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Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap 



Het doel van de vereniging is het behoud en de 

verbetering van het leef- en woonklimaat voor 

omwonenden van de vliegbasis Welschap c.q. 

Eindhoven Airport en het tegengaan van alle 

effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel 

direct als indirect het welzijn van de omwonenden 

en het milieu kunnen aantasten. 

• Opgericht oktober 1986 

• Ledenaantal 2014 ca. 1200 

• www.b-o-w.nl 

BOW 
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Het luchtvaartterrein Eindhoven (vliegveld Welschap) is 

primair een militair vliegveld (vliegbasis Eindhoven) 
 

• Transportvliegtuigen 

• Jachtvliegtuigen 

• Bondgenootschappelijk medegebruik 

Civiel medegebruik (Eindhoven Airport) is toegestaan. 

 M.i.v. 2015 via medegebruiksvergunningen  

Luchtvaartterrein Eindhoven 
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In 1978 werd besloten de baan van het vliegveld bij 

Eindhoven te draaien van O-W naar NO-ZW 

Conflicten met randgemeenten en omwonenden 

(vliegveld ligt in dichtbevolkt gebied) 

Onderhandelingen om zowel het vliegveld als de 

omwonenden perspectief te bieden 

Historische ontwikkelingen Eindhoven 

Afspraken op langere termijn  (12 jaar) 

• Regionale Overeenkomst (2000) 

• Wijziging Regionale Overeenkomst (2003) 
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Samengesteld om aan ‘nationale capaciteitsvraag’ 

vliegverkeer te voldoen (Schiphol max. 510.000) 

Voor Schiphol ‘onrendabele vluchten’ uitvoeren vanaf 

regionale luchthavens (Eindhoven en Lelystad elk 35.000) 

Regionale belangen dreigen in de knel te komen 

(‘afvalputje’ Schiphol) 

 

Alderstafel Eindhoven (vanaf 2009) 

Stellingname omwonenden 

• Regio is er niet voor het vliegveld, maar vliegveld is 

er voor de regio 

• Balans tussen ‘people, planet en profit’ noodzakelijk 
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1) Directeur Eindhoven Airport 

2) Schiphol Group (51% aandeelhouder) 

3) Provincie Noord Brabant (24.5% aandeelhouder) 

4) Gemeente Eindhoven (24.5% aandeelhouder) 

5) Ministerie van Defensie 

6) Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

7) Stichting Brainport 

8) Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie 

9) Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

10) Belangenbehartiging Omwonenden Welschap 

11) Brabantse Milieufederatie 

12) Regiogemeenten (Veldhoven, Eersel, Best, 

Oirschot, Son en Breugel) 

 

Samenstelling Alderstafel Eindhoven 
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1) Directeur Eindhoven Airport 

2) Schiphol Group (51% aandeelhouder) 

3) Provincie Noord Brabant (24.5% aandeelhouder) 

4) Gemeente Eindhoven (24.5% aandeelhouder) 

5) Ministerie van Defensie 

6) Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

7) Stichting Brainport 

8) Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie 

9) Regiogemeenten ‘tweede ring’ (Valkenswaard e.a.) 

10) Belangenbehartiging Omwonenden Welschap 

11) Brabantse Milieufederatie 

12) Regiogemeenten (Veldhoven, Eersel, Best, 

Oirschot, Son en Breugel) 

 

Samenstelling Alderstafel Eindhoven 
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Besluitvorming 

De wenselijkheid van de groei van de luchtvaart wordt 

soms ‘onderbouwd’ met twijfelachtig materiaal 

• Enquêtes met ‘gekleurde’ vragen 

• Overdreven cijfers werkgelegenheid 

• Onvolledige kosten-baten analyses 

• Eenzijdige prognoses toekomst 
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 Is bedoeld om de business case van Eindhoven Airport 

te faciliteren 

 Groei van het vliegverkeer met 25.000 extra 

vliegbewegingen, in 2 fasen: 

o Van 18.000 (2010) naar circa 30.000 (2015) 

o Van 30.000 naar 43.000 (2020) 

 De BOW, de BMF en de regiogemeenten stemmen niet 

(op voorhand) in met de tweede fase 

 In 2015 vindt een evaluatie plaats (wassen neus?) 

Aldersadvies (2010) 
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Business case Eindhoven Airport 
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jaar vliegbewegingen passagiers 

2012 21.000 2.293.510 

2013 23.000 2.365.640 

2014 25.000 2.633.640 

2015 28.000 3.035.640 

2016 34.000 3.878.340 

2017 36.000 4.152.790 

2018 38.000 4.453.040 

2019 40.000 4.721.040 

2020 43.000 5.155.290 

evaluatie 



Ontwikkeling Eindhoven Airport 
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Business case Eindhoven Airport 
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jaar vliegbewegingen passagiers 

2012 21.000 2.293.510 

2013 23.000 2.365.640 

2014 25.000 2.633.640 

2015 28.000 3.035.640 

2016 34.000 3.878.340 

2017 36.000 4.152.790 

2018 38.000 4.453.040 

2019 40.000 4.721.040 

2020 43.000 5.155.290 

evaluatie 



A. Business case 

 marktaandeel, zakelijke / combi bestemmingen 

B. Hinderbeperking 

 ‘stillere’ landingen, verbod ‘herriebakken’, 

route-optimalisatie 

C. Duurzaamheid en Leefbaarheid 

 Klachtenafhandeling, GGD onderzoek 

D. Verplaatsen militaire functie 

 1 squadron F16’s ½ jaar 

E. Punten verrijkings-afspraken 

 Aantal slots na 23:00 uur en in weekend 

 

Evaluatie (2015) 
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Zones GGD onderzoek hinderbeleving 

Zones volgen min 

of meer de Ke 

geluidscontouren 
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zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 

inwoners 18+ 220 7.813 10.825 164.691 17.547 

respondenten 106 1.833 1.676 5.419 497 

ernstige geluidshinder (%) 70 39 22 7 2 

ernstige geluidshinder (N) 154 3.047 2.382 11.528 351 

Hinderbeleving 

Van de circa 200.000 inwoners van zone 1 t/m 5 heeft circa 8 % 

(ongeveer 17.000 mensen) ernstige hinder van vliegtuiggeluid 

Veel meer dan altijd werd beweerd 
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In zone 1, 2 en 3 gaat het om 5.583 mensen 

Het LB gaat voor 2015 (!) uit van 1.187 



Hinderbeleving 
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Aantallen meldingen overlast vliegtuigen 



 In principe geen vluchten tussen 23:00 en 07:00 uur.     

Tussen 23:00 en 24:00 uur is slechts landing van een 

beperkt aantal vliegtuigen (in de eerste fase 3) van 

een home carrier toegestaan, waarbij deze vliegtuigen 

een ‘stille’ landingsprocedure moeten uitvoeren. 

 De extra groei van het vliegverkeer moet voornamelijk 

op de doordeweekse dagen plaatsvinden. 

 Openstelling van het vliegveld op de weekenddagen 

pas na 08:00 uur. 

Verrijking Aldersadvies (2012) 
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 De omwonenden moeten betrokken zijn bij het 

onderzoek naar de aantallen passagiers naar zakelijke, 

combi- en vakantiebestemmingen (vraagstelling, 

uitwerking resultaten e.d.). 

 Als Eindhoven Aiport geluidsruimte overhoudt als het 

afgesproken aantal vliegbewegingen is bereikt, wordt 

dit maximum niet opgehoogd tot de geluidruimte 

alsnog volledig gebruikt is, maar wordt het deel dat 

over is (de ‘milieuwinst’) gelijk verdeeld tussen 

Eindhoven Airport en de omgeving. 

Verrijking Aldersadvies (2012) 
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Luchthavenbesluit 

 Op 1 november 2014 van kracht geworden 

 Biedt mogelijkheid gehele Aldersadvies uit te voeren 

 Openstellingstijden 07:00 – 24:00 (alle dagen) 

 Tussen 23:00 en 24:00 mogen maximaal 8 vliegtuigen 

van een home-carrier landen 

 Eventuele beperkingen via medegebruiksvergunningen 

 Alderstafel moet advies uitbrengen over aantal slots na 

23:00 uur voor landende vliegtuigen in tweede fase 

 Hierbij moeten de omwonenden nadrukkelijk worden 

betrokken (Staatssecretaris I&M) 

19 



20 

Geluidszone 
 vliegveld 

1978: 26.5 km2 

2007: 22.2 km2 

35 Ke contour 

militair + civiel 

2009: 16.9 km2 

2015: 18.1 km2 



Gebruik banen (2012-2013) 
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Concept rapportage samenopdehoogte.nl 



Opstijgend vliegverkeer (2014) 
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Opstijgend vliegverkeer (2014), 6000 ft 
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Dalend vliegverkeer (2014), 6000 ft 
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Opstijgend vliegverkeer ZO (2014) 



26 

Opstijgend vliegverkeer NW (2014) 



Landingen na 23:00 uur in 2014 

totaal 348 
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Pagina 44 luchthavenbesluit: 
 

“Uit de hierboven weergegeven stand van zaken ten 

aanzien van de afspraken aan de Alderstafel Eindhoven 

met betrekking tot de tweede tranche, volgt dat het 

merendeel van de maatregelen reeds nu is uitgevoerd en 

de overige maatregelen voor 2015 zullen zijn ingevoerd. 

Gelet hierop bestaat de verwachting dat de door de 

Alderstafel Eindhoven uit te voeren evaluatie positief zal 

worden afgerond en dat de doorgroei van Eindhoven 

Airport zoals voorzien in de tweede tranche daadwerkelijk 

zal kunnen plaatsvinden.” 

Evaluatie eerste fase 
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Innovatieve werkgroep Hinderbeperking 

Ontstaan uit afspraken verrijking: nu werkgroep Alderstafel 

 Inzicht actuele vliegschema’s en operationele 

randvoorwaarden home carriers 

 Systematiek waarmee verlate landingen van vliegtuigen 

na 23:00 uur worden ontmoedigd  

 Doel is geen geplande landingen na 23:00 uur 

 Systematiek waarmee de frequentie van vliegbewegingen 

in het weekend voor 08:00 uur wordt beperkt 

 Actualisering bestaande boeteregeling (loopt af in 2015) 
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Nieuwe zakelijke / combi bestemmingen 

 

 

Waarom home carriers? 
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Athene TRA Warschau WZZ+RYR 

Manchester RYR Madrid RYR 

Istanbul TRA Vilnius WZZ 

Berlijn TRA Riga WZZ 

Kopenhagen TRA Tallinn WZZ 

Lissabon RYR+TRA Sofia WZZ 

Barcelona TRA Boekarest WZZ 

Nice TRA 

TRA 7,  RYR 4,  WZZ 6 

 

 



Noodzaak ontlasten Schiphol? 
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Voor de leefbaarheid in de regio is de evaluatie van het 

Aldersadvies in 2015 van cruciaal belang  

• De BOW, BMF en de regiogemeenten zijn niet op 

voorhand akkoord met de tweede fase 

• Het implementeren van de verrijkings-afspraken in 

de tweede fase is een voorwaarde 

• De uitkomsten van het GGD onderzoek moeten 

nadrukkelijk bij de evaluatie worden betrokken 

• De regiogemeenten moeten ‘de rug recht houden’ 

Evaluatie 
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• Handhaven boeteregeling, eventueel in aangepaste vorm 

• Geen geplande vluchten na 23:00 (3 slots zijn voldoende) 

• Geen vliegbewegingen in het weekend voor 08:00 

• Resultaten GGD onderzoeken moeten rol spelen bij 

beslissingen over (tempo) groei Eindhoven Airport 

• Duidelijke afspraken over aandeel zakelijke reizigers 

• Fifty-fifty verdeling ‘milieuwinst’ bereikt door bijvoorbeeld 

inzet stillere vliegtuigen 

• Duidelijke afspraken over situatie na 2020 

 

 

Stellingname 
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Een juiste balans tussen de lusten en lasten van het vliegveld 

De voor- en nadelen worden transparant afgewogen  

Zekerheid op middellange maar ook lange termijn 

• De dreigende omzetting van militaire reserveruimte 

(‘stilte’) in civiele gebruiksruimte (‘herrie’) is verdwenen 

• Situatie na 2020 

 6 km2 in 2014, 10 km2 in 2020, beschikbaar 18 km2 

‘Duurzaamheid’ is bij de keuze uit alternatieven voor vervoer 

een leidend thema 

Toekomst 
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