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Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 

 

 

  

 
Op 16 april heeft de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Eindhoven (COVM-Eindhoven) een 

pro forma zienszijze ingediend tegen de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het planMER voor de 
Luchtvaartnota 2020 – 2050. 
 

De COVM-Eindhoven heeft vervolgens tijdens haar ledenvergadering op 18 april besloten om de pro 
forma zienswijze te handhaven en inhoudelijk aan te vullen op basis van onderstaande 
onderwerpen.   

 
 
Denkrichtingen voor de Luchtvaartnota  

 
Bereikbaarheid: Luchtvaart is geen doel op zich, maar is één van de alternatieven naast het HOV en 
de bereikbaarheid via de weg.  

>Breng in beeld wat de impact is op alle relevante emissies als de vluchten tot 750 km worden 
vervangen door HOV/spoor, en hoe veel ruimte daardoor kan ontstaan binnen de bestaande ruimte 
in luchtvaartbesluiten voor de luchthavens, voor nieuw te leggen luchtvaartverbindingen.  

>Breng in beeld wat het effect is van uitfaseren van categorie C en B toestellen, hoe snel die 
effecten te realiseren zijn en via welk instrumentarium daar effectief op gestuurd kan gaan worden.  
 

Emissies: Als het gaat om in te schatten emissies dienen luchtvaart en landzijdige bereikbaarheid 
onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld te worden uitgewerkt. Milieu-emissies van luchtvaart zijn van 
invloed op de bestaande cumulatieve achtergrondniveaus rondom de luchthavens.   

>Breng in beeld (regiokaarten) wat de impact is van scenario’s luchtvaart (groei; lucht- en landzijdig) 
op de bestaande regionale achtergrondconcentraties van geluid, luchtkwaliteit (tav. S02, N02, PM10, 
PM2,5, ultrafijnstof PM≤1. roet), Breng dit tevens in beeld bij de maximale inzet van bio-kerosine (en 

op welke termijn dat kan worden bereikt) en bij de inzet van ontzwavelde kerosine. 
>Breng de cumulatieve Milieu-Gezondheids impact in beeld met het MGR-instrument (van het RIVM) 
van scenario’s luchtvaart (lucht- en landzijdige groei). Zie hiervoor de website  
www.gezondeleefomqevinq.nl/instrumenten/MGR.  
>Breng de inpact van de NO2 belasting op de natuur- cq natura 2000-gebieden in de omgeving van 
luchthavens in beeld (lucht- en landzijdige groei).  

>Ten aanzien van CO2 zal naast mitigerende maatregelen ook compensatie een rol spelen, zoals 
bosaanplant. Het is wenselijk dat deze compensatie plaats vindt in dezelfde regio.  
>Naast CO2 moet ook aandacht zijn voor de compensatie van andere milieucomponenten zoals 

Nox, methaan, lachgas, fluorverbindingen en HFK’s.  

http://www.gezondeleefomqevinq.nl/instrumenten/MGR
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Aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden: Dit inzicht is van groot belang voor de te maken 
afwegingen, omdat gezondheid van inwoners serieus dient te worden genomen. De wettelijk 

voorgeschreven rekeninstrumenten geven ten opzichte van de werkelijk gepeilde beleving (GGD 
gezondheidsbelevingsonderzoeken) een sterke onderschatting.   
>Breng deze aantallen in beeld met de wettelijk voorgeschreven instrumenten, specifiek bepaalde 

Lden's op basis van lokaal bepaalde dosis-effect relaties en met de Europese Lden ECAC DOC20. 
Zet de berekende aantallen af tegen de aantallen bepaald via de GGD Gezondheidsbelevings-
onderzoeken en dienen op recent geverifieerde dosis-effect relaties gebaseerd worden.  

 
De economische voordelen van de luchthaven voor de Brainportregio zelf zijn beperkt, zoals onlangs 
in de Tweede Kamer is uitgesproken. Het bestemmingenpakket van Eindhoven Airport wordt volledig 

bepaald door de wensen van de luchtvaartmaatschappijen. De wettelijke mogelijkheden om 
bestemmingen gerealiseerd te krijgen, die de economie in de regio dienen, zijn te gering.  
>De regio zou een zekere wettelijk geregelde invloed op het bestemmingenpakket en op de 

slottoedeling moeten krijgen. Essentieel is daarbij dat slots ook moeten kunnen worden ingenomen 
en dat deze na uitgifte niet voor altijd hun rechtsgeldigheid behouden.   
 

 
Toetsingskader  
 

Stikstofbelasting: Er worden miljoenen geïnvesteerd om de Natura2000 gebieden veerkrachtig te 
maken voor stikstofbelasting. De Wet PAS ligt nav de uitspraak van het Europese Hof ter 
beoordeling bij de Raad van State. Dit omdat de inschattingen bepaald met het rekeninstrument 

(ARIUS) in de praktijk hoger blijken te zijn dan rekenkundig bepaald. Waardoor de Natura2000 
gebieden onvoldoende beschermd blijken te zijn. Er wordt medio 2019 een advies van de Raad van 
State verwacht. De regering zal moeten bepalen hoe daarmee om te gaan.   
>Breng in beeld hoe/met welke concrete maatregelen het rijk ervoor gaat zorgen dat de 

stikstofbelasting rondom luchthavens gaat afnemen. 
>Breng in beeld wat bij een aangepaste Wet Pas/rekeninstrument ARIUS, de gevolgen zijn van 
toestaan van verhoogde stikstofbelasting als gevolg van meer vliegverkeer, en wat dat betekent voor 

het inperken van ruimte voor stikstofemissies als gevolg van andere regionale ontwikkelingen 
(stedelijke verdichting/regionale woondeals; nieuwe industriegebieden/campussen, aan te leggen 
wegen etc.). 

 
Economie: In Nederland zijn voor een aantal luchthavens (Schiphol, EA) fondsen beschikbaar 
gesteld voor compensatie, participatie en transparantie, schadeloosstelling, verbetering van 

leefbaarheid etc. 
>Bepaal de omvang van de kosten, fondsen en investeringen die nodig zijn ten aanzien van natuur 
c.q. financiële compensatie van schade/toenemende belasting, economische schade van beoogde 

andere ruimtelijk-economische projecten in de regio die door luchtvaartgroei in het gedrang 
komen/geen doorgang kunnen vinden, beperken omgevingseffecten van parkeren in omliggende 
wijken, gezondheidsimpact, landzijdige bereikbaarheid.  
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1 Dit MKBA (uit 2008) dateert uit een tijd dat groei van de luchtvaart het denken beheerste. Heden ten dage zijn velen 

van mening dat dit MKBA nogal gekleurd is en dat zeker niet alle aanbevelingen als input voor de luchtvaartnota 2020 

– 2050 moeten worden gebruikt. Latere aanvullingen op dit MKBA (de meest recente in 2018) ontberen tot nu toe een 

second opinion en dienen daarom ook met de nodige reserves te worden beschouwd. De omwonenden kunnen deze 

COVM zienswijze niet onderschrijven als deze passage blijft gehandhaafd. 

Bij toestaan van toename van luchtvaart dienen de maatschappelijke kosten te worden betrokken 
van het op peil brengen/houden van de infrastructuur voor de landzijdige bereikbaarheid van de 
luchthavens en tenslotte de waardevermindering van woningen (WOZ) en compensatie daarvan aan 

de betreffende gemeenten. 
 
Het is rond vliegveld Eindhoven nauwelijks mogelijk om op basis van openbaar toegankelijke 

meetgegevens te verifiëren of de gebruikte modellen om de geluidshinder te berekenen, in de 
praktijk correct zijn.  
>De resultaten van de meetstations, die bij het vliegveld in beheer zijn, moeten openbaar 

toegankelijke cijfers afleveren voor de geluidsbelasting in Lden en Ke.  
 
 

Participatie en procedure 
>Betrek de adviezen vanuit de Proefcasus Eindhoven Airport ten aanzien van doorontwikkeling, 
communicatie, betere maatschappelijke inbedding van de luchthaven in de regio en samenwerking 

met meer vertrouwen. 
>De direct omwonenden van de luchthaven Eindhoven worden (op hun verzoek) niet 
vertegenwoordigd door de Stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale 

Luchthavens (Stichting ABReL). De omwonenden van de luchthaven Eindhoven willen een 
onafhankelijke beslissing kunnen nemen over de voorstellen voor een permanente participatie- en 
overlegstructuur die vanuit de Proefcasus Eindhoven Airport gedaan worden.  

 
 
Algemeen 

>Betrek de aanbevelingen uit de MKBA Schiphol1 (2008): zie hiervoor de quickscan MKBA voor de 
opties voor Schiphol en de regio op middellange termijn.  
 
Het civiele vliegverkeer Eindhoven Airport maakt medegebruik van de militaire luchthaven 

Eindhoven. Zowel het civiele- als het militaire vliegverkeer hebben een uitwerking op het woon- en 
leefklimaat in de omgeving.  
>Maak beleid dat beide gebruikers van de luchthaven Eindhoven aanzet tot een reductie van hun 

footprint.  
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Graag wil ik u verzoeken om de bovengenoemde voorstellen en opmerkingen mee te nemen in de 
verdere uitwerking.  
 

 
 
Hoogachtend, 

 

Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven 

                                                                                         

C. van der Maat                                                                              S.J. Adriaansen  

Voorzitter                                                                                        Secretaris  

 

 

 


