven Airport getankte 

brandstof mag dus maximaal 0,93 van de hoeveelheid 

in 2020 op Eindhoven Airport getankte brandstof zijn

 De luchtvaartsector schermt zelf met een reductie van 

het brandstofgebruik van 1,5% per jaar, dus 15% in de 

periode van 2020 tot 2030

 (vervanging van A320 door A320NEO, of een vergelijkbare 

vervanging bij andere merken, scheelt ongeveer 15%)

 De CO2-uitstoot is ruwweg evenredig met de 

hoeveelheid gebruikte brandstof



Een mogelijk model
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 Het zwavel- en benzeengehalte in op Eindhoven 

Airport getankte kerosine mag in 2030 maximaal 

0,75 van het gehalte in 2020 zijn

 (afhankelijk van de technische ontwikkelingen kan 

dit nog worden aangescherpt)


