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Kanttekeningen bij de berekening van de geluidsbelasting over het jaar 2019. 

 

Punt 8 van de concept agenda bevat – ter informatie – de rapportage van de (civiele) geluidsbelasting 

luchthaven Eindhoven 2019. In een aparte notitie wordt aandacht besteed aan de overschrijding van de 

35 Ke civiele geluidscontour die in 2019 heeft plaatsgevonden. 

In hoofdstuk 3, pagina 14 van de rapportage wordt opgemerkt dat de oppervlakte binnen de 

zoneringscontour 10.3 km2 bedraagt en de oppervlakte binnen de berekende geluidscontour 9.6 km2 

bedraagt. 

Onze eerste kanttekening betreft de oppervlakte binnen de geluidscontour. De oppervlakte binnen de 

zoneringscontour is berekend met meteomarge (10%). Voor de berekening van de actuele 

geluidscontour wordt deze meteomarge niet toegepast, omdat deze contour (afhankelijk van de 

heersende windrichtingen in het betreffende jaar) binnen de zoneringscontour kan verschuiven, maar 

de zoneringscontour nergens mag overschrijden. Voor de berekening van de oppervlakte binnen de 

actuele geluidscontour (om na te gaan of de in het LHB vastgelegde oppervlakte van 10.3 km2 van de 

zoneringscontour niet wordt overschreden) moet de meteomarge juist wel worden toegepast. 

Kort gezegd, de meteomarge is bedoeld om veranderingen in de heersende windrichtingen in enig jaar 

op te kunnen vangen, niet om “vol te vliegen”. 

Uit de genoemde notitie en het bovenstaande blijkt dat in 2019 niet alleen de zoneringscontour 

(plaatselijk) is overschreden, maar dat ook de oppervlakte binnen de actuele contour met meteomarge 

(9.6 x 1.1 = 10.6 km2) groter is dan de oppervlakte van de zoneringscontour (10.3 km2). Een 

overschrijding van de oppervlakte heeft in echter nooit tot handhaving geleid, gewoonweg omdat deze 

begrenzing (ook al staat deze expliciet in het LHB) niet in de methodiek werd meegenomen. 

Onze tweede kanttekening betreft de startprocedures die zijn gebruikt als invoergegevens voor de 

berekeningen. Het is gebleken dat in de berekeningen van de geluidsbelasting t.b.v. de handhaving 

wordt uitgegaan van de NADP1-procedure, omdat de in het LHB vastgelegde geluidzone is bepaald met 

deze procedure. Nergens is echter wettelijk voorgeschreven dat de bij het MER gebruikte 

startprocedures blijvend moeten worden toegepast. De geluidsbelasting in enig jaar dient berekend te 

worden met de feitelijk correcte gegevens. 

Het is ons niet duidelijk waarom de correcte gegevens over de feitelijke startprocedures niet door het 

NLR als invoergegevens zijn gebruikt. Intussen is namelijk gebleken dat er gedetailleerde informatie over 

de gebruikte startprofielen beschikbaar is. In de door ADECS uitgevoerde impactanalyse 

(i&w200605/pH/kd - 1.0 def.) wordt een berekening uitgevoerd met de volgende gegevens: 

“De startprocedures zijn standaard ingesteld op NADP2 1.000 ft. Voor een aantal 

luchtvaartmaatschappijen is informatie over het startprofiel beschikbaar en zijn de vliegprocedures 

hierop aangepast. Ryanair voert ook de NADP2 1.000 ft procedure uit. Wizz Air en Transavia voeren de 

NADP2 1.500 ft uit, SunExpress doet dit op 800 ft. Pegasus Airlines past de NADP1 startprocedure toe.” 
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Onze berekeningen (Seyno Sluyterman, augustus 2020) van de geluidsbelasting in 2019, gebruik makend 

van Appendix 10.1 en door ADECS gerapporteerde startprocedures, leveren een oppervlak binnen de 

civiele 35 Ke contour op tussen circa 12.5 en 12.8 km2 (inclusief meteomarge), afhankelijk van de 

gebruikte verfijningen van de vliegpaden tijdens de landing. Dit is aanzienlijk meer dan de in het LHB 

vergunde geluidsoppervlakte van 10.3 km2. 

Om deze overschrijding in historisch perspectief te plaatsen noemen we drie mogelijke oorzaken: 

1)            Het toegenomen aandeel van de B737 en A320 toestellen: In de MER2012 is uitgegaan van in 

totaal 43.000 vliegbewegingen in 2019, waarvan 35.702 zouden worden uitgevoerd met “grote” 

vliegtuigtypes als B737 en A320 (categorieën 469 en 077) en de rest door kleine toestellen (categorie 

070). In de referentiesituatie 2019 is sprake van in totaal 41.438 vliegbewegingen, waarvan 39.782 

vliegbewegingen met grote vliegtuigtypes en 1.656 vliegbewegingen met kleine toestellen. Deze 

verschuiving van kleine naar grote toestellen heeft geleid tot een extra toename van de 

geluidsbelasting. 

2)            Het rekenen met de verkeerde startprocedure (NADP1) in plaats van de feitelijk gevolgde 

startprocedures. 

3)            Het uitsluitend handhaven op (lokale) overschrijding van de 35 Ke geluidscontour. In de jaren 

dat een lokale overschrijding werd geconstateerd, is als ‘vergoelijking’ gemeld dat de totale oppervlakte 

van 10.3 km2 niet werd overschreden. Daarbij is echter geen rekening te houden met de meteomarge 

We verzoeken de COVM te bevorderen dat bij de handhaving voor de jaren 2020 en daarna (zolang het 

huidige LHB geldt) uitgegaan wordt van de geluidsbelasting berekend volgens de wettelijke kaders en 

met de correcte invoergegevens. Concreet betekent dit de vliegtuigprestatiegegevens volgens Appendix 

10.1 en de feitelijk gebruikt startprocedures. Er dient handhavend opgetreden worden als de actuele 35 

Ke geluidscontour (zonder meteomarge) de in het LHB vastgelegde contour (met meteomarge) dreigt te 

overschrijden of wanneer de oppervlakte binnen de feitelijke 35 Ke geluidscontour (met meteomarge) 

groter dreigt te worden dan 10.3 km2. Overigens is dit getal (als absoluut maximum) nog eens expliciet 

genoemd in de kamerbrief IENW/BSK-2020/145106 van 29 juli 2020. 

Tot slot: 

Het jaar 2019 wordt als referentie gebruikt in de aanbevelingen in het rapport van Pieter van Geel. Uit 

het bovenstaande blijkt dat de geluidsbelasting in dat jaar in strijd is met het LHB. Wij verzoeken de 

COVM dit onder de aandacht van het bevoegd gezag te brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens vertegenwoordigers van de omwonenden, 

Klaas Kopinga 


