
EndhovenAirport

Aan: COVM Eindhoven

Onderwerp: Referentie: Datum:
Civiele getuidcontour 2018 BR20181210 10 december 201$

Geachte leden van de COVM Eindhoven,

Hierbij informeer ik u over de civiele geluidcontour 2018. Zie hiervoor bijgaande notitie.

We realiseren ons dat de notitie luchthaven-technische informatie bevat. Mocht u om deze of
andere redenen aanvullende informatie nodig hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.

Met vriendelijke groet,
Eindhoven Aitport N.V.

drs. Joost Meijs
Algemeen directeur

Bijlage: Notitie geluidcontour 2018
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NOTITIE COVM

Betreft: civiele geluidscontour 2018

Op 2 novemberji. is geconstateerd dat er sprake is van een overschrijding aan de zuidwestelijke kant

van de civiele geluidscontour zoals deze is vastgelegd in het Luchthavenbesluit Eindhoven uit 2014.

Deze overschrijding van de contour in het zuidwesten gaat gepaard gaat met een onderschrijding in

het noordoosten; de geografische ligging van de contour is daarmee in zijn totaliteit iets richting het

zuidwesten opgeschoven. In deze notitie informeren wij u over de oorzaken van deze overschrijding

in het zuidwesten en over de genomen maatregelen om verdere overschrijding te beperken. Om u zo

volledig mogelijk te informeren, zullen wij eerst uitleg geven over het relevante wettelijke kader voor

civiel medegebruik op de militaire luchthaven Eindhoven.

Wettelijk kader

Voor het civiele gebruik van de militaire luchthaven Eindhoven is in het Luchthavenbesluit Eindhoven

(1 november 2014) (hierna: LHB) de grenswaarde (35Ke) van de geluidsbelasting opgenomen. In het

LHB is een bij die grenswaarde behorende maximale oppervlakte van de geluidsruimte (10,3 km2)

bepaald en geografisch vastgelegd middels een civiele geluidscontour (artikel 4.2.1).

In het LHB zijn tevens voorwaarden voor de openstelling voor het civiele verkeer opgenomen (artikel

4.2.2). In de vergunning voor burgermedegebruik voor de jaren 2016-2019 (17 december 2015) zijn

aanvullende voorwaarden opgenomen.

Figuur 1 Civiele geluidscontour (Bron: Luchthavenbesluit Eindhoven 2014)



In label 1 worden alle voorwaarden (LHB en vergunning) voor het burgermedegebruik door

Eindhoven Airport opgenomen. In de tabel wordt voor het jaar 2018 (actueel t/m oktober +

verwachting november en december) aangegeven of het burgermedegebruik binnen deze

voorwaarden heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor het bwennedegebnk 2018 Vo4daan?

Geluidsbelasting blijft binnen de in het LHB vastgelegde civiele geluidscontour X

Geluidsbelasting bedraagt niet meer dan 10,3km2 van de 35Ke zone

Aantallen vliegbewegingen bedragen niet meer dan 40.500 -- -

_______________

Maximaal zes geplande landingen tussen 2300 en 2400 uur met een V
gemiddelde van maximaal vier geplande landingen per dag op jaarbasis waarbij
er tot maximaal 2330 uur gepland kan worden*

Maximaal acht landingen tussen 2300 en 2400 uur per dag*

______

V

______

Geen starts tussen 2300 en 2400 uur of na 2400 uur behoudens V
extensieverlening*

______

Op zondag tussen 0700 en 0730 uur maximaal zes starts per dag met een
gemiddelde van maximaal vier starts op jaarbasis en in totaal tussen 0700 en
0800 uur op zondag maximaal acht starts per dag*

______________

Op zondag geen landingen tussen 0700 en 0800 uur (behoudens vluchten die in
afwijking van de planning eerder arriveren)*

_____________

*Bron: Eindhoven Airport (op basis von geluidsdashboard november 2018)

Tabel 1: voorwaarden voor het burgermedegebruik 2018

Contouroverschrjding

Op 2 novemberjl. is geconstateerd dat er sprake is van een verschuiving van de civiele

geluidscontour waardoor er een overschrijding is ontstaan. De overschrijding treedt op in de

zuidwestelijke lob van de geluidscontour.
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Figuur 2 Geluidbelasting 2018 zuidwestelijke lob civiele geluidscontour (Bron: NLR)



Oorzaak contouroverschrjding

Uit analyse van NLR van de geluidsbelasting in de eerste 10 maanden van 2018 kwamen de volgende

drie oorzaken naar voren, die bijdragen aan een geluidbelasting die hoger is dan in het LHB is

aangenomen:

1. Afwijkend baangebruik — er waren meer landingen vanuit het zuiden dan in het LHB is

aangenomen. In de milieueffectrapportage die ten grondslag heeft gelegen aan het LHB, is — op basis

van de gemiddelde weersomstandigheden - uitgegaan van een verdeling van het baangebruik over

baan 03 en baan 21 van resp. 30% en 70%. Verwacht wordt dat het baangebruik in 2018 uit zal

komen op een verdeling van resp. 40% en 60%. Zie ook bij het onderdeel ‘baangebruik 2018’

hieronder. Bij baangebruik conform het LHB (30%/70%) zou er geen overschrijding zijn opgetreden.

2. Hogere gemiddelde nachtstraffactor — er waren meer vluchten in uren met een hogere

nachtstraffactor dan in het LHB is aangenomen. De nachtstraffactor geeft een weging aan vluchten

die in de avond-, nacht of vroege ochtenduren plaatsvinden. De bijdrage aan de geluidbelasting door

deze vluchten telt hierdoor zwaarder mee in het eindresultaat.

3. Afwijkende vlootsamenstelling — meer vliegtuigbewegingen met types die een hogere bijdrage

hebben aan de geluidbelasting dan in het LHB is aangenomen. Dit betreft vooral meer toestellen van

het type A320 en A321 in plaats van kleine toestellen uit de categorie General Aviation.

De conclusie is dat het afwijkend baangebruik als de belangrijkste oorzaak gezien kan worden gelet

op het feit dat er geen overschrijding ontstaat bij een 30%/70% verdeling.

,iLuik 2013

In 2016 bleek het baangebruik zodanig af te wijken van het Luchthavenbesluit (nI. een 20/80

verdeling) dat het gebied ten zuiden van de luchthaven meer belast werd dan was afgesproken. Daar

bovenop was de zogenoemde route Ib van kracht geworden met inwerkingtreding van het

Luchthavenbesluit. De inwoners van Wintelre ervoeren veel hinder van deze nieuwe route richting

het zuidwesten. Omwonenden hadden (en hebben) behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid

over het baangebruik. Luchtverkeersleiding Eindhoven is actief op deze zaken gaan sturen om de

overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Dit betekende onder andere meer sturing

op de afgesproken verdeling van 30/70 en tevens beleid om gedurende de dag — zo mogelijk — niet

meer van baan te wisselen (‘baan in gebruik is baan in gebruik’).

De bijzondere meteorologische omstandigheden van de afgelopen zomer hebben ertoe bijgedragen

dat er veel vaker van baan 03 gebruik moest worden gemaakt dan in andere gebruiksjaren. Zodra in

juli bij de luchtverkeersleiding bekend werd dat er in de loop van het jaar mogelijk sprake zou kunnen

gaan zijn van een contouroverschrijding in het zuidwesten, heeft de luchtverkeersleiding er alles aan

gedaan om het baangebruik te corrigeren. De gegevens over het baangebruik worden maandelijks

gepubliceerd op de website samenopdehoogte.nl.

Ondanks dat er sindsdien zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van baan 21 om de

contouroverschrijding te voorkomen en sinds augustus de 30/70 verdeling ook gerealiseerd wordt, is

het vanuit veiligheidsoogpunt en gezien de meteorologische omstandigheden niet mogelijk het

baangebruik zodanig te corrigeren dat de contouroverschrijding voorkomen kan worden.

Wij hebben grote waardering voor de inspanningen van de luchtverkeersleiding Eindhoven voor

zowel het zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de omgeving als voor het sturen op



het voorkomen van de contouroverschrijding, ondanks dat dit onvoldoende resultaat heeft

opgeleverd.

NLR heeft berekend dat bij het in het LHB vastgelegde baangebruik van 30/70 de

contouroverschrijding niet zou hebben plaatsgevonden.
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Totale contour 2018

Helaas blijkt dat de contouroverschrijding in het zuidwesten ondanks de genomen maatregelen voor

2018 niet meer is te corrigeren. In de noordoostelijke lob van de contour zit nog ruimte. Een

overschrijding van de contour in het zuidwesten die gepaard gaat met een onderschrijding in het

noordoosten betekent dat de geografische ligging van de contour in 2018 in zijn totaliteit iets

richting het zuidwesten zal zijn opgeschoven. De totale geluidsoppervlakte van 10,3 km2 wordt

hierdoor niet overschreden. Naar verwachting bedraagt de geluidsoppervlakte in 2018 9,1 km2.
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Figuur 3 Civiele geluidscontour 2018 bij een baangebruik 03/21 van 30/70. (Bron: NLR)
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Verwachting 2019

Op dit moment voert NLR analyses uit voor de verwachte civiele geluidscontour in 2019. Eerste

berekeningen laten zien dat er geen overschrijdingen verwacht worden, mits kan worden uitgegaan

van normale weersomstandigheden.

Conclusie

Op 2 november jI. is geconstateerd dat er overschrijding heeft plaatsgevonden in de zuidwestelijke

lob van de civiele geluidscontour op Eindhoven. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het afwijkende

baangebruik, namelijk 40% richting het noorden en 60% richting het zuiden in plaats van de

berekende 30% resp. 70%. Ondanks actief sturen van de luchtverkeersleiding hebben de bijzondere

weersomstandigheden in 2018 helaas geleid tot dit intensievere gebruik van baan 03, hetgeen als

belangrijkste oorzaak van de contouroverschrijding kan worden aangemerkt. In de noordoostelijke

lob van de contour zit in 2018 nog ruimte. Een overschrijding van de contour in het zuidwesten die

gepaard gaat met een onderschrijding in het noordoosten betekent dat de geografische ligging van

de contour in 2018 in zijn totaliteit iets richting het zuidwesten zal zijn opgeschoven.
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Figuur 4 Totale civiele geluidscontour januari t/m oktober 2018 (Bron: NLR)
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