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Civil co-use licence, Eindhoven Airport 2020-
2021

On 20 December 2019, Eindhoven Airport received a licence from the Ministry of Defence for

the civil co-use of Eindhoven Airport from 2020-2021 (1 January 2020 to 31 December 2021

inclusive). Under the licence, a maximum of 41,500 aircraft movements are permitted in 2020

and 2021. Added to this, no scheduled flights will be permitted after 23.00 hours with effect

from the winter season of 2020 (which starts on 25 October 2020). This is an important step

towards reducing any nuisance experienced by local residents. A maximum of four landings a

day will be allowed after 23.00 hours during the 2020 summer season, which runs from 29

March 2020 to 24 October 2020 inclusive. The new licence implements the part of Mr. Van

Geel’s advice about the short-term development of Eindhoven Airport.

Click here to see the licence.

http://nieuws.eindhovenairport.nl/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z26148&did=2019D53729


ABOUT EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6 miljoen passagiers in 2018. De luchthaven
zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het
gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De luchtvaartmaatschappijen verbinden
Zuid-Nederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt
de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons
bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit
in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de
leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland
B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.  

 

 

 

 

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport
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