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1

Inleiding
Dit rapport geeft inzicht in de milieueffecten voor verschillende toekomstscenario’s voor het civiel
gebruik van Eindhoven Airport. De berekeningen zijn uitgevoerd in het kader van de Alderstafel
Eindhoven.
Het rapport betreft een bundeling van de analyses die zijn uitgevoerd. Deze resultaten zijn eerder
gepresenteerd aan en besproken met de partijen aan de Alderstafel.
Achtergrond
Eind 2008 heeft de Alderstafel Schiphol een advies uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol en
omgeving tot en met 2020. In dit advies en de daarop volgende kabinetsreactie van 10 oktober 2008
wordt uitgegaan van een selectieve ontwikkeling van de luchthaven Schiphol. De Alderstafel gaat
ervan uit dat voor niet-Schipholgebonden verkeer elders in Nederland capaciteit gecreëerd zal
worden. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een vergroting van het aandeel burgerverkeer
op de militaire luchthaven Eindhoven en aan de ontwikkeling van Lelystad. Op basis van de
verwachte marktvraag van 580.000 bewegingen gaat het om (extra) regionale capaciteit van circa
70.000 vliegtuigbewegingen.
Op 5 februari 2009 heeft de heer Alders van de minister van Verkeer en Waterstaat (mede namens de
minister van VROM en de staatssecretaris van Defensie) het verzoek gekregen om als onafhankelijk
voorzitter gesprekken te voeren over de verdere ontwikkeling van luchthavens Eindhoven en Lelystad
in lijn met de kabinetsreactie op het Aldersadvies Schiphol. Het doel is om na overleg met de
regionale en lokale bestuurders, de exploitanten en de andere belanghebbenden uit de regio's, een
advies uit te brengen aan het kabinet. Begin maart 2009 zijn de Alderstafels Eindhoven en Lelystad
van start gegaan.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 komen de vraagstelling en de werkwijze aan bod. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten
van de verkenning die is uitgevoerd (eerste fase van het onderzoek). Hoofdstuk 4 geeft de resultaten
behorend bij het scenario van de business case die in het kader van de Alderstafel is gedefinieerd. In
hoofdstuk 5 tenslotte is de beantwoording gegeven van enkele aanvullende vragen.
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2

Vraagstelling en werkwijze

2.1

Vraagstelling
De gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en Eindhoven Airport hebben namens de
Alderstafel Eindhoven aan To70 gevraagd om inzicht te geven in de milieueffecten van verdere
ontwikkeling van het civiel gebruik van Eindhoven Airport.
Het onderzoek is daarbij ingedeeld in twee fases. In de eerste fase is gevraagd om inzichtelijk te
maken wat de invloed is met betrekking tot geluid van:


het aantal vliegtuigbewegingen,



de vlootsamenstelling,



de openingstijden waarbinnen de operatie op de dag plaats vindt.

In de tweede fase is gevraagd om de effecten behorend bij het gebruik van de luchthaven volgens de
business case te bepalen voor zowel geluid als externe veiligheid.
Tot slot is er nog een aanvullende vraag gesteld. Deze is opgenomen in hoofdstuk 5.
2.2

Aanpak fase 1 (verkenning)
De activiteiten in deze fase zijn:


Het definiëren van scenario’s om de effecten van vlootvolume, vlootsamenstelling en



Het uitvoeren van een aantal kwantitatieve analyses per scenario met geluidmodellen.



Het vergelijken van de uitkomsten van de scenario’s, op basis van:

openingstijden inzichtelijk te maken.

-

het oppervlak binnen de 35 Ke contour (de geluidsruimte)

-

de ligging van de 35 Ke contour ten opzichte van de PKB zone

-

het aantal geluidbelaste woningen, ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden

Om een zuivere vergelijking te kunnen maken van de geluidbelasting van civiel verkeer in de
verschillende scenario’s met de huidige PKB zone en met de geluidsruimte voor civiel medegebruik is
de geluidbelasting uitgedrukt in Kosteneenheden (Ke). De berekening is uitgevoerd volgens het
“Voorschrift voor de berekening van de geluidsbelasting (Ke) ten gevolge van het vliegverkeer”,
document RLD/BV-01 (1996). Dit is de door het Rijk voorgeschreven methodiek voor de bepaling van
de geluidbelasting in Ke.
Voor het bepalen van het aantal geluidbelaste woningen, hinder en slaapverstoring als gevolg van
vliegtuiggeluid is de geluidbelasting uitgedrukt in LDEN. Deze maat wordt internationaal gezien als
een goede maat voor het bepalen van hinder als gevolg van vliegtuiggeluid. De berekeningswijze die
hierbij is gehanteerd sluit aan bij het Europese voorschrift voor het berekenen van de geluidbelasting
rond luchthavens (ECAC Doc 29).
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In beide geluidsmaten wordt gewerkt met een straffactor voor de geluidbelasting in de avond, nacht
en vroege ochtend. Hiermee telt een vliegtuigpassage in deze perioden zwaarder mee dan een
passage overdag. De gehanteerde (standaard) straffactoren zijn:
Periode van de dag

Straffactor Ke

Straffactor LDEN

00:00 - 06:00

10

10

06:00 - 07:00

8

10

07:00 - 08:00

4

1

08:00 - 18:00

1

1

18:00 - 19:00

2

1

19:00 - 20:00

3

3,16

20:00 - 21:00

4

3,16

21:00 - 22:00

6

3,16

22:00 - 23:00

8

3,16

23:00 - 00:00

10

10

Aanpak fase 2 (effecten business case)
De activiteiten in deze fase zijn:


Het definiëren van de scenario’s behorend bij de business case



Het uitvoeren van een aantal kwantitatieve analyses voor de scenario’s met geluid- en externe



Het vergelijken van de uitkomsten van de scenario’s, op basis van:

veiligheidsmodellen.
-

het oppervlak binnen de 35 Ke contour (de geluidsruimte)

-

de ligging van de 35 Ke contour ten opzichte van de PKB zone

-

het aantal geluidbelaste woningen, ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden

-

de 10-6 plaatsgebonden risicocontouren ten opzichte van het planalternatief 2 uit het
Milieueffectrapport Militair Luchtvaartterrein Eindhoven

Voor de bepaling van de geluidbelasting is dezelfde methodiek gehanteerd als in fase 1.
De plaatsgebonden risicocontouren zijn bepaald op basis van de rekenwijze die is beschreven in
“Voorschrift en procedure voor de berekening van externe veiligheid rond luchthavens”, document
NLR-CR-2004-083 (2004).
Zowel voor de bepaling van de geluidsruimte als de plaatsgebonden risicocontouren zijn er daarmee
geen methodische verschillen in de berekeningswijze ten opzichte van de berekeningen die zijn
uitgevoerd in het kader van het Milieueffectrapport Militair Luchtvaartterrein Eindhoven en zijn de
verschillen in de uitkomsten derhalve het gevolg van verschillen in het veronderstelde gebruik van de
luchthaven.
2.3

Invoergegevens
Hoofdstuk 3 beschrijft het gebruik van de luchthaven in de verschillende scenario’s. Algemeen
gehanteerde aannames en invoergegevens zijn hieronder beschreven.
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Geluidsruimte
De totale geluidsruimte op basis van de PKB bedraagt op dit moment 22,2 km2, voor militair en civiel
medegebruik. De 35 Ke contour van het totale gebruik dient deze ruimte niet te overschrijden. Verder
geldt een overeenkomst tussen Defensie en Eindhoven Airport over het gebruiksoppervlak voor civiel
verkeer en over het aantal vliegtuigbewegingen. De civiele geluidsruimte bedraagt 4,7 km2, het
maximum aantal vliegtuigbewegingen bedraagt 21.175.
In dit onderzoek is:


het oppervlak binnen de 35 Ke contour van het civiel verkeer bepaald, welke afgezet kan worden
ten opzichte van de civiele geluidsruimte van 4,7 km2



de ligging van de 35 Ke contour van het civiel verkeer is afgezet ten opzichte de zone in het PKB

Militair gebruik
Het militair gebruik is in de berekeningen niet meegenomen.
Baangebruik
Het weer (met name windrichting) is in belangrijke mate van invloed op de richting waarin de
start-/landingsbaan van een luchthaven wordt gebruikt (het ‘baangebruik’). Het baangebruik
zal van jaar tot jaar varieren als gevolg variatie in de jaarlijkse weersomstandigheden. Het
veronderstelde baangebruik (zie onderstaande tabel) is het gebruik dat Eindhoven Airport als
gemiddeld wordt beschouwd, gebaseerd op de meteorologische omstandigheden van de
afgelopen jaren.
Vluchttype

Baan 04

Baan 22

Start

30%

70%

Landing

30%

70%

In dit onderzoek is geen meteotoeslag toegepast. Toepassing van de meteotoeslag voor het in
kaart brengen van het oppervlak binnen de 35 Ke zou een verkeerd beeld geven van het
oppervlak dat binnen de geluidscontour in een gebruiksjaar op zal treden. Het oppervlak van
het gebied waar het geluid in een jaar daadwerkelijk neerslaat is namelijk niet of nauwelijks
afhankelijk van het weer. De meteotoeslag dient wel te worden toegepast voor vaststelling
van een zone (een geografisch ligging van het gebied waarbinnen de geluidbelasting van x Ke
van jaar tot jaar normaliter binnen valt) om de ‘normale’ variatie in de ligging van het gebied
(als gevolg van het weer) waar het geluid neerslaat op te kunnen vangen.
Op basis van de bestemming en herkomst van vliegtuigen is het verkeer over de routes (zie
hieronder) verdeeld conform de huidige praktijk. Bijvoorbeeld: verkeer met een bestemming
in Engeland gebruikt de route die naar het westen loopt.
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Routes en routespreiding
De vluchtuitvoering in het horizontale vlak wordt gekarakteriseerd door vliegroutes. Daarbij wordt
rekening gehouden met een spreiding in de ligging van de vliegpaden die in de praktijk verwacht
wordt op te treden rondom deze vliegroutes.
Voor de geluidbelasting in Ke is de ligging van routes en routespreiding gebruikt die ook voor het
vaststellen van de toegestane civiele geluidsruimte en de PKB zone zijn gebruikt. Hiermee is de
vergelijking van het gebruik ten opzichte van de huidige gebruiksruimte zuiver het gevolg van een
ander gebruik van de luchthaven, en niet het gevolg van een andere modellering van de routes.
De ligging van routes en routespreiding voor het bepalen van de geluidbelasting in LDEN zijn afgeleid
uit radargegevens van het civiel verkeer. De modellering sluit hiermee aan bij de hedendaagse wijze
van vliegen.
Woning- en populatiegegevens
Voor het bepalen van het aantal woningen binnen geluidscontouren en het aantal mensen dat hinder
ondervindt is informatie benodigd over de aanwezigheid van woningen en personen in de omgeving
van de luchthaven. Voor de huidige woningbouwsituatie is gebruik gemaakt van een
adreslocatiebestand afkomstig van Bridgis BV. Peildatum van deze locaties is juli 2007. In combinatie
met populatiegegevens van Wegener DM per 6-positie postcode (peildatum: februari 2007) is het
aantal woningen en inwoners per adreslocatie bekend. Daarnaast is voor nieuwbouwlocaties gebruik
gemaakt van de Nieuwe Kaart van Nederland, met de aanname van 2,1 inwoners per woning.
In fase 1 (verkenning) is alleen de huidige woningbouwsituatie meegenomen. In fase 2 (effecten van
de business case) is tevens de verwachte nieuwbouw meegenomen.
Hinder en slaapverstoring
Om het aantal mensen dat ernstige hinder en/of ernstige slaapverstoring ondervindt te bepalen, is
gebruik gemaakt van relaties die een verband leggen tussen geluidbelasting en de mate waarin
mensen ernstige hinder en slaapverstoring ervaren. Deze relaties zijn afgeleid uit de resultaten van
enquêtes die zijn gehouden onder omwonenden van de luchthaven. In dit onderzoek zijn de meest
recente relaties gehanteerd die door het RIVM in het kader van de Gezondheidskundige Evaluatie
Schiphol (2002) zijn vastgesteld voor LDEN en LNIGHT.
2.4

Resultaten geluidbelasting
De geluidbelasting is uitgedrukt in zowel Ke als in LDEN. De geluidbelasting uitgedrukt in Ke heeft een
wettelijke status middels de aanwijzing die voor de luchthaven is afgegeven.
De LDEN geluidmaat wordt internationaal gezien als beste maat om de geluidseffecten van luchtvaart
in uit te drukken. In dit onderzoek is de ligging van de 47 en 55 dB(A) LDEN-contouren beschouwd. De
47 dB(A) LDEN-contour kan daarbij worden gezien als gebied waarbinnen kan worden overwogen om
al dan niet (grootschalige) nieuwbouw van woningen mogelijk te maken; de 55 dB(A) LDEN-contour
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geldt als gebied waarbinnen geen geluidgevoelige bestemmingen en functies mogen worden
gerealiseerd. Buiten het gebied van de 47 dB(A) LDEN-contour treedt ook geluidshinder op, maar daar
is niet naar gekeken in deze studie.

2.5

Resultaten externe veiligheid
Voor externe veiligheid zijn de resultaten uitgedrukt in de ligging van de 10-6 plaatsgebonden
risicocontouren. Deze contouren geven het gebied aan waar het risico op overlijden van een persoon
op de grond bij een vliegtuigongeval 1 op 1.000.000 jaar of meer is.
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3

Verkenning effecten geluid

3.1

Invoergegevens
De invloed van vlootomvang, vlootsamenstelling en openingstijden is afgezet ten opzichte van een
basisscenario. Voor dit basisscenario heeft Eindhoven Airport een dienstregeling aangeleverd die
uitgaat van:


52.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis (huidige situatie +35.000 vliegtuigbewegingen)



Verkeerssamenstelling:



-

5% light verkeer (MTOW < 7 ton), zoals Cessna 210

-

65% medium verkeer (MTOW ≥ 7 ton en MTOW < 136 ton), zoals F50 en F70

-

30% heavy verkeer (MTOW ≥ 136 ton), zoals A320 en B737

Gebruik van 7:00 tot 24:00

Verkeerssamenstelling
In het basisscenario is de volgende verkeerssamenstelling opgenomen.

30,000
49%
25,000

20,000
31%
15,000

10,000

5,000
5%

6%

6%
3%
0%

Klein verkeer

Figuur 3.1

Business jets

Regional jets

A300

A320

B737-300/400

B737-700/800

Verkeerssamenstelling.

Openingstijden
De openingstijden zijn van invloed op de dienstregeling: de tijdstippen dat vliegtuigen aankomen en
vertrekken. Deze tijdstippen bepalen de straffactor waarmee een vlucht in de berekening van de
geluidbelasting meetelt (zie hoofdstuk 2). De dienstregeling in het basisscenario gaat uit van enkele
vliegtuigen die een aantal ‘slagen’ op de dag maken van en naar Eindhoven. Deze slagen starten aan
het begin van de dag op Eindhoven en eindigen aan het einde van de dag weer op Eindhoven.
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Invloed verkeersomvang
Bij verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport is verondersteld dat de groei evenredig over het
medium en heavy verkeer verdeeld is, waarbij de omvang van het klein verkeer constant blijft. Dit
geeft de volgende aantallen vluchten per verkeerssegment.
35000
30000
25000
Vliegtuigbewegingen

3.2

20000

27,000
37,000

15000

52,000

10000
5000
0
Light

Figuur 3.2

Medium

Heavy

Verdeling over verkeerssegmenten afhankelijk van verkeersomvang.

De invloed van de verkeersomvang is bepaald uitgaande van openingstijden van 7:00 tot 24:00.
Resultaten – invloed verkeersomvang
Onderstaande figuren geven de ligging van de 47 dB(A) LDEN en 57 dB(A) LDEN contouren (eerste
figuur) en de 35 Ke contouren (tweede figuur) voor de onderzochte varianten van verkeersomvang.
LDEN

35.000 extra vtb’s
20.000 extra vtb’s
10.000 extra vtb’s
Huidig verkeersvolume

55 dB(A)
47 dB(A)
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Ke

PKB zone: 22,2 km2
35.000 extra vtb’s
20.000 extra vtb’s
10.000 extra vtb’s
Huidig verkeersvolume

Nieuwe kaart
bedrijventerrein
wonen
zoekgebied Het Nieuwe
Woud

Hieruit blijkt:


de geluidscontouren nemen toe bij toenemend verkeersvolume



delen van het zoekgebied Het Nieuwe Woud vallen binnen de 47 dB(A) LDEN contour van het
civiel verkeer



de 35 Ke geluidscontouren van het civiel verkeer vallen volledig binnen de huidige PKB zone
(opgebouwd uit civiel plus militair verkeer)

Onderstaande tabel geeft het oppervlak binnen de 35 Ke geluidscontour, het aantal inwoners met
een geluidbelasting van 55 dB(A) LDEN of meer en de aantallen ernstig gehinderden en ernstig
slaapverstoorden op basis van de huidige woningbouwsituatie.
Oppervlak
35 Ke [km2]

Inwoners ≥
55 dB

Ernstig
gehinderden

Ernstig slaapverstoorden

Huidig verkeersvolume (realisatie 2008)

2,9

20

175

0

Huidig + 10.000 vtb’s  toaal: 27.000 vtb’s

5,1

80

725

< 25

Huidig + 20.000 vtb’s  toaal: 37.000 vtb’s

7,7

190

1.500

< 25

Huidig + 35.000 vtb’s  toaal: 52.000 vtb’s

11,6

290

2.875

< 25

Variant

3.3

Verkeerssamenstelling
De varianten in de verkeerssamenstelling hebben betrekking op het aantal regional jets (Fokker 70)
en het aantal B737-700’s. Het overig verkeer is in deze varianten gelijk verondersteld, zie figuur 3.1.
Onderstaande tabel geeft de onderzochte varianten.
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Variant

F70

B737-700

Overig (zie figuur 3.1)

Basisscenario

14.600

16.058

21.342

Nadruk op regional jets

29.200

1.458

21.342

0

30.658

21.342

Nadruk op heavy

De invloed van de verkeerssamenstelling is bepaald uitgaande van 52.000 vliegtuigbewegingen en
openingstijden van 7:00 tot 24:00.
Resultaten – invloed verkeerssamenstelling
Onderstaande figuren geven de ligging van de 47 dB(A) LDEN en 57 dB(A) LDEN contouren (eerste
figuur) en de 35 Ke contouren (tweede figuur) voor de onderzochte varianten voor de
verkeerssamenstelling.
LDEN

Basisscenario
Nadruk op regional jets
Nadruk op heavy

55 dB(A)
47 dB(A)
Nieuwe kaart
bedrijventerrein
wonen
zoekgebied Het Nieuwe
Woud
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PKB zone 22,2 km2
Basisscenario
Nadruk op regional jets
Nadruk op heavy

Ke

Nieuwe kaart
bedrijventerrein
wonen
zoekgebied Het Nieuwe
Woud

Hieruit blijkt:



de geluidscontouren zijn groter in geval de nadruk ligt op grotere vliegtuigen
de vlootsamenstelling is niet van invloed op het wel/niet omsluiten van delen van het
zoekgebied Het Nieuwe Woud door de 47 dB(A) LDEN contour van het civiel verkeer



de 35 Ke geluidscontouren van het civiel verkeer vallen volledig binnen de huidige PKB zone
(opgebouwd uit civiel plus militair verkeer)

Onderstaande tabel geeft het oppervlak binnen de 35 Ke geluidscontour, het aantal inwoners met
een geluidbelasting van 55 dB(A) LDEN of meer en de aantallen ernstig gehinderden en ernstig
slaapverstoorden op basis van de huidige woningbouwsituatie.
Variant

Oppervlak
35 Ke [km2]

Inwoners ≥
55 dB

Ernstig
gehinderden

Ernstig slaapverstoorden

Basisscenario

11,6

290

2.875

< 25

Nadruk op regional jets

10,9

230

1.875

< 25

Nadruk op heavy

12,4

370

3.400

< 25

De geluidsfootprint van de passage van een B737-700 is groter dan die van een F70. Accommoderen
van grotere vliegtuigen leidt daardoor tot meer hinder dan accommoderen van kleinere vliegtuigen.
3.4

Openingstijden
Een tiental vliegtuigen in de dienstregeling van het basisscenario maken een aantal ‘slagen’ op de
dag van en naar Eindhoven. Deze slagen starten aan het begin van de dag op Eindhoven en eindigen
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aan het einde van de dag weer op Eindhoven. Afhankelijk van de openingstijden zullen deze slagen
eerder of later beginnen en eindigen. Onderstaande tabel geeft het effect op de dienstregeling voor
de onderzochte varianten:
Openingstijden

Effect op de dienstregeling

7:00 – 24:00

- (referentie)

6:00 – 23:00

slagen beginnen en eindigen eerder

6:00 – 24:00

slagen beginnen eerder, waardoor langere slagen (verdere gelegen
bestemmingen) mogelijk zijn

7:00 – 23:00

slagen eindigen eerder, waardoor enkele slagen korter zijn en/of meer vliegtuigen
in moeten worden gezet om dezelfde bestemmingen te kunnen bereiken

Huidige openingstijden

slagen van en naar Eindhoven met Eindhoven als basis zijn niet meer mogelijk (is
economisch niet rendabel), waardoor het karakter van de operatie en daarmee de
vlootsamenstelling anders zal zijn

De dienstregeling van het basisscenario is hierop aangepast om het effect van de openingstijden in
kaart te brengen.
De invloed van de openingstijden is bepaald uitgaande van 52.000 vliegtuigbewegingen en een
vlootsamenstelling zoals beschreven in paragraaf 3.1 (met uitzondering van de variant met de
huidige openingstijden, zie tabel).
Resultaten – invloed openingstijden
Onderstaande figuren geven de ligging van de 47 dB(A) LDEN en 57 dB(A) LDEN contouren (eerste
figuur) en de 35 Ke contouren (tweede figuur) voor de onderzochte varianten voor de openingstijden.

LDEN

7:00 – 24:00
7:00 – 23:00
G:00 – 24:00
6:00 – 23:00
Huidige openingstijden

55 dB(A)
47 dB(A)
Nieuwe kaart
bedrijventerrein
wonen
zoekgebied Het Nieuwe
Woud
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PKB zone 22,2 km2
7:00 – 24:00
7:00 – 23:00
G:00 – 24:00
6:00 – 23:00
Huidige openingstijden

Ke

Nieuwe kaart
bedrijventerrein
wonen
zoekgebied Het Nieuwe
Woud

Hieruit blijkt:


de geluidscontouren zijn groter naarmate het gebruik van de luchthaven eerder kan starten dan



de openingstijden zijn niet van invloed op het wel/niet omsluiten van delen van het zoekgebied

wel later kan eindigen; dit is vooral voor het begin van de operatie om 6:00 het geval
Het Nieuwe Woud door de 47 dB(A) LDEN contour van het civiel verkeer


bij ruime openingstijden kan de 35 Ke geluidscontour in het zuiden buiten de huidige PKB zone
(opgebouwd uit civiel plus militair verkeer) vallen

Onderstaande tabel geeft het oppervlak binnen de 35 Ke geluidscontour, het aantal inwoners met
een geluidbelasting van 55 dB(A) LDEN of meer en de aantallen ernstig gehinderden en ernstig
slaapverstoorden op basis van de huidige woningbouwsituatie.
Oppervlak
35 Ke [km2]

Inwoners ≥
55 dB

Ernstig
gehinderden

Ernstig slaapverstoorden

Openstelling van 7:00 – 24:00

11,6

290

2.875

< 25

Openstelling van 7:00 – 23:00

10,8

270

2.725

0

Openstelling van 6:00 – 24:00

13,5

560

3.925

1.175

Openstelling van 6:00 – 23:00

12,2

520

3.825

1.075

Huidige openingstijden

7,1

210

1.725

0

Variant

Uit deze resultaten blijkt dat verruiming van de openingstijden in de vroege ochtend meer nadelige
geluidseffecten heeft dan verruiming in de late avond.
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3.5

Toelichting op resultaten
Op hoofdlijnen blijkt uit deze resultaten:


De verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport gaat gepaard met een toename van het aantal
ernstig gehinderden (geluid): van circa 350 bij het huidig gebruik naar 2.000 tot 4.000 ernstig
gehinderden bij 52.000 vliegtuigbewegingen. Ter vergelijking:
-

Rondom Schiphol bedraagt het aantal ernstig gehinderden bij 510.000 vluchten (maximale
ontwikkelingsruimte tot en met 2020) maximaal tot circa 200.000 personen op jaarbasis
(zonder meteotoeslag).

-

Het wegverkeer, railverkeer en industrie zorgt in de regio voor meer ernstig gehinderden dan
de luchtvaart. Onderstaande tabel geeft het aantal ernstig gehinderden binnen de 50 dB(A)
LDEN contouren per gemeente voor de verschillende bronnen. Het aantal ernstig gehinderden
voor het wegverkeer, het railverkeer en de industrie zijn ontleend aan het ‘Actieplan Richtlijn
Omgevingslawaai, agglomeratie Eindhoven’ uit 2008. De aantallen voor de luchtvaart zijn de
aantallen bij het maximum van 4.000 ernstig gehinderden (in een ruimer gebied dan de 50
dB(A) LDEN) bij 52.000 vliegtuigbewegingen. Weergegeven zijn de gemeenten met woningen
binnen de 50 dB(A) LDEN contour.
Gemeente

Wegverkeer

Railverkeer

Industrie

Eindhoven Airport,
civiel 52.000 vtb’s

Eindhoven

8.875

550

375

100

Veldhoven

825

0

0

300

Best

675

75

75

75

Eersel*

-

-

-

275

Bladel*

-

-

-

< 25

Son en Breugel*

-

-

-

< 25

* Niet gespecificeerd in ‘Actieplan Richtlijn Omgevingslawaai, agglomeratie Eindhoven’


Effecten met betrekking tot slaapverstoring zijn vooral te verwachten indien de luchthaven vanaf
6:00 in gebruik is. Verruiming van de openingstijden tot 24:00 heeft nauwelijks een effect op de
verwachte slaapverstoring.



Het oppervlak binnen de 35 Ke geluidscontour van het civiel verkeer blijft (ruim) binnen het
oppervlak van de PKB-zone (militair plus civiel verkeer). De betreffende geluidscontouren blijven
daarbij overal binnen de PKB zone.



Van ‘veel’ naar ‘weinig’ invloed op de effecten met betrekking tot geluidbelasting is de volgorde
van de onderzochte parameters:
1.

Verkeersomvang

2.

Openstelling

3.

Verkeerssamenstelling
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4

Uitwerking business case

4.1

Invoergegevens
Het scenario voor de business case gaat uit van 42.750 vliegtuigbewegingen, een toename van circa
25.000 vliegtuigbewegingen ten opzichte van de huidige situatie. Eindhoven Airport heeft voor dit
scenario een dienstregeling aangeleverd die verder uitgaat van:




Verkeerssamenstelling:
-

2% light verkeer (MTOW < 7 ton), zoals Cessna 210

-

14% medium verkeer (MTOW ≥ 7 ton en MTOW < 136 ton), zoals F50 en F70

-

84% heavy verkeer (MTOW ≥ 136 ton), zoals A320 en B737

Gebruik van 7:00 tot 24:00

Verkeerssamenstelling
Het scenario voor de business case gaat uit van de volgende verkeerssamenstelling.

35,000
75%
Hui di g
Bus i nes s cas e

30,000

25,000

20,000

15,000

52%

10,000

11%

5,000

17%

17%

6%
3%

5% 2%

0% 0%

5%

4% 2%

Klein verkeer

Business jets

Regional jets

A300

A320

B737-300/400 B737-700/800

Figuur 4.1 Verkeerssamenstelling.

In het business case scenario is ten opzichte van de huidige situatie een toename verondersteld van
het aantal vluchten met een Boeing 737-700/800. De overige segmenten / vliegtuigtypes zijn qua
ordegrootte gelijk met de huidige situatie.
Etmaalverdeling
Op basis van de dienstregeling voor het scenario van de business case blijkt de volgende verwachte
verdeling van het verkeer over het etmaal.
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Periode van de dag

Aantal vtb’s [%]

Straffactor Ke

Straffactor LDEN

00:00 - 06:00

-

10

10

06:00 - 07:00

-

8

10

07:00 - 08:00

6%

4

1

08:00 - 18:00

70%

1

1

18:00 - 19:00

2%

2

1

19:00 - 20:00

5%

3

3,16

20:00 - 21:00

6%

4

3,16

21:00 - 22:00

5%

6

3,16

22:00 - 23:00

3%

8

3,16

23:00 - 00:00

2%

10

10

Dit geeft een gemiddelde nachtstraffactor voor de totale vloot van 2,16 (huidig: 1,77) voor de
geluidbelasting in Ke en 1,61 (huidig: 1,36) voor de geluidbelasting in LDEN. In de business case is het
verkeer daarmee wat minder gunstig over de dag verdeeld met relatief wat meer verkeer in ochtend
en avond.
4.2

Resultaten – geluid
Onderstaande figuren geven de ligging van de 47 dB(A) LDEN en 57 dB(A) LDEN contouren (eerste
figuur) en de 35 en 20 Ke contouren (tweede en derde figuur) voor de onderzochte varianten voor het
business case scenario met 42.750 vliegtuigbewegingen.

LDEN

Business case
Huidige situatie

55 dB(A)
47 dB(A)

Nieuwe kaart
bedrijventerrein
wonen
zoekgebied Het Nieuwe
Woud
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PKB zone 22,2 km2
Business case, 42.750 vtbs
Huidige situatie

35 Ke

Nieuwe kaart
bedrijventerrein
wonen
zoekgebied Het Nieuwe
Woud

20 Ke

16 december 2009

MER Planalternatief 2 (civiel plus
militair verkeer, incl.
meteotoeslag)
Business case, 42.750 vtbs
Huidige situatie
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Hieruit blijkt:


de 35 Ke geluidscontour van het civiele verkeer alleen ligt geheel binnen de huidige PKB zone,
opgebouwd uit civiel plus militair verkeer



de 20 Ke geluidscontour van het civiele verkeer alleen omsluit delen van het zoekgebied Het
Nieuwe Woud, maar ligt geheel binnen de 20 Ke zoals berekend in het MER

Onderstaande tabel geeft het oppervlak binnen de 35 Ke geluidscontour, het aantal inwoners met
een geluidbelasting van 55 dB(A) LDEN of meer en de aantallen ernstig gehinderden en ernstig
slaapverstoorden op basis van de huidige woningbouwsituatie plus de verwachte nieuwbouw.
Variant
2

Oppervlak 35 Ke [km ]

Huidige situatie

Business Case

2,9

9,3

Inwoners ≥ 55 dB

20

290

Ernstig gehinderden

300

4.175

- Huidige bebouwing

175

2.925

- Nieuwbouw conform nieuwe kaart

25

325

- Nieuwbouw Het Nieuwe Woud

100

925

0

50

Ernstig slaapverstoorden

Gelet op de huidige woningbouwsituatie zou de business case een toename van het aantal ernstig
gehinderden geven van het civiel verkeer alleen van 300 ernstig gehinderden in de huidige situatie
naar circa 3.000 ernstig gehinderden bij 25.000 vliegtuigbewegingen extra. Als daarnaast de plannen
voor nieuwbouw zouden worden gerealiseerd, geeft dit ruim 1.000 extra ernstig gehinderden.
Het effect op de verwachte slaapverstoring is beperkt, doordat er geen vroege vertrekkende vluchten
(voor 7:00) worden verondersteld. Het effect op de nachtelijke geluidbelasting is daarmee uitsluitend
het gevolg van enkele aankomsten tussen 23:00 en 24:00.
4.3

Resultaten – externe veiligheid
Onderstaande figuur geeft de ligging van de 10-6 plaatsgebonden risicocontour voor het business
case scenario en voor de huidige situatie.
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10-6 PR

MER Planalternatief 2 (civiel
plus militair verkeer, incl.
meteotoeslag)
Huidige situatie
Business case

Nieuwe kaart
bedrijventerrein
wonen
zoekgebied Het Nieuwe
Woud

Uit deze resultaten blijkt:


Het gebied waar als gevolg van civiel verkeer het risico op overlijden bij een vliegtuigongeval 1



Ten opzichte van de risico’s als gevolg van het civiel + militair verkeer zijn de risico’s van alleen

op 1.000.000 jaar of meer is, neemt in omvang (beperkt) toe ten opzichte van de huidige situatie.
het civiel verkeer in de business case zeer beperkt.
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5

Aanvullende analyse

5.1

Vraag
Wat is het aantal extra vliegtuigbewegingen ten opzichte van de huidige situatie dat mogelijk is
binnen een 35 Ke geluidscontour met een oppervlak van 6 km2, uitgaande van het scenario dat hoort
bij de business case?

5.2

Resultaten
Binnen een 35 Ke geluidscontour met een oppervlak van 6 km2 is het mogelijk een civiel gebruik van
in totaal circa 30.500 vliegtuigbewegingen te accommoderen. Dat betekent dat bovenop de huidige
18.050 vergunde vliegtuigbewegingen er nog ruimte is voor circa 12.500 extra vliegtuigbewegingen.
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