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Actiegroep 

Geen Vluchten Na Elven 
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 Ontwerp Luchthaven Besluit (OLB) sept 2013:   

• Openingstijden van 07.00 tot 24.00 

• Max. 8 REGULIERE landingen tussen 23.00 en 24.00 

mogelijk 

• Extensieregeling tot 01.00 

• Alles ook voor weekenddagen, geen vroege 

ochtendrust in weekend 

 Oprichting GEEN VLUCHTEN NA ELVEN 

• Tegen REGULIERE vluchten na 23.00 

• Geen vluchten in het weekend voor 08.00 

• Bewust beperking tot deze smalle doelstelling 

 

De Geschiedenis:  
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 Veelheid van acties 

• Overleg met Alders, Provincie, EA, BOW en BMF 

• Online website, petitiesite, flyers etc. gestart 

• Raadsinformaties, perspublicaties, interviews, etc. 

• Inspreken bij diverse raden, fracties,wethouders 

• Informeren en bezoeken Tweede Kamer (fracties) 

 Algemeen Overleg Luchtvaart 23-6-2014 

• Raadsmoties Best, Bergeijk, Bladel, Eersel, 

Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre en 

ruim 5000 handtekeningen aangeboden 

• Veel Kamervragen gesteld en beantwoord 

 

GEEN VLUCHTEN NA ELVEN 
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 Mansveld houdt vast aan OLB 

• Zegt afzonderlijk onderzoek “nut en noodzaak van 

vluchten na 23.00” toe als onderdeel evaluatie 

• Verrijkingsafspraken worden onderdeel evaluatie 

• Kamer wordt actief geïnformeerd voorafgaand aan 

verdere vergunningsverlening (nu al 3 vergund) 

 Toezeggingen afgezwakt in bevestiging 

Mansveld 
• “in de evaluatie expliciet af te wegen welk maximum aantal slots 

voor landingen per dag tussen 23.00 en 24.00 uur voor de tweede 

fase geadviseerd wordt op te nemen als maximum in de tweede 

vergunning” 

 

Algemeen Overleg Luchtvaart 
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 Gestructureerde deelname GVNE aan deze 

werkgroep is geweigerd 

• “GVNE is slechts one-issue actiegroep” 

• Wordt alleen “flankerend gehoord”, dus buiten spel  

in gedachtenwisseling en  meningsvorming 

 3 Deelonderzoeken vluchten na elven 

• Prof. De Wit vergelijkend onderzoek openstelling 

• M3 onderzoek Flight Operation LC Carriers (in 

opdracht en betaald door EA) 

• Adecs onderzoek hinderbeleving / slaapverstoring 

na 23.00 

Werkgroep Hinderbeperking 
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 Beperkte slaapverstoring vlgs MER normering 

Resultaat Adecs onderzoek: 
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Resultaat Adecs onderzoek: 

 Uitgangspunt vlgs WHO is veel kritischer 
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Resultaat Adecs onderzoek: 

 vlgs WHO tussen 3000 en 5500 slaapgestoorden 
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Resultaat Adecs onderzoek: 

 Rustperiode te positief voorgesteld !!! 

Moet zijn 

8 uur 

7 uur 

8 uur 

7 uur 
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Resultaat M3 onderzoek: 

 Resultaat gestuurd door uitgangspunten bv:   

• Verdere groei bijna volledig door HBC’s 

• Extra omsteltijd vraagt ca 1 uur per dag 

• Kerncijfers zijn niet inzichtelijk en / of verifieerbaar  

 Onderzoeksmethodiek is zeer discutabel 

• Geen afzonderlijke modelbouw bij 17 en 16 uur 

• Stellingen bv rondom noodzaak tot vroege 

weekendvluchten worden niet onderbouwd 

• Geen enkele poging tot innovatieve benadering hoe 

iets mogelijk te maken 

• Is alleen een EA “geloofsbelijdenis”,  
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Essenties M3 onderzoek: 

 Bijna totale groei door HBC’s !!! 
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Essenties M3 onderzoek: 

 Extra omsteltijd geeft extra druk op dagrand !!! 
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Essenties M3 onderzoek: 

 Cijfers onverifieerbaar / selectief gehanteerd ?? 
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Essenties M3 onderzoek: 

 GVNE geeft max. 20%, reëel ca. 10% margedruk ! 
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Opties vanuit M3 onderzoek: 

 Opvangen door bijsturing of differentiatie 

ticketprijs  

• Gem. winst per VTB is ca € 900,- 

• 10 - 20% is € 90 tot € 180 bij ca 180 inzittenden 

• Gaat dus over max. € 1 euro per ticket 

 Compensatie door bijsturing of differentiatie 

landingsrechten van HBC’s vs andere Carriers 
• “De omwonenden zijn op termijn niet gebaat bij het door de luchthaven op financiële 

wijze compenseren van margeverlies van de HBC als gevolg van een ingevoerde 

operationele maatregel. Het zou voor geen van de partijen een gezonde situatie 

opleveren. Dit model stimuleert niet dat de luchthaven al het redelijke zou moeten doen 

om hinder voor de omgeving te minimaliseren . Dat is nadrukkelijk wel de opgave van 

Eindhoven Airport. …..”  
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 Geen reguliere vluchten na 23.00  

 Een 3 tal slots na 23.00 voor vertraagde 

vliegtuigen van Home Carriers (HC’s) 

 Daarvoor tussen 23.00 en 24.00 klimboete 

regeling, bijvoorbeeld 4 stappen van 25% elk 

 Prikkelt beperken vertraging tot een minimum 

 In weekend geen vluchten voor 08.00 

 Voor HBC’s vanaf 2018 alleen geluidscategorie 

R5 (oud B) en vanaf 2020 R6 (oud A) of stiller 

Doel GVNE blijft: 
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Effect stillere vliegtuigen: 
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1. Vertraag de groei tot bv. 45000 in bv. 2030  

• Veel tragere groei Schiphol dan gepland 

• Overlast is ernstig onderschat 

• Geeft tijd voor introductie stillere vliegtuigen 

• Voorkomt nieuwe discussie over groei na 2020 

2. Faseer de groei na 2015 

• 3 fasen van elk 5000 met evaluaties in 2020 / 2025 

3. Conditioneer de groei na 2015 met evaluaties 

• Hard gemeten geluidsplafond in Lden, niet in Ke 

• Stillere geluidscategorieën en max hinderbeleving 

 

Inzet  Tweede Fase Groei EA: 
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Het is nu aan U !!! 
 

1. Uitvoeren Moties 8 Randgemeenten is nu 

aan de orde. 

2. Standpunt van alle Raden en colleges is 

komende maanden bepalend. 

3. Eindhoven en Provincie als aandeelhouder 

ook maatschappelijk mede verantwoordelijk 

voor hinderbeperking 

4. BOW, BMF en GVNE zullen raden actief met 

info (blijven) ondersteunen 


