
Toezeggingen gedaan tijdens de informatieavond Ke/lden op 19 oktober in hotel Asteria , Venray 

 

Vr. 

Wie controleert de “badkuip”, of wie controleert of Defensie zich wel houdt aan de geluidgrenzen?    

A. 

De commandant van de vliegbasis voert een eerste controle uit: door de loop van het jaar houdt hij 

bij hoeveel geluidruimte er gebruikt is en hoeveel er nog over is. Tot een jaar of vijf geleden waren 

gegevens over aantallen vliegbewegingen geclassificeerd. Het NLR stelde na afloop van het jaar op 

basis van de gegevens van Defensie per veld een geluidbelastingrapportage op, die werd 

gecontroleerd door een functionaris van het ministerie van IenW en vervolgens in de kluis 

opgeborgen. Sinds gegevens over aantallen vliegbewegingen niet meer geclassificeerd zijn, wordt de 

geluidbelastingrapportage gedeeld met de COVM en gepubliceerd. Sindsdien is het ministerie van 

IenW met de controle gestopt. Defensie zal erover nadenken of en zo ja hoe een externe controle 

van de rapportage kan worden vormgegeven.  

Overigens wordt een deel van de meetresultaten van de geluidsmeetnetten rondom de vliegbases 

Leeuwarden, Volkel en Gilze-Rijen gebruikt om te controleren of de geluidsberekeningen van 

Defensie kloppen. Inmiddels is in de Reactienota in antwoord op de zienswijzen bekendgemaakt dat 

bij reactivering van de vliegbasis De Peel ook hier een geluidsmeetnet zal worden aangelegd.  

 

Vr. 

Waarom is er bij de invoering van de lden voor civiele luchthavens voor gekozen om de 40 ke contour 

te handhaven als criterium voor woningisolatie? 

A. 

Mogelijk is dit ingegeven door financiële overwegingen. Defensie zal hiernaar navraag doen bij IenW 

en bij burgerluchthavens. 

 

Vr. 

Noorwegen hanteert ook lden. Hanteert Noorwegen die op eenzelfde manier met bijvoorbeeld een 

lden contour van 62 dB(A)? 

A. 

Defensie zal dit nagaan en hierover uitsluitsel geven. 

 

Vr. 

Ke en lden kennen uiteenlopende straffactoren voor avond- en nachtvluchten. Lopen we hiermee het 

risico dat het aantal avond- en nachtvluchten toeneemt? Wat kan Defensie doen om de omgeving 

daartegen te beschermen? 

A. 



 

Bron: Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA 2016. ADECS in opdracht van het ministerie van 

IenW. 

[ter toelichting: Ke en lden gebruiken beide een zgn. weegfactor, ook wel “straffactor” genoemd. Die 

geeft aan dat de hinder die mensen ondervinden van vliegverkeer afhankelijk is van het tijdstip van 

de dag waarop een vliegbeweging plaatsvindt. Lden deelt het etmaal in drieën: elke vliegbeweging 

tussen 07.00 en 19.00 uur wordt gerekend als 1 vliegbeweging, vliegbewegingen tussen 19.00 en 

23.00 uur tellen als 3,16 vliegbewegingen en iedere vliegbeweging tussen 23.00 uur en de volgende 

ochtend 7.00 uur telt als 10 vliegbewegingen. De ke-tabel brengt nog wat meer onderscheid in de 

weging.] 

Defensie komt nog terug op de vraag hoe de omgeving kan worden beschermd tegen een 

verschuiving van vluchten naar de avond- en nachtperiode. 

 

Vr. 

Klopt het dat de lden contour richting Merselo is opgeschoven? Zo ja, hoe komt dat? 

A. 

Het NLR zal dit bekijken. Vervolgens komt Defensie hierop terug.   

 

 

 

 

 


