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Vergunning burgermedegebruik Eindhoven
Airport 2022
Eindhoven Airport heeft 17 december jl. van het ministerie van Defensie de vergunning

burgermedegebruik Eindhoven Airport 2022 ontvangen. Deze vergunning loopt van 1 januari

2022 tot en met 31 december 2022. Ook in deze nieuwe vergunning is het aantal

vliegtuigbewegingen bevroren op 41.500. Een ‘stand still’, zoals Pieter van Geel eerder al

adviseerde voor de jaren 2020 en 2021.

Het blijft voor Eindhoven Airport niet toegestaan om vluchten na 23.00 uur te plannen zoals

dat al vanaf 25 oktober 2020 geldt. Vertraagde vluchten mogen wel na 23.00 uur landen, zoals

Van Geel al had geadviseerd. Op grond van het Luchthavenbesluit Eindhoven zijn dit er per dag

maximaal acht tussen 23.00 en 24.00 uur. Een extra aanscherping op het advies van Van Geel

is dat voor 2022 van deze acht er per dag maximaal twee mogen landen tussen 23.30 en 24.00

uur, met een maximum van vijftig per jaar. 

Daarnaast wordt in 2022 niet de volledige in het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgestelde

civiele geluidsruimte van 10,3 km2 vergund. De vergunde geluidsruimte wordt

verkleind naar 9,39 km2 waarmee de maximaal toegestane geluidbelasting in 2022 kleiner is

dan voorgaande jaren. Hiermee wordt de volgende stap gezet naar de reductie van de

geluidbelasting en daarmee de hinder voor de omgeving. 

⏲

Vergunning_burgermedegebruik_Eindhoven_Airport_2022.pdf

http://nieuws.eindhovenairport.nl/
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Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. 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
onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en
zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 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
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