CHILDREN AND ADOLESCENTS
CIVIL JUSTICE

This PDF document was made available from www.rand.org as a public
service of the RAND Corporation.

EDUCATION
ENERGY AND ENVIRONMENT
HEALTH AND HEALTH CARE

Jump down to document6

INTERNATIONAL AFFAIRS
POPULATION AND AGING
PUBLIC SAFETY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
SUBSTANCE ABUSE
TERRORISM AND
HOMELAND SECURITY

The RAND Corporation is a nonprofit research
organization providing objective analysis and effective
solutions that address the challenges facing the public
and private sectors around the world.

TRANSPORTATION AND
INFRASTRUCTURE
U.S. NATIONAL SECURITY

Support RAND
Browse Books & Publications
Make a charitable contribution

For More Information
Visit RAND at www.rand.org
Explore RAND Europe
View document details

Limited Electronic Distribution Rights
This document and trademark(s) contained herein are protected by law as indicated in a notice
appearing later in this work. This electronic representation of RAND intellectual property is provided
for non-commercial use only. Permission is required from RAND to reproduce, or reuse in another
form, any of our research documents for commercial use.

This product is part of the RAND Corporation technical report series. Reports may
include research findings on a specific topic that is limited in scope; present discussions of the methodology employed in research; provide literature reviews, survey
instruments, modeling exercises, guidelines for practitioners and research professionals, and supporting documentation; or deliver preliminary findings. All RAND
reports undergo rigorous peer review to ensure that they meet high standards for research quality and objectivity.

Regionale luchthavens
in Nederland
(Regional Airports in
the Netherlands)
Een raamwerk voor het bepalen
van het maatschappelijk belang
van regionale luchthavens in
Nederland (A Framework to
Determine the Added Value of
the Regional Airports in the
Netherlands)
BOUKE VELDMAN, IRMA GRAAFLANDESSERS, ABIGAIL LIERENS, MAARTEN VAN DE
VOORT
TR-138-VROM
April 2004
Prepared for the Dutch Ministry for Public Housing, Spatial Planning
and the Environment

The research described in this report was prepared for the Dutch Ministry for Public
Housing, Spatial Planning and the Environment.

The RAND Corporation is a nonprofit research organization providing objective analysis
and effective solutions that address the challenges facing the public and private sectors
around the world. RAND’s publications do not necessarily reflect the opinions of its research
clients and sponsors.

R® is a registered trademark.

© Copyright 2004 RAND Corporation

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or
mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval)
without permission in writing from RAND.
Published 2004 by the RAND Corporation
1700 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, CA 90407-2138
1200 South Hayes Street, Arlington, VA 22202-5050
201 North Craig Street, Suite 202, Pittsburgh, PA 15213-1516
RAND URL: http://www.rand.org/
To order RAND documents or to obtain additional information, contact
Distribution Services: Telephone: (310) 451-7002;
Fax: (310) 451-6915; Email: order@rand.org

Regionale luchthavens in Nederland

Voorwoord
Dit rapport is geschreven in opdracht van het Directoraat Generaal Ruimte van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het rapport is een quick scan studie naar het
maatschappelijk belang van de Nederlandse regionale luchthavens Rotterdam, Eindhoven,
Maastricht, Enschede, Groningen en Lelystad. Bedrijfsresultaat, werkgelegenheidseffecten en
milieueffecten worden, indien mogelijk en relevant, gemonetariseerd. Door deze tegen elkaar af te
wegen wordt het maatschappelijke belang bepaald. Verder wordt gekeken naar het maatschappelijk
belang van het bestaan van de luchthaven door de situatie met luchthaven te vergelijken met een
situatie waarin er geen luchthaven zou zijn.
Dit rapport is van belang voor beleidsmakers die zich bezig houden met (Nederlandse) regionale
luchthavens, onderzoekers die zich bezighouden met regionale luchthavens en niet in de laatste plaats
voor de regionale luchthavens zelf.
RAND Europe is een zelfstandig onderdeel van de Amerikaanse RAND Corporation. RAND Europe
is een onafhankelijke denktank met vestigingen in Leiden (Nederland), Cambridge (GB) en Berlijn
(Duitsland). Binnen RAND Europe wordt gewerkt in multidisciplinaire onderzoeksteams die
beleidsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Met haar diepgaande en
onpartijdige analyses helpt RAND Europe overheden, instituten en bedrijven in heel Europa. Door
het verspreiden van haar analyses en ideeën levert RAND Europe tevens een bijdrage aan
maatschappelijke discussies.
RAND Europe’s belangrijkste waarde is kwaliteit. Deze komt tot uitdrukking in de kunde van de
onderzoekers, de zorg die besteed wordt aan onderzoek, in de methoden die worden gebruikt, en in
alle projecten en producten. Deze kwaliteit wordt ondersteund door een strikt proces van
kwaliteitsborging.
Dit
rapport
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RAND’s
kwaliteitsstandaarden
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http://www.rand.org/about/standards/).
Voor meer informatie over RAND Europe of dit rapport kunt u contact opnemen met:
RAND Europe
Bouke Veldman
Newtonweg 1
Vice President - Program Director Aviation
2333 CP Leiden
Veldman@rand.org
Tel: 071-5245151
Fax: 071-5245191
Irma Graafland - Essers
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Lijst met afkortingen
BKL

Burger en kleine luchtvaart

CO

Carbon monoxide

CO2

Carbon dioxide

EZ

Ministerie van Economische Zaken

f.t.e.

Full time equivalent

GA

General Aviation

GAE

Groningen Airport Eelde

GES

Gezondheidskundige evaluatie Schiphol

GR

Groepsrisico

ILS

Instrument landing system

Ke

Kosten eenheid

KKBA

Kerngetallen kosten-baten analyse

KvK

Kamer van Koophandel

Lden

Europese geluidseenheid

LTO

Land en Opstijgen (Land and Take-off )

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

MAA

Maastricht Aachen Airport

MER

Milieu effect rapportage

NLS

Nederlandse luchtvaartschool

Nox

Stikstof oxide

OEEI

Onderzoek economische effecten infrastructuur

PAK

poliaromatische koolwaterstoffen

Pax

Passagiers

PKB

Planologische kernbeslissing

PR

Plaatsgebonden risico

SO2

Zwaveldioxide

TW

Toegevoegde waarde

VOS

Onverbrande koolwaterstoffen

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

V&W

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

WLU

Work Load Units
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Samenvatting
Nederland kent zes regionale luchthavens: Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Enschede
en Lelystad. Twee hiervan (Eindhoven en Enschede) vallen wat hoofdinfrastructuur betreft onder het
beheer van het Ministerie van Defensie. Rotterdam, Lelystad en Eindhoven zijn onderdeel van de
Schiphol Group (Eindhoven voor 51%). De overheid is op verschillende manieren bij de
Nederlandse regionale luchthavens betrokken. Tot voor kort vulde zij de financiële tekorten van de
regionale luchthavens aan. Daarnaast is zij betrokken bij de beheersing en regulering van externe
effecten.
Doordat regionale luchthavens relatief weinig passagiers vervoeren, is een eerste indruk dat de
luchthaven slechts van beperkt belang voor de regio is. Echter, er wordt door de regio’s een
substantiële werkgelegenheid en een rol als regionale vestigingsplaatsfactor aan de luchthaven
toegeschreven. Milieugroeperingen schatten daarentegen de milieueffecten van de luchthaven hoog in
en zijn van mening dat ze gesloten zouden moeten worden.
Een beleidsdoel van het huidige kabinet is om op regionaal niveau het beleid op het gebied van
externe effecten te ontwikkelen. Taken en bevoegdheden worden voor einde van deze kabinetsperiode
naar de provincies overgeheveld. In de afweging om de regionale luchthavens al dan niet financieel te
steunen is het dan belangrijk om de verschillende factoren op consistente wijze in kaart te kunnen
brengen en tegen elkaar af te kunnen wegen.
De toegevoegde waarde kan worden gedefinieerd als de structurele verhouding tussen de
winstgevendheid van de luchthaven en het economisch belang als vestigingsplaatsfactor enerzijds en
anderzijds milieueffecten als gevolg van de ondernomen activiteiten. Duurzaamheid is een situatie
waarbij de verhouding tussen positieve en negatieve effecten langdurig in balans is. Deze studie
bepaalt de verhouding tussen de verschillende aspecten in het jaar 2001 en bepaalt daarmee de
toegevoegde waarde van de regionale luchthavens in dat jaar. De effecten voor Schiphol worden in
deze studie niet geanalyseerd. De aspecten die in deze studie meegenomen zijn: milieueffecten,
werkgelegenheidseffecten en het bedrijfsresultaat van de luchthavens. Verder is nagegaan wat voor
effecten optreden indien er geen luchthaven zou zijn. Het betreft hier met name de grond die
vrijkomt en additionele reistijd naar andere luchthavens.

Milieueffecten
De externe- of milieueffecten van regionale luchthavens betreffen met name luchtverontreiniging
(kwaliteit en geur), geluid, externe veiligheid en gezondheid. Luchtverontreiniging en geluid kunnen
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direct worden gekwantificeerd. Aan de hand van richtlijnen kunnen de kosten van het voorgestelde
extern veiligheidsbeleid gekwantificeerd worden. De gezondheidseffecten van regionale luchthavens
zijn op dit moment nog niet op een zodanige wijze in kaart gebracht, dat het mogelijk is deze effecten
te kwantificeren.
Emissiekosten
Emissiekosten worden berekend door de eenheidskosten per vliegbeweging te vermenigvuldigen met
het aantal vliegbewegingen. Deze kosten zijn een gemiddelde van de eenheidskosten van een aantal
verschillende vervuilende stoffen (bijvoorbeeld CO2, CO, VOS).
Geluidskosten
De totale milieueffecten van geluid zijn een geluidsheffing per vliegtuig vermenigvuldigd met het
aantal vliegbewegingen. De geluidsheffing per vliegtuig is gebaseerd op een uitsplitsing van de totale
geluidskosten naar individuele kosten per vlucht.
Externe veiligheid
Momenteel wordt er een norm ontwikkeld voor de externe veiligheid rond regionale luchthavens. De
berekening die in deze studie gemaakt is, is gebaseerd op richtlijnen in het voorgestelde beleid. De
kosten samenhangend met externe veiligheid zijn afhankelijk van het aantal woningen in de
omgeving van de luchthaven en het type vluchten op de luchthaven. Aangezien deze gedetailleerde
informatie ten tijde van het opstellen van dit rapport voor een aantal luchthavens niet voor handen
was, zijn de resultaten van Maastricht en Lelystad gebruikt om de externe veiligheidskosten
gespecificeerd per type vlucht in te schatten. Deze eenheidskosten zijn vervolgens vermenigvuldigd
met het aantal vluchten naar type over de luchthavens waar geen gedetailleerde gegevens van bekend
waren (Rotterdam, Eindhoven, Groningen en Enschede).
Gezondheidseffecten
In tegenstelling tot de gezondheidseffecten van Schiphol zijn de gezondheidseffecten voor sommige
regionale luchthavens (Rotterdam, Maastricht, Groningen) alleen kort in een MER onderzocht. Voor
andere regionale luchthavens is geen onderzoek bekend. De gezondheidsrisico’s van de regionale
luchthavens werden tot nu toe in het algemeen als klein beschouwd en zijn daarom niet meegenomen
in de verdere analyse. Dit kan echter niet met zekerheid worden gesteld omdat er niet voor alle
luchthavens onderzoek is gedaan.
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Samenvatting milieueffecten
Om tot een eindoverzicht van de maatschappelijke kosten van de milieubelasting te komen, worden
de kosten van emissies, geluid en externe veiligheid bij elkaar opgeteld. Tabel i geeft een overzicht van
de totale maatschappelijke kosten van de milieubelasting per luchthaven per jaar.
Tabel i Totale kosten van de milieubelasting (x1000 euro) per luchthaven naar belastingtype
Rotterdam

Maastricht

Emissies

5219

2748

1906

1168

39

1235

Geluid

9105

4720

3201

2026

66

2195

14

9

8

1

0

0

14338

7476

5115

3195

105

3430

Externe Veiligheid
Totaal per luchthaven

Eindhoven Groningen Enschede

Lelystad

Werkgelegenheid
Het economisch belang van een luchthaven voor de regio is direct gerelateerd aan de economische
activiteiten op en rondom de luchthaven ten opzichte van de economische activiteiten in de totale
regio. Een inschatting van het economische belang kan gemaakt worden door de werkgelegenheid en
toegevoegde waarde (TW) van de luchthaven te analyseren. Hierbij wordt alleen de directe
werkgelegenheid meegenomen in de analyse.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van een luchthaven bestaat uit het verschil tussen de opbrengsten en de kosten.
Luchthavenopbrengsten bestaan uit havengelden, concessies, verhuringen en parkeergelden. Kosten
van een luchthaven bestaan uit personeelskosten, afschrijvingskosten, onderhoudskosten, kosten voor
veiligheid, ground handling, Air Traffic Control (ATC) en kapitaalkosten. Het bedrijfsresultaat
wordt bepaald door de kosten en opbrengsten tegen elkaar af te zetten. Hierbij worden de kosten van
ATC die momenteel nog niet door de luchthavens worden betaald als extra kostenpost toegevoegd.

Reistijdwaardering en grondlasten
Bij het wegvallen van een regionale luchthaven zullen de reistijden van de passagiers oplopen. Met
behulp van reistijdwaardering kunnen de kosten hiervan ingeschat worden. De grond die vrijkomt bij
het wegvallen van een luchthaven kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van
bedrijventerreinen en /of woningbouw. De waarde hiervan komt ten goede aan de regio.

Toegevoegde waarde
Door de voornoemde aspecten tegen elkaar af te wegen, kan de toegevoegde waarde van de regionale
luchthavens worden bepaald. Er zijn twee varianten te onderscheiden vallen: lage werkgelegenheid en
x
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hoge werkgelegenheid. Deze zijn apart in Tabel ii en Tabel iii weergegeven. Voor beide varianten
wordt de situatie wel en geen luchthaven vergeleken. In deze analyses wordt meegenomen dat de
grond een andere functie krijgt, maar dat mensen langer moeten reizen naar een luchthaven en
daardoor extra tijd (reistijdwaardering) kwijt zijn.
Tabel ii Afweging toegevoegde waarde regionale luchthavens; lage werkgelegenheid (mln. euro)
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Milieukosten

-14.3

-7.5

-5.1

-3.2

-0.1

-3.4

Werkgelegenheid

31.0

17.0

14.0

7.0

2.0

5.0

Bedrijfsresultaat

-1.7

-5

0.3

-4.5

-0.8

--

Grondkosten

-1.2

-1.1

-1.0

-0.6

-0.1

--

Sloopkosten

--

-0.7

--

--

--

-0.1

9.5

2.0

5.4

0.9

0.1

NB

23.2

4.6

13.7

-0.4

1.1

1.5

Reistijdwaardering
Totaal

Tabel iii Afweging toegevoegde waarde regionale luchthavens; hoge werkgelegenheid (mln. euro)
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Milieukosten

-14.3

-7.5

-5.1

-3.2

-0.1

-3.4

Werkgelegenheid

44.0

24.0

20.0

9.0

2.0

5.0

Bedrijfsresultaat

-1.7

-5

0.3

-4.5

-0.8

--

Grondkosten

-1.2

-1.1

-1.0

-0.6

-0.1

--

Sloopkosten

--

-0.7

--

--

--

-0.1

9.5

2.0

5.4

0.9

0.1

--

36.2

11.6

19.7

1.6

1.1

1.5

Reistijdwaardering
Totaal

Er zijn vier belangrijke punten die meegenomen moeten worden in de afweging van de toegevoegde
waarde.
•

Het buiten beschouwing laten van indirecte werkgelegenheidseffecten leidt tot een
onderschatting van de totale werkgelegenheidseffecten voor de luchthavens Rotterdam,
Maastricht, en Eindhoven.

•

De kosten van sloop van woningen binnen de 10-5 contour zijn niet meegenomen bij Rotterdam,
Eindhoven en Enschede. Gezien de hoge bebouwingsdichtheid in de omgeving van de
luchthaven zouden deze kosten substantieel kunnen zijn.

•

Voor Lelystad zijn te weinig gegevens bekend (bijvoorbeeld bedrijfsresultaat) om een volledige
afweging van de toegevoegde waarde te kunnen maken.

•

Eindhoven en Enschede betalen niet alle kosten (bijvoorbeeld brandweer, ATC) zelf aangezien ze
gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de militaire basis op wiens grond ze gelegen zijn.
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In- en externe ontwikkelingen
Marktkrachten kunnen eraan bijdragen dat regionale luchthavens zich specialiseren in of toeleggen op
een bepaald marktsegment van de luchtvaart. Marktsegmenten waar regionale luchthavens zich op
kunnen richten zijn: charterverkeer, low cost, general aviation of vracht.
Charter
Chartervluchten maken over het algemeen gebruik van relatief grote toestellen waardoor zowel het
aantal passagiers als de milieukosten zullen toenemen. Het is aannemelijk dat een concentratie op
charterverkeer zal leiden tot een toename van de werkgelegenheid. Deze toename zal moeten worden
afgewogen tegen de verhoging van de milieukosten.
Low cost
Low cost carriers maken gebruik van relatief grote toestellen waardoor het aantal passagiers en de
milieukosten zullen toenemen. Het bedrijfsresultaat zal positief beïnvloed worden al zal dit hier met
name voortvloeien uit detailhandel en luchthavenbelastingen in plaats van uit landingsrechten en zal
de werkgelegenheid op de luchthaven toenemen.
General aviation
Door de relatief kleine gebruikte toestellen zullen bij een specialisatie in dit segment de milieukosten
afnemen. Ook het bedrijfsresultaat zal teruglopen. Bij volledige specialisatie kunnen er
kostenvoordelen behaald worden doordat dit segment minder luchtverkeersleidingfaciliteiten behoeft,
waardoor de werkgelegenheid enigszins zal afnemen.
Vracht
Vrachtvliegtuigen zijn in het algemeen grote toestellen, wat leidt tot hogere milieukosten. Een
specialisatie in vracht kan daarentegen wel logistieke en ketendienstverleners aantrekken wat een
positief effect heeft op de werkgelegenheid.

Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat:
•

Rotterdam en Eindhoven een substantiële positieve toegevoegde waarde hebben.

•

Voor Maastricht de balans positief uit zou kunnen vallen afhankelijk van de waardering van
(in)directe werkgelegenheidseffecten.

•

Groningen, Enschede en Lelystad op basis van de beschouwde aspecten waarschijnlijk een
negatieve toegevoegde waarde hebben.
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Bij deze conclusies dient in acht genomen te worden dat de conclusies getrokken zijn op basis van de
beschouwde aspecten. Voor de luchthavens Maastricht, Groningen en Enschede geldt dat deze een
ontsluitingsfunctie hebben voor relatief perifere gebieden terwijl Lelystad een overloopfunctie voor
Schiphol vervult.
Voor elk van de factoren kunnen vervolgens aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan worden.
Milieu
Aangezien voor de regionale luchthavens Maastricht en Lelystad een recente MER voor handen is, is
het mogelijk voor deze luchthavens gedetailleerd in te gaan op de effecten geluid en externe
veiligheid. Een exactere benadering van deze effecten voor Rotterdam, Eindhoven, Groningen en
Enschede behoeft een MER van deze luchthavens.
Werkgelegenheid
Het nut van aanvullende studies op dit gebied zou daarin kunnen liggen dat er specifiek naar
regionale luchthavens wordt gekeken, terwijl de reeds uitgevoerde studies veelal naar luchthavens in
het algemeen of naar hubluchthavens kijken.
Verplaatsingskosten
Bij het vaststellen van de waardering van reistijd worden er aannamen aangaande de value of time en
het percentage (niet) zakelijke passagiers gedaan. Aangezien reistijdwaardering een zeer substantiële
post vormt in de afweging, zou een detaillering van deze waarde de accuratesse van de afweging ten
goede komen.
Toegevoegde waarde
Om een meer gestructureerde discussie over de toekomst van de regionale luchthavens te kunnen
voeren, is het noodzakelijk om de analyse zoals in dit rapport beschreven uit te breiden met
scenario’s. Deze scenario’s zouden zowel op de economische verwachtingen van de luchthaven
gebaseerd moeten worden als op de verwachtingen van de stakeholders, de omringende bedrijven en
bewoners van elke luchthaven.
Overige aanbevelingen
In deze studie is de rol van Schiphol grotendeels buiten beschouwing gebleven. Aangezien
luchthavens deel uitmaken van netwerken, is een volgende stap om Schiphol in de analyse van de
toegevoegde waarde van regionale luchthavens mee te nemen.
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Resumerend kan gesteld worden dat binnen deze studie een raamwerk is opgezet (en ingevuld) voor
het bepalen van de toegevoegde waarde van een regionale luchthaven. Om deze afweging ook in
bedrijfsmatige zin mee te kunnen nemen, moeten scenario’s voor de regionale luchthaven worden
opgesteld waarin ook de posities van Schiphol en relevante buitenlandse luchthavens meegenomen
worden. De maatschappelijke kosten in deze scenario’s kunnen berekend worden met gegevens uit de
individuele MER van de regionale luchthaven. Toekomstverwachtingen van de verschillende
stakeholders kunnen tevens worden meegenomen in de scenario’s.
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Summary
The Netherlands has six regional airports: Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Enschede
and Lelystad. The Ministry of Defense owns the infrastructure of two of them (Eindhoven and
Enschede). Rotterdam, Lelystad and Eindhoven (51%) are part of the Schiphol Group. The
government is involved in the regional airports in different ways. Until recent, they subsidized the
financial losses of the airports. Furthermore, they are involved in the control and regulation of the
external effects.
Because the regional airports transport relatively few passengers, a first impression is that they have a
limited impact on the regions. However, the regions attach a substantial employment and a role as
regional attractor to the airport. Environmental groups, on the other hand, claim very high
environmental damage and are of the opinion that the regional airports should be closed.
A policy goal of the current government is to develop the external effects policy at a regional level.
Duties and powers are to be transferred to the provinces by the end of this government’s term. It is
important to determine consistently the added value of an airport by determining (the size of) the
different factors that influence the added value when considering support of the regional airports.
The added value of an airport can be defined as the balance between the profitability on an airport
and the economic importance as location decision factor on the one hand and environmental effects
on the other hand. Sustainability is a situation in which this proportion between positive and
negative effects is in balance for a sustained period of time. This study determines the proportion
between the different aspects in the year 2001 and thus determines the added value of each of the
regional airports in that year. The consequences for Schiphol are not taken into account. The aspects
that are discussed are: environmental effects, employment effects and profitability of the airport.
Furthermore, an analysis is made of the effects that occur if there would be no airport. The factors
discussed in this study are: the value of the real estate (land that can be used for something else) and
the additional travel time people incur when having to use other airports.

Environmental effects
The environmental effects of regional airports primarily concern air pollution, noise, external safety
and health. Air pollution and noise can be quantified easily. As there is no external safety policy for
the regional airports yet, the external safety is quantified by using existing guidelines. The health
effects of the regional airports are not yet investigated in such a way that they can be quantified.
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Cost of air pollution
The costs of air pollution are calculated by multiplying the unit cost per aircraft movement with the
number of movements. The unit costs are an average of the unit costs of different pollutants (e.g.
CO2, CO, VOS).
Costs of noise
The total environmental effects of noise are a unit cost per aircraft multiplied by the total number of
movements. The unit cost per aircraft is based on a split of the total noise costs into individual costs
per movement.
External safety
Currently, a policy for the external safety around the regional airports is being developed. The
calculation made in this study is based on guidelines in the proposed policy. The costs of external
safety are based on the number of houses in the surrounding of the airport and the type of flights at
that airport. As this detailed information currently is only available for Maastricht and Lelystad, this
information was used to estimate the costs of external safety per flight. These unit costs are then
multiplied by the number of flights per type for the airports for which no detailed information was
available (Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Enschede).
Health effects
In contrast with the health effects of Schiphol, the health effects of some of the regional airports are
only marginally examined. For other airports no studies are known. The health risks of regional
airports are considered to be small. They are therefore not included in the analysis.
Summary environmental effects
To obtain an overview of the total costs of the environmental effects, the costs of air pollution, noise,
and external safety are added. Table iv gives an overview of the total environmental cost per airport
per year.

Table iv Total cost of the environmental effects (x1000 euro) per airport per type of environmental effect
Rotterdam
Rotterdam

Maastricht

Air pollution

5219

2748

1906

1168

39

1235

Noise

9105

4720

3201

2026

66

2195

14

9

8

1

0

0

14338

7476

5115

3195

105

3430

External Safety
Total

Eindhoven Groningen Enschede

Lelystad
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Employment
The economic importance of an airport for its region is directly related to the economic activities at
and around the airport compared to the economic activity or the whole region. Analyzing the
employment and the added value of an airport can result in an estimate of the economic importance.
Only direct employment effects are taken into account.

Profitability
The profitability of an airport is determined by the difference between revenue and cost. Airport
revenue consists out of landing fees, concessions, rents and parking fees. Costs of an airport consist
among others out of personnel costs, safety costs, ground handling, Air Traffic Control (ATC). The
part of the costs of ATC that are currently no yet paid by the airports are added as an extra cost.

Value of time and land
If an airport would not exist, people will have to travel longer to other airports. Value of time
calculations can attach a value to this prolonged travel time. The land on which an airport is located
can be used for other purposes (e.g. development of business parks).

Added value
By weighing the above-discussed aspects, it is possible to determine the added value of each of the
regional airports. There are two variants that can be distinguished: low employment and high
employment. The results of this analysis can be found in Table v and Table vi. In both variants, the
situation with and without airport is compared. In these analyses, the land will get a different
function and people will have to travel longer to other airports.
Table v Added value of the regional airports; low employment (million euro)
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Environment

-14.3

-7.5

-5.1

-3.2

-0.1

-3.4

Employment

31.0

17.0

14.0

7.0

2.0

5.0

Profitability

-1.7

-5

0.3

-4.5

-0.8

NB

Land

-1.2

-1.1

-1.0

-0.6

-0.1

NB

Demolition

NB

-0.7

NB

NB

NB

-0.1

Value of time

9.5

2.0

5.4

0.9

0.1

NB

23.2

4.6

13.7

-0.4

1.1

1.5

Total
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Table vi Added value of the regional airports; high employment (million euro)
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Environment

-14.3

-7.5

-5.1

-3.2

-0.1

-3.4

Employment

44.0

24.0

20.0

9.0

2.0

5.0

Profitability

-1.7

-5

0.3

-4.5

-0.8

NB

Land

-1.2

-1.1

-1.0

-0.6

-0.1

NB

Demolition

NB

-0.7

NB

NB

NB

-0.1

Value of time

9.5

2.0

5.4

0.9

0.1

NB

36.2

11.6

19.7

1.6

1.1

1.5

Total

There are four important issues that have to be taken into account when analysing the added value of
each of the airports. First, only direct employment effects are taken into account. This could lead to
an underestimate of the employment effects for the airport of Rotterdam, Maastricht and Eindhoven.
Second, the costs of demolition in within the 10-5 contour (that are not taken into account) could
have a large influence on the added value for the airports of Rotterdam, Eindhoven and Enschede
because of the large number of houses in this contour. Third, too little information is available to
make a consistent assessment of the added value of Lelystad airport. Last, Eindhoven and Enschede
do not pay for all the cost they incur (e.g. fire department, ATC) as they can make use of the facilities
of the military base on which land they are located.

Internal and external developments
Regional airport could specialize in a certain market segment. Market segments that regional airports
could focus on are: charter, low cost, general aviation or freight.
Charter
Charter flights generally use relatively large aircraft which would increase the number of passengers
but also the environmental costs. It is plausible that specialization in charter traffic would lead to an
increase in employment. This increase has to be weighed against that increase in environmental cost.
Low cost
Low cost airlines use relatively large aircraft. This would cause an increase in the number of
passengers and in the environmental costs. The profitability will be positively influenced albeit
mainly from retail and airport taxes instead of landing fees. This will lead to an increase in
employment.
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General aviation
Through the use of relatively small aircraft a focus on this segment will lead to a decrease in
environmental costs. The profitability will be reduced. If an airport only focuses on general aviation,
a cost advantage can be achieved as there is less need for ATC services. This would have a negative
effect on employment.
Freight
Freighters are in general large aircraft. This would lead to an increase in environmental costs. A
specialization in freight can attract logistics companies which would have a positive effect on
employment.

Conclusions
It can be concluded that:
•

Rotterdam and Eindhoven have substantial positive added value;

•

Maastricht could have a positive added value depending on the valuation of the (in)direct
employment effects;

•

Based on the evaluated aspects Groningen, Enschede and Lelystad probably have a negative
added value.

It must be noted that these conclusions are based on the evaluated aspects. Maastricht, Groningen
and Enschede also have a function in opening up the area, whereas Lelystad has an overflow function
for Schiphol.
For each of the evaluated aspects, certain recommendations regarding further research can be made:
Environment
Because there is a recent Environment-effect report (MER) for Maastricht and Lelystad, it is possible
to determine in more detail the effects of noise and external safety. A more detailed estimation of
these effects for Rotterdam, Eindhoven, Groningen and Enschede can only be made when a new
Environment-effect report is available.
Employment
Most employment studies focus on the influence of large airports on employment. A study into the
employment effects of regional (smaller) airports would be useful.
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Travel time
In determining the cost of an increase in travel time, certain assumption are made regarding the value
of time and the percentage business travelers. Since these costs are a substantial post in determining
the added value of an airport, determining these assumptions in more detail would improve the
accuracy of the analysis.
Added value
To be able to have a more structured discussion on the future of the regional airports, it is necessary
to complement the analysis as described in the report with scenarios. These scenarios should be based
on economic expectation of the airports, but also on the expectations of stakeholders, surrounding
companies and residents.
Other recommendations
In this study, the role of Schiphol has not been taken into account. As airports are part of networks, a
next step would be to include Schiphol in a detailed analysis of the added value of the regional
airports.
Summarising, a framework has been developed (and filled in) to determine the added value of a
regional airport. In order to use this framework in developing a business plan, scenarios have to be
developed for the regional airport in which the role of Schiphol and relevant international airports is
included. The social costs in these scenarios can be calculated based on information out of the
specific Environmental effect report of the regional airport. Future expectations of different
stakeholders can also be built into the scenarios.
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1

Inleiding

Nederland kent zes regionale luchthavens: Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Enschede
en Lelystad. Twee hiervan (Eindhoven en Enschede) vallen wat hoofdinfrastructuur betreft onder het
beheer van het Ministerie van Defensie. Rotterdam, Lelystad en Eindhoven zijn onderdeel van de
Schiphol Group (Eindhoven voor 51%). Maastricht en Groningen worden als zelfstandige
organisaties geleid maar hebben nu nog verschillende overheidsorganen als hoofdaandeelhouder. De
rijksoverheid heeft in 2001 mogelijke toekomstige exploitatieverliezen van deze luchthavens
afgekocht.
De meeste Nederlandse regionale luchthavens worden geconfronteerd met structurele financiële
tekorten als gevolg van exploitatieverliezen. Deze tekorten ontstaan doordat veel regionale
luchthavens een relatief geringe hoeveelheid passagiers en/of vracht afhandelen en daardoor niet
genoeg landings- en passagiersgelden genereren om de vaste kosten, die zwaar op de exploitatie
drukken, te dekken. Maastricht, Eindhoven en Rotterdam kenden tot 2001 een stijging in het aantal
lijndiensten. In 2001 en 2002 daalde het aantal lijndiensten echter weer. Het aantal chartervluchten
op Maastricht en Rotterdam liet hetzelfde patroon zien terwijl het aantal chartervluchten op
Eindhoven constant bleef. Zowel het aantal lijndiensten als het aantal chartervluchten waren op
Groningen, Enschede en Lelystad verwaarloosbaar. Alleen Maastricht heeft in de laatste 10 jaar een
groei in het aantal vrachtvluchten gezien. Een volledige schets van de regionale luchthavens en de
ontwikkeling in vervoersvolume kan gevonden worden in Appendix 1.
In Nederland is Schiphol een concurrent van de regionale luchthavens door het uitgebreide aanbod
aan bestemmingen, maar tegelijkertijd vaak een partner voor feeder diensten. De passagiers uit de
regio maken slechts zeer beperkt gebruik van de regionale luchthaven voor het vervoer naar Schiphol.
De meeste passagiers gaan met de trein of auto naar Schiphol. Verder vormen verschillende
luchthavens in België en Duitsland concurrentie voor de Nederlandse regionale luchthavens.
De overheid is op verschillende manieren bij de Nederlandse regionale luchthavens betrokken. Tot
voor kort vulde zij de financiële tekorten van de regionale luchthavens aan. Daarnaast is zij betrokken
bij de beheersing en regulering van externe effecten. Op dit moment worden voor regionale
luchthavens normen ontwikkeld voor externe veiligheid. Geluidsnormen bestaan reeds; de Ke
geluidseenheid wordt momenteel omgezet naar de Europese normering van Lden. Het externe
effectenbeleid zal volgens de doelstellingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en VROM
op regionaal niveau vorm krijgen. Taken en bevoegdheden worden voor het einde van deze
kabinetsperiode naar de provincies overgeheveld. Volgens het kabinet is het voordeel van een
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dergelijke aanpak dat er over de lusten en de lasten van regionale luchthavens wordt beslist waar deze
effecten plaatsvinden: is men bereid om bepaalde kaders te hanteren om de levensvatbaarheid al dan
niet te bevorderen onder de afweging van milieu- en externe veiligheidseffecten t.o.v. economische
voordelen? Ook als er geen decentralisatie plaatsvindt, zal het beleidsstandpunt van het huidige
kabinet onveranderd blijven. De vraag is echter of op regionaal niveau de afwegingen op de juiste
manier gemaakt worden. Immers, indien een regionale luchthaven onderdeel gaat uitmaken van het
mainportbeleid, dan overstijgt dit het regionale belang. Bovendien zijn er nationale kaders gewenst
waarbinnen de decentrale bevoegdheden kunnen worden ingevuld zonder dat de decentralisatie
aanleiding geeft tot verstoringen tussen regionale luchthavens onderling en ook ten opzichte van de
mainport Schiphol. Doordat regionale luchthavens relatief weinig passagiers vervoeren, is een eerste
indruk dat de luchthaven slechts van beperkt belang voor de regio is. De regio’s schrijven echter een
substantiële werkgelegenheid aan de luchthaven toe. Verder menen de regio’s dat de luchthaven een
belangrijke rol speelt als regionale vestigingsplaatsfactor (zie bijvoorbeeld BCI, 1999). Door
milieugroeperingen en nu ook Groen Links (Groen Links, 2003) wordt aan de andere kant
aangegeven dat de milieuverontreiniging van regionale luchthavens zo groot is dat veel van deze
luchthavens gesloten zouden moeten worden.
Het huidige overheidsbeleid is om luchthavens steeds meer als normaal bedrijf te beschouwen (CPB,
2000). Om de rentabiliteit te bepalen dienen voor de Nederlandse regionale luchthavens afwegingen
te worden gemaakt tussen de economische effecten en milieu/veiligheidseffecten van regionale
luchthavens en tussen het regionale belang en de (eventuele) operationele verliezen van de regionale
luchthavens.
Om de toegevoegde waarde van regionale luchthavens vast te kunnen stellen, is het van belang om de
belangrijkste invloeden van de luchthaven op de regio in kaart te brengen. Veel van de effecten die
regionale luchthavens op hun omgeving hebben, zijn in grootte en aard niet eenduidig vast te stellen
waardoor er een bandbreedte ontstaat. Uit het vaststellen van deze bandbreedte blijkt in hoeverre de
verschillende aspecten, bijvoorbeeld milieueffecten en werkgelegenheidseffecten, met elkaar in
evenwicht zijn en tevens welke aspecten extra aandacht vereisen in de ontwikkeling van beleid voor de
luchthavens. Waar mogelijk zullen de aspecten worden gemonetariseerd, zodat een onderlinge
vergelijking mogelijk is. Tot slot wordt met behulp van de gedefinieerde invloeden de toegevoegde
waarde van elke luchthaven bepaald.
Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bespreekt de methodiek die gebruikt wordt voor de
analyse. Hoofdstuk 3 tot en met Hoofdstuk 5 bespreken de belangrijkste factoren die het
maatschappelijk belang van de regionale luchthavens bepalen. In deze hoofdstukken zal zowel
besproken worden hoe de factoren van invloed zijn alsmede de omvang van de verschillende factoren.
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Hoofdstuk 3 gaat in op milieu aspecten, Hoofdstuk 4 bespreekt het economisch belang voor de regio
en Hoofdstuk 5 bespreekt de financiële situatie van elk van de regionale luchthavens. In Hoofdstuk 6
zal de toegevoegde waarde bepaald worden. Dit zal leiden tot conclusies met betrekking tot de
toegevoegde waarde van de luchthavens en aanbevelingen voor verder onderzoek in Hoofdstuk 7.
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2

Methodiek

De centrale vragen die in dit rapport beantwoord worden zijn:
1. Wat zijn de factoren die het maatschappelijk belang van regionale
luchthavens bepalen?
2. Wat is de omvang van de bandbreedte van die factoren voor elk van de
Nederlandse regionale luchthavens?
3. Wat is de toegevoegde waarde van de Nederlandse regionale luchthavens
voor hun regio?
De toegevoegde waarde kan worden gedefinieerd als de structurele verhouding tussen de
winstgevendheid van de luchthaven en het economisch belang als vestigingsplaatsfactor enerzijds en
anderzijds milieueffecten als gevolg van de ondernomen activiteiten. Duurzaamheid is een situatie
waarbij de verhouding tussen positieve en negatieve effecten langdurig in balans is. Deze studie
bepaalt de verhouding tussen de verschillende aspecten in het jaar 2001 en bepaalt daarmee de
toegevoegde waarde van de regionale luchthavens in dat jaar. Figuur 1 toont de verschillende
onderdelen waaruit het maatschappelijk belang wordt bepaald.
Toegevoegde waarde

Geluid

Economisch belang
voor de regio

Bedrijfsresultaat
luchthaven

Milieu effecten

Opbrengsten

Luchtverontreiniging
(luchtkwaliteit en geur)

Directe werkgelegenheid

Luchtvaart gerelateerd

Indirecte werkgelegenheid

Overig

Aantrekkinggskracht luchthaven
voor bedrijven

Kosten

Externe veiligheid

Personeelskosten

Gezondheid

Ligging en
landzijdige ontsluiting

Onderhoudskosten

Aantal vluchten

Type vluchten

Figuur 1 De verschillende facetten van toegevoegde waarde
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De onderdelen Milieueffecten, Bedrijfsresultaat luchthaven en Economisch belang voor de regio bestaan
elk uit verschillende aspecten. Het bedrijfsresultaat van de luchthaven is het verschil tussen de
opbrengsten en de kosten. De opbrengsten zijn gerelateerd aan het aantal en type vluchten (luchtvaart
gerelateerd) en de diensten zoals afhandeling, catering, winkel en horecavoorzieningen (overig) die op
de luchthaven worden aangeboden. Het aantal en type vluchten vanaf een luchthaven staan aan de
basis van alle drie de onderdelen.
De toegevoegde waarde van de regionale luchthavens wordt in twee stappen bepaald. Eerst wordt
gekeken wat de belangrijkste factoren zijn die het maatschappelijk belang van een luchthaven bepalen
en wordt de omvang van deze factoren geanalyseerd. Vervolgens zal een afweging van de verschillende
factoren gemaakt worden. Door het apart analyseren van elk van de factoren en door deze pas daarna
tegen elkaar af te wegen, wordt een integrale aanpak gewaarborgd waarin alle relevante facetten van
‘toegevoegde waarde’ worden meegenomen. Het maatschappelijk belang van de luchthaven voor de
regio staat in deze aanpak centraal. De effecten voor Schiphol worden in deze studie niet
geanalyseerd.
In navolging van de voor Schiphol gemaakte kengetallen kosten baten analyse (KKBA) wordt deels
gebruik gemaakt van de OEEI (V&W en EZ, 2000) systematiek voor een bepaling van de
toegevoegde waarde. In deze systematiek wordt de huidige situatie afgezet tegen een alternatieve
situatie, namelijk ‘geen luchthaven’. Door aan te sluiten bij de OEEI systematiek wordt de evaluatie
op dezelfde basis gedaan als voor andere projecten waardoor resultaten onderling vergelijkbaar
worden. Een ander voordeel is dat voor deze systematiek een breed draagvlak in de politiek en
samenleving bestaat.
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3

Milieueffecten

De externe- of milieueffecten van regionale luchthavens betreffen met name luchtverontreiniging
(kwaliteit en geur), geluid, externe veiligheid en gezondheid. In dit hoofdstuk wordt voor elk van
deze onderdelen een beschrijving gegeven van de feitelijke omvang van de milieueffecten van elke
regionale luchthaven in 2001. De onderdelen luchtverontreiniging en geluid kunnen direct worden
gekwantificeerd. Momenteel is er nog geen extern veiligheidsbeleid voor de regionale luchthavens.
Dit is echter wel in voorbereiding via de MER waarvoor reeds richtlijnen beschikbaar zijn aan de
hand waarvan de kosten van het voorgestelde extern veiligheidsbeleid gekwantificeerd kunnen
worden. De gezondheidseffecten van regionale luchthavens zijn op dit moment nog niet op een
zodanige wijze in kaart gebracht dat het mogelijk is deze effecten te kwantificeren.
Maatschappelijke kosten worden gedefinieerd als die kosten die optreden bij het produceren van
luchtverontreiniging en geluid als gevolg van luchtvaartactiviteiten en veiligheidsrisico’s. Bij
luchtverontreiniging gaat het om de hoeveelheid emissies; bij geluid gaat het om de hinder die
omwonenden van de luchthaven ondervinden en bij externe veiligheid gaat het om individueel en
groepsrisico als gevolg van luchtvaart. Bij deze berekening wordt buiten beschouwing gelaten wie deze
kosten zou moeten dragen. Er wordt gekeken naar de kosten gerelateerd aan effecten die in het
Nederlandse luchtruim plaatsvinden.
Milieueffecten en daarmee maatschappelijke kosten zijn direct gerelateerd aan het aantal
vliegbewegingen op luchthavens en de typen toestellen die de vluchten uitvoeren. Tabel 1 geeft een
overzicht van deze vliegbewegingen uitgesplitst naar de drie categorieën die in deze studie gehanteerd
worden: lijndiensten, charter en general aviation. Lijndiensten en charters hebben grotendeels een
internationaal karakter waardoor de kosten van de LTO-fase (Land and Take-off; Landing en
Opstijgen) en 15 minuten cruise voor landing en na opstijgen worden berekend. General aviation zal
voornamelijk in het Nederlandse luchtruim blijven en voor dit segment zullen de kosten van zowel de
LTO-fase als de gehele vlucht worden meegenomen. Voor deze categorisering is verder gekozen op
basis van de verschillen in vliegtuigtypen die binnen deze categorieën vallen en de verschillen in
externe effecten die hieruit voortkomen.
Tabel 1 Aantallen vluchten naar categorie op regionale luchthavens in Nederland in 2001

Lijndiensten
Charter
General aviation

Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

14948

9465

10363

639

178

0

4985

3165

984

1189

38

1

72941

45904

6177

59496

574

137143
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3.1

Luchtverontreiniging

Onder luchtverontreiniging wordt hier zowel de aantasting van de luchtkwaliteit als geurhinder
verstaan. Er zijn twee niveaus van luchtverontreiniging: lokaal en in de hogere atmosfeer
(broeikaseffect). De stoffen zijn kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO) en onverbrande
koolwaterstoffen (VOS). Daarnaast zijn ook van belang stikstof oxide (NOx), zwaveldioxide (SO2),
stof of roet (zwarte rook), benzeen en poliaromatische koolwaterstoffen (PAK) en geuremissies
(kerosinegeur). Deze stoffen bepalen de lokale luchtverontreiniging als gevolg van luchtvaart.
Sommige stoffen zoals NOx en CO2 zijn ook direct van invloed op het broeikaseffect (hogere
atmosfeer). Vanwege de directe invloed op het broeikaseffect zal NOx ook in de cruise fase
meegenomen worden. De kosten van de invloed van CO2 op het broeikaseffect zijn met zoveel
onzekerheid omringd dat deze niet in de analyse worden meegenomen. Binnen deze studie wordt
alleen gekeken naar de kosten van luchtverontreiniging in het Nederlandse luchtruim. Factoren aan
de hand waarvan emissiekosten berekend worden zijn:
1. Aantal vliegtuigbewegingen
2. Motortype
3. Specifieke emissie per vluchtfase (LTO-fase, cruise fase)
4. (Meegenomen) duur van iedere vluchtfase (LTO-fase, cruise fase)
Het is mogelijk om een geldelijke waardering van deze emissies te geven gebaseerd op de
maatschappelijke kosten. Lu (Lu 2000) geeft een methodiek voor de berekening van de
maatschappelijke emissiekosten van Schiphol. Deze methodiek is goed toepasbaar op regionale
luchthavens aangezien er een gedetailleerde uitsplitsing wordt gemaakt waarin, in tegenstelling tot de
CE studies (CE 2002, CE 2003) relatief kleine toestellen onderscheiden worden. Voor zover de
klassen vliegtuigen die het CE en Lu beschrijven vergelijkbaar zijn, leiden zij tevens tot vergelijkbare
emissiewaarderingen per toestel. De kosten per vliegtuigtype zoals gehanteerd door Lu zijn als
uitgangspunt genomen om de emissiekosten op de regionale luchthavens te berekenen. Deze kosten
zijn gebaseerd op het aantal vluchten per luchthaven gedifferentieerd naar de categorieën lijndiensten,
charters en general aviation en worden per jaar berekend. De volgende stappen zijn genomen om de
kosten te berekenen:
1. De vloot is ingedeeld in 5 categorieën op basis van het aantal stoelen per vliegtuig. De
categorieën zijn 0-20,21-50,51-100,101-150 en 151-200 stoelen.
2. Voor elk van de categorieën worden de kosten per vlucht bepaald.
3. Via de vluchtschema’s van de betreffende luchthavens wordt bepaald welke en in welke
verhouding vliegtuigtypes de luchthaven aandoen.
4. Gebaseerd op de mix van vliegtuigtypes en de kosten per categorie worden de gewogen
kosten per vliegtuigbeweging bepaald voor lijndiensten, charters en general aviation.
7
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5. Door deze kosten per vliegbeweging te vermenigvuldigen met het aantal vliegbewegingen
worden tot slot de kosten per luchthaven per jaar berekend.
In stap 2 worden de eenheidskosten van de verschillende stoffen gebruikt. Lu (2001) heeft onderzoek
gedaan naar de verschillende waarden die aan deze stoffen worden toegekend. Zij noemt vier studies
waarin verschillende waarden (€/kg) worden gegeven voor elk van de stoffen. In navolging van Lu
gebruiken we het gemiddelde van de in deze studies genoemde waarden. Tabel 2 geeft een overzicht
van de verschillende studies en de gemiddelden, die in deze studie gebruikt zijn.
Tabel 2 Eenheidskosten verontreinigende stoffen (€/kg)
Average (Lu)

Mayeres

Eyre

Perl

Levinson

CO2

0.02

-

0.01

0.04

-

CO

0.07

-

0.01

0.19

0.01

N2O

0.97

-

0.97

-

-

HC

3.29

3.76

3.31

4.45

1.62

NOx

9.13

17.6

12.7

4.93

1.26

SO2

48.74

121.43

52.55

7.85

13.12

Bronnen:
Lu, C., Morell, P. (2001) Evaluation and implications of environmental charges on commercial flights, Transport
Reviews ,Vol. 21, No.3, 377-395
Mayeres, I., Ochelen, S. and Proost, S. (1996) The marginal external costs of urban transport, Transportation
Research, 1D, 111-130
Eyre, N.J., Ozdemiroglu, E., Perce, D.W. and Steele, P. (1997), Fuel and location effects on the damage costs of
transport emissions, Journal of Transport Economics and Policy, 31, 5-24
Perl, A., Patterson, J. and Perez, M. (1997), Pricing aircraft emissions at Lyon-Satolas Airport, Transportation
Research, 2D, 89-105
Levinson, D.M., Mathieu, J.M., Gillen, D. and Kanafania, A. (1997), The full cost of high speed rail: an
engineering approach, Annals of Regional Science, 31, 189-215

Een kanttekening bij deze methode is dat de emissiekosten voor general aviation een overschatting
zullen geven. Het kleinste toestel dat Lu bekijkt is een Jetstream 31, die 19 passagiers vervoert.
Aangezien general aviation toestellen over het algemeen een stuk kleiner (en lichter) zijn dan de
Jetstream en er geen gegevens beschikbaar zijn over de kosten van emissies voor kleinere toestellen is
de aanname gemaakt dat de kosten voor de kleine luchtvaart 5 keer zo laag zullen zijn als de kosten
van de Jetstream1. Een aanname die hiermee gedaan wordt, is dat de overlast veroorzaakt door
emissies lineair over de uitgestoten hoeveelheden emissies verloopt. Onderzoek naar de ondervonden
hinder van de emissies van auto’s toont aan dat emissies binnen de bebouwde kom als ongeveer twee
maal zo hinderlijk worden gewaardeerd als emissies buiten de bebouwde kom. Op basis hiervan kan

1

Deze aanname is gebaseerd op het aantal passagiers per vliegtuig, dat ongeveer 4 is bij de kleine luchtvaart. Voor

Lelystad zal deze overschatting nog veel groter zijn aangezien 95% van het verkeer op deze luchthaven zogenaamd BKL
verkeer is. Dit zijn over het algemeen 1 persoonstoestellen.
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verondersteld worden dat de emissies rond luchthavens die dicht tegen woonkernen aanliggen, meer
overlast veroorzaken dan emissies rond meer perifere luchthavens. Deze aanname is echter niet
meegenomen in de berekening. Tabel 3 laat de kosten van emissies per luchthaven per jaar zien.
Tabel 3 Emissie kosten per luchthaven (x1000 euro)
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Lijndiensten

2137

795

1371

54

15

0

Charter

2425

1540

479

578

18

0

656

413

56

535

5

1234

5218

2748

1906

1167

38

1234

GA
Totaal

De volledige berekening van de emissiekosten kan worden teruggevonden in Appendix 2. Uit Tabel 3
blijkt dat de grote hoeveelheid general aviation op Lelystad in deze berekening leidt tot relatief hoge
kosten voor luchtverontreiniging. Dit komt deels doordat de emissiekosten voor de totale duur van
general aviation vluchten wordt toegerekend aan de luchthaven. Verder is 95% van het verkeer BKL
verkeer dat gemiddeld slechts 1 persoon per vliegtuig heeft. Rotterdam kent de hoogste
maatschappelijke kosten gevolgd door Maastricht en Eindhoven. Chartervluchten leiden tot grote
maatschappelijke kosten doordat de toestellen een stuk groter zijn dan de toestellen die op regionale
luchthavens voor lijndiensten gebruikt worden.
De in Tabel 3 opgenomen kosten hebben betrekking op emissies in de omgeving van de luchthaven.
Een bijkomend effect van luchtvaart is de bijdrage aan het broeikaseffect. Het IPCC (IPCC, 2001)
heeft becijferd dat luchtvaart in 1992 verantwoordelijk was voor 3,5% van de broeikasgassen en dat
dit percentage zal toenemen tot 5,0% in 2050. Indien de stijging van dit percentage exponentieel
wordt verondersteld, zal dit percentage in 2001 3,7% bedragen. Het aantal beschikbare
seatkilometers (seatkms) verzorgt door vluchten (lijndiensten en charterverkeer) die regionale
luchthavens in Nederland aandoen, bedraagt 0,03% van het aantal gevlogen seatkms wereldwijd
(OAG, 2003). Hieruit volgt dat het aandeel van de Nederlandse regionale luchthavens in de uitstoot
van broeikasgassen (op basis van seatkms) 10-5 bedraagt.
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3.2

Geluid

Geluid is een tweede soort milieueffect van regionale luchtvaart. De veroorzaker van dit milieueffect
is de luchtvaartmaatschappij. Vanwege het lokale karakter van het effect brengt de luchthaven een
heffing bij de luchtvaartmaatschappij in rekening. De koppeling van geluidsoverlast aan kosten (het
vaststellen van de maatschappelijke kosten van vliegverkeer) en de wijze van doorberekening van deze
kosten aan de luchtvaartmaatschappijen (het heffen van een belasting op vluchten) brengt een aantal
veronderstellingen met zich mee. Het doel van het (door)berekenen van deze kosten is daarbij
belangrijk. Om dit inzichtelijk te maken, zal de analyse van de geluidsheffing in twee delen worden
gesplitst: het vaststellen van de maatschappelijke kosten van geluid en het vaststellen van de heffing
op vluchten.
Maatschappelijke kosten
Feitelijk bestaat er niet zoiets als ‘de’ maatschappelijke kosten van geluid, maar zijn deze kosten
afhankelijk van het gekozen perspectief. Afhankelijk van het perspectief zijn er verschillende
berekeningsmethoden om deze kosten vast te stellen. Een onderscheid in het vaststellen van
maatschappelijke kosten, is dat tussen revealed preference en stated preference methodieken. Revealed
preference methodieken zijn methodieken waarbij de willingness to pay van omwonenden afgeleid
wordt uit hun gedrag terwijl bij stated preference methodieken omwonenden gevraagd wordt wat
hun gedrag zou zijn of hoe zij hun situatie ervaren. De meest gebruikte technieken die invulling
geven aan deze twee methoden zijn hedonic valuation (revealed preference) en de contingent
valuation method (stated preference).
Hedonic valuation
Hedonic valuation baseert maatschappelijke kosten op de waardedaling van goederen. De waardering
van de maatschappelijke kosten wordt aan de markt overgelaten (Nelson, 2003). Deze methode
maakt gebruik van de waardedaling van onroerend goed en dan met name van woningen. Er wordt
beredeneerd dat deze methode een onderschatting van de maatschappelijke kosten inhoudt, aangezien
enkel de woonlasten worden meegenomen. Indien er geen woningen rond de luchthaven staan, zijn
de maatschappelijke kosten gelijk aan nul. Als er woningen bijgebouwd worden, stijgen de
maatschappelijke kosten. Daarnaast is het mogelijk dat huizenprijzen structureel door andere
invloeden dan overlast van luchtvaart beïnvloed worden en dat deze effecten niet van de invloed van
de luchtvaart te onderscheiden zijn. Bij de waardering van geluid door omwonenden dient tevens
meegenomen te worden dat omwonenden van luchthavens daar veelal zijn gaan wonen in de
wetenschap dat er een luchthaven in de buurt is, wat de acceptatie van de overlast vergroot.
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Contingent valuation
De contingent valuation method maakt gebruik van survey en interview technieken om de
maatschappelijke kosten vast te stellen. De survey omvat vragen die zowel een relatie geven tussen
welzijn en inkomen als tussen welzijn en (geluids)overlast. Hierdoor valt er een verband af te leiden
tussen (geluids)overlast en inkomen en kan (geluids)overlast dus gemonetariseerd worden. Deze
methoden hebben als nadeel dat respondenten de kosten van overlast vaak overschatten. Zij zullen
veelal een hogere waarde aan de schade toekennen dan dat zij zelf bereid zouden zijn te betalen voor
de veroorzaakte maatschappelijke kosten (Quintet, 1993).
Conclusie
Voor Schiphol zijn beide methodieken gebruikt om de waarde van geluid te bepalen. Baarsma (2001)
vindt via stated preference, contingent valuation, onderzoek (een onderzoek uit 1998 waarin de
maatschappelijke kosten voor Schiphol worden vastgesteld) een vier maal hogere waarde voor de
kosten van vliegtuiggeluid dan Morrell en Lu (2000) die hedonic valuation gebruiken (zie Tabel 4).
Deze studie gebruikt de huizenprijzen in de omgeving, het aantal woningen binnen de
geluidscontouren en de vlootmix om de waardering van geluid te bepalen.
Tabel 4 Studies en methoden geluidswaardering Schiphol. Bron: bewerking Baarsma, 2001.
Methode voor de waardering van overlast

Auteur(s)

Resultaten voor Schiphol

van luchtvaartgeluid
Stated preference, well being evaluation method

Baarsma (2000)

>20 Ke2 ⇒ ∈ 483,7 miljoen p/jr
>35 Ke ⇒ ∈ 13,0 miljoen p/jr

Revealed preference, hedonic valuation

Morrell & Lu (2000)

>20 Ke ⇒ ∈ 123,7 miljoen p/jr

Revealed preference, hedonic valuation

Van den Brink (1999)

>35 Ke ⇒ ∈ 132,5 miljoen p/jr

De waarde die Lu vindt, ligt tevens binnen de bandbreedte die het CE (CE 2002) aangeeft. Het CE
geeft tevens aan dat het strategisch beantwoorden van vragen zoals die binnen stated preference
onderzoeken gesteld worden, veelal tot een overschatting leiden en dat geïnterviewden slecht in staat
zijn de omvang van de schade vast te stellen. Op basis hiervan komt het CE tot de conclusie dat
toepassing van hedonic valuation de voorkeur verdient boven stated preference methodieken (CE
2002).
Momenteel zijn er geen survey resultaten voor omwonenden van regionale luchthavens bekend.
Daarom en vanwege het feit dat survey resultaten veelal een overschatting van de maatschappelijke
kosten met zich meebrengen, is er bij de waardering van geluid rond regionale luchthavens voor
hedonic valuation gekozen. Bij toepassing van de resultaten gevonden door Morrell en Lu op

2

Onderzoek neemt enkel geluidsoverlast in zones boven het vermelde aantal Kosten eenheden mee
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regionale luchthavens dient te worden onderkend dat de kosten van geluid per vliegtuigtype onder
andere zijn gebaseerd op het aantal huizen binnen de geluidzones van Schiphol. Aangezien het aantal
huizen binnen de geluidzones van de regionale luchthavens lager is, zullen de kosten van geluid een
overschatting zijn. De waardedaling van de woningen veroorzaakt door het geluid wordt gelijk
verondersteld aan die rond Schiphol.
Heffingen
De maatschappelijke kosten vormen de basis voor heffingen die gebruikt worden om een bepaald
beleid in praktijk te brengen. Dit kan een ontmoedigingsbeleid zijn in de vorm van het bevriezen of
fixeren van de maatschappelijke kosten c.q. geluidsproductie of het hanteren van het principe ‘de
gebruiker betaalt’. Belangrijk hierbij is dat het heffingsmechanisme een instrument is dat een bepaald
doel dient en geen doel op zich vormt. De twee doelen waarvoor het heffingsmechanisme veelal
wordt gebruikt, zijn reeds genoemd en zijn:
•

het in rekening brengen van de feitelijke kosten bij de veroorzaker van de overlast;

•

het begrenzen van de geluidsproductie of geluidsoverlast.

Marginale kostprijsberekening
Voor het begrenzen van de geluidsproductie of overlast op basis van een heffingsmaatregel in plaats
van een wettelijke begrenzing aan het aantal vluchten, kan de marginale kostenmethode gebruikt
worden. Deze kostprijsberekening maakt gebruik van het feit dat de maatschappelijke kosten
verbonden aan een extra vlucht zullen stijgen naarmate het aantal vluchten stijgt. Dit wordt
veroorzaakt door de relatie die bestaat tussen geluidsproductie en maatschappelijke kosten (Lu,
2000). Het principe van marginale kostprijsberekening stelt, dat vanaf een bepaald aantal vluchten de
kosten van het compenseren van het geluid van een extra vlucht hoger zullen zijn dan het reduceren
van datzelfde geluid, bijvoorbeeld door isolatie van woningen van gehinderden of stillere motoren.
Door vliegbewegingen op dit niveau te beprijzen, zullen luchtvaartmaatschappijen zelf verkiezen de
overlast

te

beperken,

zonder

dat

hier

aanvullende

regelgeving

voor

nodig

is.

Dit

beprijzingsmechanisme koppelt derhalve maatschappelijke kosten aan kosten van mitigatie van
geluidsoverlast. Deze koppeling leidt ertoe dat er een hogere heffing in rekening gebracht wordt dan
compensatie van de maatschappelijke kosten, zoals bij gemiddelde kostprijsberekening plaatsvindt,
rechtvaardigt. Een hieraan gekoppeld implementatieprobleem is dat de mitigatiekosten voor
gebruikers veelal niet eenduidig vast te stellen zijn. Indien de heffing naar marginale kosten onder de
gemiddelde kosten zou liggen (dit treedt op indien de ondervonden hinder minder dan rechtevenredig toeneemt ten opzichte van de geluidsproductie), dan zouden kostenoverwegingen van de
gebruikers er toe leiden dat de overheid marginale kosten als uitgangspunt neemt.
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Gemiddelde kostprijsberekening
De gebruiker betaalt, is een bekende uitspraak in de transportwereld op basis waarvan niet monetaire
maatschappelijke -of milieukosten gemonetariseerd worden en in rekening worden gebracht bij de
veroorzaker van de overlast. Door een heffing op dergelijke gronden op te leggen, zullen gebruikers
de milieukosten integraal in transportafwegingen meenemen. Het prijsmechanisme heeft derhalve ten
doel gehinderden te compenseren en gebruikers voor dit gebruik te laten betalen. In het geval van
geluidsoverlast van luchthavens zal de totale hinder voor omwonenden gemonetariseerd worden en in
de vorm van een heffing worden doorberekend aan de gebruikers van de luchthaven. Bij deze
doorberekening kan worden gedifferentieerd naar vliegtuigtype, tijdstip van de vlucht en LTOprocedures aangezien deze factoren een verschil in geluidsproductie en overlast met zich meebrengen.
Conclusie
Op basis van de eisen die vanuit beleidsoogpunt aan de heffingen gesteld worden, wordt hier gebruik
gemaakt van een gemiddelde kostprijsberekening; een berekening waarbij de totale milieueffecten
(kosten op monetaire basis) worden gebaseerd op de heffingen die luchtvaartmaatschappijen per
vlucht voor elk type vliegtuig zouden moeten betalen indien externe effecten doorberekend zouden
worden. De overlast die ontstaat op basis van het aantal vliegbewegingen is schematisch weergegeven
in Figuur 2a. De wijze van dekking van deze kosten op basis van gemiddelde kostprijsberekening is
weergegeven in Figuur 2b. De oppervlakten onder beide grafieken zijn gelijk: de totale kosten worden
gelijkmatig verdeeld over het totaal aantal bewegingen. Door middel van nacalculatie kunnen
eventuele overschrijdingen van het geprognosticeerde aantal vliegbewegingen, die leiden tot een
toename van de overlast en daarmee de kosten, worden verdisconteerd in de heffing op vluchten.
Deze wijze van het internaliseren van vliegtuiggeluid wordt tevens aangeraden door het CE (CE
2003).
Indien woningen worden geïsoleerd, zullen de totale kosten neerkomen op de isolatiekosten en de
resterende kosten van overlast na isolatie. Aangezien er geen survey-resultaten van zowel voor als na
de isolatie beschikbaar zijn, is het niet mogelijk een dergelijke afweging te maken. Indien de
gemiddelde kosten van woningisolatie in de omgeving van Schiphol worden aangehouden om de
totale kosten van isolatie voor Maastricht te vinden, resulteert dit voor de 176 woningen binnen de
40 Ke zone (Min. V&W, 2000) rond Maastricht (Min V&W, 2002) in €5,3 miljoen. Indien deze
kosten eenmalig worden gemaakt, zou hantering van een 6% discontovoet resulteren in een jaarlijkse
kostenpost van €0,3 miljoen. Lelystad wordt niet met deze kosten geconfronteerd aangezien hier geen
huizen binnen de 40 Ke zone staan, terwijl deze informatie voor de andere luchthavens niet voor
handen is. Bij de gemiddelde isolatiekosten per woning dient opgemerkt te worden dat hier is
uitgegaan van de begrote kosten per woning (€30.000) terwijl deze in werkelijkheid hoger uitgevallen
zijn.
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De totale milieueffecten zijn de heffing per vliegtuig vermenigvuldigd met het aantal
vliegbewegingen. De uitsplitsing van totale kosten naar individuele kosten per vlucht vindt plaats op
basis van een gewogen gemiddelde voor lijndiensten, charter en general aviation. Een gedetailleerd
overzicht van de berekeningswijze is opgenomen in Appendix 2. Tabel 5 laat de totale

kosten per vlucht

kosten per vlucht

maatschappelijke kosten van geluid per luchthaven per jaar zien.

aantal vluchten

aantal vluchten

2a) Schade veroorzaakt per beweging

2b) Heffing per beweging

Figuur 2 Kostprijsberekening op basis van gemiddelde kosten
Tabel 5 Gemiddelde kosten van geluid per luchthaven per jaar (x1000 euro)
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Lijndiensten

3823

1372

2290

93

26

0

Charter

4115

2613

812

982

31

1

GA

1167

734

99

952

9

2194

Totaal

9105

4720

3201

2026

66

2195

Op basis van de bebouwingsdichtheid weergegeven in de MER voor Maastricht kan geconcludeerd
worden dat de grotere bebouwingsdichtheid en het grotere aantal vluchten op Schiphol voor
Maastricht leidt tot een overschatting van ongeveer een factor 4. Aangezien de bebouwingsdichtheid
voor een aantal andere luchthavens lager is dan voor Maastricht, is het waarschijnlijk dat de
overschatting voor deze luchthavens nog groter zal zijn. Charter en low cost vluchten hebben door de
inzet van relatief grote toestellen in het algemeen een grote invloed op de maatschappelijke kosten
van geluid. Lijndiensten zijn op Rotterdam, Eindhoven en Maastricht van grote invloed. De
maatschappelijke kosten zijn voor Rotterdam twee keer zo groot als voor Maastricht en drie keer zo
groot als voor Eindhoven. Alhoewel Groningen en Lelystad een andere structuur hebben (Groningen
heeft charter vluchten) zijn de maatschappelijke kosten ongeveer gelijk. Lelystad heeft door het grote
aantal general aviation vluchten een voor zijn omvang hoge geluidsbelasting. Enschede heeft weinig
vluchten en daardoor lage maatschappelijke kosten.
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3.3

Externe veiligheid

Er bestaat op dit moment nog geen wettelijke norm voor externe veiligheid rond regionale
luchthavens. Wel heeft het kabinet de intentie uitgesproken om het Schiphol beleid als uitgangspunt
te nemen bij het nog te ontwikkelen beleid voor externe veiligheid rond regionale luchthavens (V&W
en VROM, 2002) en zijn er diverse MERs en een PKB beschikbaar waarin richtlijnen met betrekking
tot externe veiligheid zijn opgenomen. Bij het bepalen van de externe veiligheid wordt gekeken naar
het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een
denkbeeldig persoon die zich permanent op dezelfde locatie in de omgeving van een luchthaven
bevindt, komt te overlijden als een direct gevolg van een vliegtuigongeval. Het GR is de kans per jaar
dat een groep van meer dan een bepaald aantal personen overlijdt aan de gevolgen van één enkel
vliegtuigongeval (NLR, 2003). Tabel 6 geeft een overzicht van een mogelijk toetsingskader voor
externe veiligheid voor regionale luchthavens dat door de werkgroep ABEL (ABEL, 1998) is
voorgesteld. De kosten die externe veiligheid met zich meebrengen zijn onder te verdelen in twee
categorieën:
•

De kosten van sloop om aan de in Tabel 6 vermelde richtlijnen te voldoen;

•

De gemonetariseerde kosten van het risico van overlijden voor omwonenden.

Tabel 6 Voorgesteld toetsingskader externe veiligheid regionale luchthavens
Grote en regionale luchtvaart
PR

1.

Het MTR3 voor het PR bij luchtvaartterreinen voor nieuwe situaties is 10-6/jaar en
voor bestaande situaties 10-5/jaar.

2.

Veiligheidszone I (PR 10-5):
•

Bouwverbod;

•

Amoveren bestaande woningen en andere kwetsbare bestemmingen;

•

Handhaving minder kwetsbare bestemmingen (e.g. kantoren) met max. 50
arbeidsplaatsen per hectare;

•
3.

Afwijkingsbevoegdheid minister.

Veiligheidszone II (PR 10-5 - 10-6):
•

Bouwverbod;

•

Bestaande bebouwing mag blijven;

•

Beperkt uitbreiding- en vestigingsverbod minder kwetsbare bestemmingen
(tot max. 50 personen per hectare).

GR

4.

De richtwaarde voor het GR bij luchtvaartterreinen is een maximale dichtheid in het
gebied tussen de PR 10-6 - 10-7 voor kwetsbare bestemmingen van max. 140
personen per hectare.

5.

Veiligheidszone III (PR 10-6 - 10-7);
Restrictief bouwbeleid tot max. 60 personen per hectare van kwetsbare en 140
personen/hectare voor bedrijven en kantoor.

3

Maximaal toelaatbaar risico
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Sloopkosten
Voor de regionale luchthavens Maastricht en Lelystad is er een MER uitgebracht waarin de
veiligheidscontouren rond deze luchthavens in kaart is gebracht. Binnen een nog vast te stellen
veiligheidscontour of PR zone (10-5 of 10-6), moeten bestaande woningen gesloopt worden. De kosten
hiervoor worden geschat op €220.000 voor een tussenwoning, €273.000 voor een hoekwoning en
€180.000 voor een appartement. Dit is inclusief kosten voor verhuizing, herinrichting, vergoeding
woonlasten, vervangende stoffering, etc. en inclusief sloopkosten (Arcadis en TNO, 2002). In 2000
bedroeg het aandeel appartementen in de woningmarkt in Nederland circa 31,6% (CBS, 2002) op
basis waarvan hier wordt aangenomen dat de gemiddelde sloopkosten per woning €225.514
bedragen. Tabel 7 geeft de totale kosten van sloop weer voor de luchthavens Lelystad en Maastricht.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit eenmalige en geen jaarlijkse kosten zijn. Deze jaarlijkse
kosten, op basis van een 6% discontovoet, zijn tevens in de tabel vermeld. Aangezien de kosten van
sloop uiteenlopen en slechts beschikbaar zijn voor twee regionale luchthavens, zullen deze kosten niet
meegenomen worden in de uiteindelijke analyse van de toegevoegde waarde van de luchthavens.
Tabel 7 Kosten van sloop woningen binnen 10-5 zones Maastricht en Lelystad
Aantal woningen binnen
contour
Lelystad
Maastricht

4

Sloopkosten
€ 902.056

4

54

€ 12.177.756

Kosten op jaarbasis
€ 54.123
€ 730.665

Risicokosten
Op basis van de willingness to pay voor vrijwaring van risico’s kan benaderd worden wat de waarde is
die mensen toekennen aan het vermijden van ongevallen en derhalve kan worden vastgesteld wat de
kosten van introductie van een dergelijk risico zijn. De waarde die mensen toekennen om een
dergelijk risico te vermijden, kan in diverse studies worden teruggevonden en bedraagt tussen de 1 en
10 miljoen euro (KU Leuven, 2002, de Blaeij, 2003, Wesemann, 1997). De hoogte van dit bedrag is
zeer afhankelijk van de onderzoeksmethode. Zoals reeds vermeld bij de waardering van
geluidsoverlast is er een groot verschil tussen stated en revealed preference uitkomsten, waarbij de
stated preference uitkomsten veelal hoger liggen dan de revealed preference uitkomsten. Om deze
reden en vanwege het feit dat de Europese Commissie een zogenaamde 1-miljoen-euro test hanteert
(Wesemann, 1997), wordt de waarde van 1 miljoen euro ook hier aangehouden. Door dit

4

Momenteel liggen er 54 woningen binnen de 10-5 contour. De toekomstige ligging van deze contour rond Maastricht

Airport en daarmee het aantal woningen dat binnen de contour zal vallen, is onderhevig aan discussie. Afhankelijk van de
gehanteerde aannamen vallen er, in 2015, 23 dan wel 87 woningen binnen de contour. Aangezien de kosten
samenhangend met de sloop van woningen binnen de contour lineair toenemen met het aantal woningen en deze kosten in
verhouding met andere externe kosten relatief laag zijn, is het aantal woningen dat binnen de contour valt vanuit
economisch perspectief niet doorslaggevend in het bepalen van de toegevoegde waarde van de luchthaven.
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schadebedrag te vermenigvuldigen met de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per jaar,
kunnen de jaarlijkse kosten samenhangend met externe veiligheid vastgesteld worden. Bij het
vaststellen van zowel het plaatsgebonden als het groepsrisico speelt de woningdichtheid in de
omgeving van een luchthaven een essentiële rol. Door de afwijkingen tussen beide definities zoals die
hierboven gegeven zijn, verschillen de kosten voortvloeiend uit externe veiligheid over de twee
indicatoren. Om een indicatie te geven van de kosten van externe veiligheid op regionale luchthavens
zijn hier deze kosten voor de luchthavens waarvan een MER voor handen is, Maastricht en Lelystad,
vastgesteld. Evenals de bij maatschappelijke kosten van geluid geldt ook hier dat de perceptie van het
risico een belangrijke factor speelt bij het monetariseren van deze risico’s. Hieronder zullen apart het
plaatsgebonden en het groepsrisico worden besproken.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico kan gezien de gegeven definitie hiervan worden bepaald door het
schadebedrag te vermenigvuldigen met de kans op een dodelijk ongeluk, het aantal woningen binnen
de risicocontour en het aantal personen per woning. Deze berekeningswijze geeft een ondergrens
aangezien de woningen tussen twee risicocontouren aan een hoger risico blootgesteld zullen worden
dan de buitenste risicocontour aangeeft.
Tabel 8 Plaatsgebonden risico op Lelystad en Maastricht. Bron CBS 2002
Plaatsgebonden risico Lelystad
Risicocontour

Aantal
woningen

Aantal
personen

5

Verwachtingswaarde

Externe

per jaar

veiligheidskosten

1.00E-05

4

9

9.16E-05

€ 91.60

1.00E-06

17

39

3.89E-05

€ 38.93

1.00E-07

69

158

1.58E-05

€ 15.80

90

206

1.46E-04

€ 146.33

Totaal
Individueel risico Maastricht
Risicocontour
1.00E-05

Totaal

Aantal

Aantal

Verwachtingswaarde

Externe

woningen

personen

per jaar

veiligheidskosten

54

124

1.24E-03

€ 1,236.60

1.00E-06

2246

5143

5.14E-03

€ 5,143.34

1.00E-07

10496

24036

2.40E-03

€ 2,403.58

12796

29303

8.78E-03

€ 8,783.52

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van 1.00E-06 als maximum maatstaf voor het plaatsgebonden
risico. Aangezien het groepsrisico (zie volgende sectie voor een beschrijving) moeilijk te monetariseren
is wordt 1.00E-07 in deze studie gebruikt als proxy voor de waarde van het groepsrisico.
5

Volgens het CBS (CBS, 2002) was het gemiddeld aantal personen per huishouden 2,29 in 2000.
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Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico kan worden bepaald door de kans op een aantal doden te vermenigvuldigen met het
aantal doden (oftewel het oppervlak onder de Fn curve6, de verwachtingswaarde per jaar, te
berekenen) en dit vervolgens met het schadebedrag te vermenigvuldigen.

Fn curve Maastricht

Fn curve Lelystad

Figuur 3 Fn curves voor Maastricht en Lelystad. Bron NLR 2003.
Tabel 9 Groepsrisico op Lelystad en Maastricht
Verwachtingswaarde per jaar

Externe veiligheidskosten

Maastricht

1.19E-02

€ 11,937.84

Lelystad

5.47E-06

€ 5.47

De voornoemde kosten van externe veiligheid hebben enkel betrekking op dodelijke slachtoffers
onder omwonenden. Inzittenden van de vliegtuigen, niet dodelijke slachtoffers en materiele schade
worden in deze afweging niet meegenomen. Bij vergelijking van het groepsrisico en plaatsgebonden
risico blijkt dat deze elkaar weinig ontlopen. De kosten samenhangend met externe veiligheid zijn
met name afhankelijk van het aantal woningen en bedrijven in de omgeving van de luchthaven en het
aantal charter en lijndienst vluchten. Aangezien deze gedetailleerde informatie ten tijde van het
opstellen van dit rapport voor een aantal luchthavens niet voor handen was, zijn de resultaten van
Maastricht en Lelystad gebruikt om de externe veiligheidskosten gespecificeerd per type vlucht in te
schatten. Deze eenheidskosten zijn vervolgens vermenigvuldigd met het aantal vluchten naar type
over de luchthavens waar geen gedetailleerde gegevens van bekend waren (Rotterdam, Eindhoven,
Groningen en Enschede) wat leidt tot de resultaten die zijn opgenomen in Tabel 10. In deze tabel

6

Frequentie van N of meer dodelijke ongelukken, als functie van N (aantal dodelijke ongelukken)
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zijn alleen de kosten voor het plaatsgebonden risico meegenomen. In de kosten voor het
plaatsgebonden risico is een deel als proxy (1.00E-07) voor het groepsrisico meegenomen.
Tabel 10 Kosten externe veiligheid per luchthaven per jaar (euro)

Lijndiensten
Charter
General aviation
Totaal

3.4

Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

10338

6546

7167

442

123

0

3447

2189

681

822

26

1

78

49

7

63

1

146

13863

8784

7854

1328

150

147

Gezondheid

In tegenstelling tot de gezondheidseffecten van Schiphol zijn de gezondheidseffecten voor sommige
regionale luchthavens alleen kort in een MER onderzocht. Voor andere regionale luchthavens is geen
onderzoek bekend. Om deze reden wordt hier eerst besproken wat de gezondheidseffecten van
Schiphol zijn. Daarna worden de gezondheidseffecten zoals deze in de verschillende MERs
onderzocht zijn besproken. De gezondheidsrisico’s van de regionale luchthavens werden tot nu toe in
het algemeen als klein beschouwd en zijn daarom niet meegenomen in de verdere analyse. Dit kan
echter niet met zekerheid gesteld worden omdat er niet voor alle luchthavens onderzoek is gedaan.
Verder is recentelijk het beeld ontstaan dat de omvang van de gezondheidseffecten groter is dan tot
nu toe werd aangenomen.
Schiphol
Het belangrijkste onderzoek voor Schiphol is de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES) die
in 1993 gestart is. Deze evaluatie kijkt naar de medische effecten van vliegverkeer. Uit dit onderzoek
komt naar voren dat de belangrijkste door omwonenden gerapporteerde effecten ernstige
geluidhinder en slaapverstoring zijn. Tabel 11 laat het aantal personen van 18 jaar of ouder in het
gebied met een geluidbelasting van 20 Kosten-eenheden dat meer dan één (gezondheids)effect
rapporteert zien. Deze tabel is gebaseerd op de resultaten van het vragenlijstonderzoek dat in kader
van de GES is uitgevoerd.
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Tabel 11 Gerapporteerde gezondheidseffecten rond Schiphol
Prevalentie7

Effect

Deel prevalentie

Aantal personen

toegeschreven aan

met effect door

vliegtuiggeluid

vliegtuiggeluid

Slecht ervaren slaapkwaliteit

72%

1.4 - 3.9%

5300 - 14300

Gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen

10%

1.2 - 2.2%

4500 - 8100

Slecht ervaren gezondheid
Gebruik van medicijnen voor hart, bloedvaten,
bloeddruk (door arts voorgeschreven)

8

21%

-0.4 - 2.8%

17%

0.6 - 1.4%

-1500 - 104009
2100 - 5200

Verder is door RAND Europe in opdracht van Schiphol onderzoek gedaan naar de subjectieve
beleving van de gezondheidssituatie in het gebied rond Schiphol (RAND Europe, 1998). Uit dit
onderzoek blijkt dat alleen slaapverstoring gedeeltelijk wordt gezien als afkomstig van het
vliegverkeer. Gezondheidseffecten worden als aspect van geluidhinder gezien.
Rotterdam
Binnen de MER worden voor Rotterdam de volgende conclusies getrokken met betrekking tot
gezondheidseffecten:
•

Van permanent hoorverlies als gevolg van het vliegverkeer is geen sprake;

•

Er is geen verhoogde kans op hypertensie en ischemische hartaandoeningen.

Eindhoven
Voor de luchthaven Eindhoven is nog geen MER uitgevoerd. Daardoor ontbreken gegevens die
gedegen inzicht kunnen bieden in het effect van het vliegverkeer op de volksgezondheid.
Maastricht
Binnen de net uitgekomen MER voor Maastricht is het onderdeel gezondheid niet opgenomen.
Inzicht in gezondheidseffecten ontbreekt hierdoor.
Enschede
Voor de luchthaven Enschede is geen MER uitgevoerd. Daardoor ontbreken gegevens die gedegen
inzicht kunnen bieden in het effect van het vliegverkeer op de volksgezondheid.

7

Het totaal aantal volwassen bewoners is ongeveer 370.000. De prevalentie is het percentage mensen dat het effect

rapporteert. Effecten op kinderen zijn in deze tabel niet meegenomen.
8

De negatieve ondergrens is het resultaat van een statistisch betrouwbaarheidsinterval.

9

idem
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Groningen
•
Ook met een verlengde baan zullen er geen geluidsniveaus optreden die kunnen leiden tot
gehoorschade.
•

De concentraties van de luchtverontreiniging liggen beneden de landelijke grens- en
richtwaarden.

Lelystad
Binnen de recentelijk uitgekomen MER voor Lelystad is het onderdeel gezondheid niet opgenomen.
Inzicht in gezondheidseffecten ontbreekt hierdoor.

3.5

Conclusies

Van de vier onderdelen van de milieubelasting Gezondheid, Externe veiligheid, Luchtverontreiniging
en Geluid zijn voor de regionale luchthavens op dit moment voornamelijk de laatste drie van belang.
Voor het onderdeel Gezondheid kan geconcludeerd worden dat dit met de huidige kennis geen
structurele extra kosten voor de maatschappij met zich mee brengt. De gezondheidsbelasting ligt voor
alle regionale luchthavens erg laag. Gezondheidseffecten worden gezien als spin-off van geluid en
emissiekosten. Momenteel is er nog geen extern veiligheidsbeleid voor de regionale luchthavens. Wel
zijn de effecten van het voorgestelde beleid doorgerekend. De kosten voor een extern veiligheidsbeleid
zijn gebaseerd op Maastricht en Lelystad aangezien voor deze luchthavens een recente MER
beschikbaar is. De kosten voor de luchtverontreiniging en geluid zijn gewaardeerd door middel van
een berekening die gebaseerd is op Schiphol en die is aangepast voor de regionale luchthavens.
Om tot een eindoverzicht van de maatschappelijke kosten van de milieubelasting te komen, worden
de kosten van emissies, geluid en externe veiligheid bij elkaar opgeteld. Tabel 12 en Tabel 13 geven
een overzicht van de totale maatschappelijke kosten van de milieubelasting per luchthaven per jaar. In
Tabel 12 worden de kosten uitgesplitst naar toestelklasse terwijl in Tabel 13 de kosten worden
weergeven per belastingtype.
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Tabel 12 Totale kosten van de milieubelasting (x1000 euro) per luchthaven naar toestelklasse
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Lijndiensten

5970

2174

3669

147

41

0

Charter

6544

4155

1292

1561

50

1

GA

1824

1148

154

1487

14

3429

14338

7476

5115

3195

105

3430

Totaal per luchthaven

Tabel 13 Totale kosten van de milieubelasting (x1000 euro) per luchthaven naar belastingtype
Rotterdam

Maastricht

Emissies

5219

2748

1906

1168

39

1235

Geluid

9105

4720

3201

2026

66

2195

14

9

8

1

0

0

14338

7476

5115

3195

105

3430

Externe Veiligheid
Totaal per luchthaven

Eindhoven Groningen Enschede

Lelystad

De maatschappelijke kosten zijn voor Rotterdam substantieel groter dan voor de andere luchthavens.
Daarna volgen Maastricht en Eindhoven. Eindhoven heeft een relatief lage belasting door het lage
aandeel charters dat de luchthaven aandoet. Deze vormen voor Maastricht weer de belangrijkste
kostenpost. Lelystad heeft voor zijn omvang grote maatschappelijke kosten. Dit komt gedeeltelijk
door de overschatting die veroorzaakt wordt doordat Lelystad voor het grootste gedeelte BKL verkeer
heeft en dit niet meegenomen wordt in de berekening.
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4

Werkgelegenheid

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van
Economische Zaken (Buck Consultants International, 1999) blijkt dat regionale luchthavens van
drieërlei belang zijn voor hun omgevende regio’s, namelijk:
1. voor de bereikbaarheid van de regio;
2. als vestigingsplaatsfactor;
3. voor de generatie en de diversificatie van werkgelegenheid in de regio.

4.1

Bereikbaarheid van de regio en vestigingsplaatsfactor

In regionaal economische zin dragen regionale luchthavens als belangrijke infrastructurele voorziening
en vestigingsplaatsfactor in aanzienlijke mate bij aan de economische structuur van de regio. Uit het
onderzoek van BCI blijkt dat de aanwezigheid van een regionale luchthaven steeds belangrijke wordt
bij de locatiekeuze van internationaal georiënteerde bedrijven. De wisselwerking tussen luchthaven en
vestigingsklimaat uit zich verder onder meer in clustereffecten, waarbij luchthaven/ luchtvaart
georiënteerde bedrijven een aantrekkingskracht hebben op ketengerelateerde bedrijven om zich ook
in de regio te vestigen. Het blijkt dat deze clustervorming sterk toeneemt naarmate de luchthaven
groeit.
Een goede infrastructuur met inbegrip van luchthavens is een cruciale vestigingsfactor voor
buitenlandse en binnenlandse bedrijven (Nyfer, 2000). Daarbij wordt aangetekend dat slechts een
beperkt aantal bedrijven verschillende landen of regio’s in overweging neemt bij de locatiekeuze. De
betekenis van een luchthaven is ook veelzijdiger dan alleen die van een ‘pull-factor’ op nieuwe
bedrijven die op zoek zijn naar vestiging. Van grotere betekenis is de uitstraling die een luchthaven
heeft op de dynamiek van de aanwezige bedrijvigheid in de regio. Zij draagt bij tot een
ondernemingsklimaat waarin bedrijven floreren en hun omzet en personeelsbestand zien groeien.

4.2

Werkgelegenheid

Het economisch belang van een luchthaven voor de regio is direct gerelateerd aan de economische
activiteiten op en rondom de luchthaven ten opzichte van de economische activiteiten in de totale
regio. Een inschatting van het economische belang kan gemaakt worden door de werkgelegenheid en
toegevoegde waarde (TW) van de luchthaven te analyseren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen directe werkgelegenheid (en TW) en indirecte werkgelegenheid (en TW).
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Onder directe werkgelegenheid worden alle arbeidsplaatsen verstaan die direct aan de luchthaven zijn
toe te wijzen. Deze is gerelateerd aan het aantal vliegbewegingen, het aantal passagiers en de
hoeveelheid vracht. Onder indirecte werkgelegenheid vallen toeleveranciers en bedrijfsvestigingen die
aan de luchthaven kunnen worden toegerekend omdat zij (mede) vanwege de aanwezigheid van de
luchthaven tot hun vestigingsplaatskeuze zijn gekomen. Deze indirecte werkgelegenheid kan
vervolgens weer opgesplitst worden in voorwaartse (leveranciers) en achterwaartse werkgelegenheid
(‘aangetrokken’ bedrijven, vestigingsplaatsfactor en internationale uitstraling).
In de praktijk is het moeilijk om deze definities een eenduidige invulling te geven en sommige
luchthavens rekenen bedrijventerreinen in de directe omgeving van de luchthaven ook tot het directe
economische belang. Er zijn veel studies uitgevoerd naar het effect van een luchthaven op de
werkgelegenheid en de macro-economische waarde voor de samenleving, maar er heerst op dit gebied
een gebrek aan consensus, waardoor schattingen over werkgelegenheid nogal uiteenlopen. Voor het
vaststellen van de directe werkgelegenheid kunnen een drietal benaderingen gehanteerd worden:
(a) Opgave van directe werkgelegenheid (aantal banen) door de luchthavens zelf;
(b) Cross-sectie door middel van kengetallen uit de literatuur;
(c) Schattingen op basis van historische tijdreeks, econometrische functie.
Ad (a): zoals reeds aangegeven, verschillen de definities die gehanteerd worden voor het bepalen van
de directe werkgelegenheidsaantallen. Over het algemeen geven de luchthavens een te positief beeld
van de werkgelegenheidseffecten door een ruime definitie van directe werkgelegenheid te hanteren
en/of geen onderscheid te maken tussen part-time arbeidsplaatsen en voltijds arbeidsplaatsen.
Ad (b): een veelgebruikte methode uit de literatuur om de directe werkgelegenheid te berekenen is
door dit te relateren aan het aantal passagiers op de luchthaven. Per miljoen passagiers wordt een
waarde gehanteerd voor het aantal directe arbeidsplaatsen dat hierdoor wordt gegenereerd.
Ad (c): door een econometrische functie te schatten op basis van historische gegevens van
werkgelegenheidscijfers en vliegvolumes kan beter rekening worden gehouden met schaalvoordelen
die ontstaan bij groei van een luchthaven.
Tabel 14 geeft voor de tweede benadering (b) een overzicht van de resultaten uit verschillende
studies. De waarde van de directe arbeidsplaatsen is in de meeste gevallen gebaseerd op een crosssectie van een aantal luchthavens.
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Tabel 14 Waarde directe arbeidsplaatsen per 1 miljoen passagiers
Studie

Jaar

Kenmerk

Waarde
(arbeidsplaatsen per mln pax)

ATAG

1991

Laag

750

/

Middel

1500

2000

Hoog

2000

Bennel & Prentice

1993

Canada

1130

BCI/NEI

1995

Schiphol

1664

Gemeente Rotterdam / RWS

1995

Rotterdam Airport

1026

York Consulting

1998

International hub

1450-1600

Large regional hub

850-1100

Small regional hub

850

Holiday Airport

350-400

ACI

1998

Europa

1100

ACI

1999

Europa

1410

Oxford Economic Forecasting

1999

UK

1125

NYFER

2000

Europa

1000

Bronnen:
•

NEI (2001), Economische Effecten van CO2 plafonds op regionale luchthavens – Het economisch belang van
regionale luchthavens, Eindrapportage:
o

ATAG (1991), The economic benefits of air transport

o

Bennel & Prentice (1993), A regression model for predicting the economic impacts of Canadian
airports, in: Logistics and Transportation Review, 29-2, pp. 139-158

o

Gemeente Rotterdam/RWS (1995), Rapportage Modellenstudie IPNR-vervolg

o

York Consulting (1998), The economic impacts of airports

o

ACI (1998), Creating employment and prosperity in Europe

o

ACI (1999), ACI Airport economics survey 1998

o

Nyfer (2000), Hub, of spokestad: regionaal economische effecten van luchthavens

•

BCI/NEI (1995), Ruimtelijk-economische verkenning van de Toekomstige Nederlandse Luchtvaartinfrastructuur

•

Oxford Economic Forecasting (OEF calculations) (1999), The contribution of the aviation industry to the UK
economy

Bovenstaande waarden laten grote bandbreedtes zien, maar gerealiseerd moet worden dat voor een
aantal van deze studies alleen gekeken is naar grote internationale hub-luchthavens die niet
vergelijkbaar zijn met de regionale luchthavens in Nederland. Dit in aanmerking genomen, lijkt de
meest realistische bandbreedte voor de regionale luchthavens te liggen tussen de 750 en 1100 (NEI,
2001).
Voor de derde benadering (c) heeft het NEI in 1996 een analyse uitgevoerd voor Maastricht-Aachen
Airport, waarbij de werkgelegenheid geschat is in relatie tot zowel vracht als passagiers, uitgedrukt in
Work Load Units (WLU), waarbij 1 WLU gelijk staat aan 1 passagier of 100 kg vracht. De volgende
functie resulteerde:
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Ln (W)

= a * ln (WLU) + b

W

= directe werkgelegenheid

WLU

= aantal passagiers en vracht uitgedrukt in WLU
a = 0,6333
b = -1,5

Deze functie is met name geldig voor regionale luchthavens van vergelijkbare grootte als MaastrichtAachen Airport, terwijl deze functie voor kleine luchthavens leidt tot een relatief hoge schatting. De
toegevoegde waarde van een luchthaven is direct gerelateerd aan de werkgelegenheid en wordt
berekend door uit te gaan van een vast bedrag per f.t.e (voltijds arbeidsplaatsen). Voor het berekenen
van de toegevoegde waarde (TW) is uitgegaan van een bedrag van €59000 per f.t.e, gebaseerd op de
gemiddelde waarde per fte voor de directe werkgelegenheid op Schiphol (NEI, 2000), gecorrigeerd
voor de kleine, regionale luchtvaart: €37500 per fte (NEI, 2001). In Tabel 15 zijn de resultaten van
de drie benaderingen voor 1999 samengevat en vergeleken. Aangenomen wordt dat deze resultaten
niet wezenlijk verschillen ten opzichte van 2001.
Tabel 15 Directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde (mln. euro) 1999
Rotterdam Maastricht Eindhoven
Eindhoven Groningen Enschede
Werkgelegenheid volgens de
luchthaven
Ondergrens

werkgelegenheid

Kengetal (750)

TW

Bovengrens

werkgelegenheid

Kengetal (1100) TW
WLU methode

werkgelegenheid
TW

Lelystad

1400

867

428

300

30

141

550

300

230

140

27

145

31

17

14

7

2

5

770

415

335

175

38

145

44

24

20

9

2

5

1140

1175

755

390

165

145

66

68

39

22

10

5

De ondergrens en bovengrens kengetallen vormen de bandbreedte van het directe aantal
arbeidsplaatsen per 1 miljoen passagiers waarbinnen de werkgelegenheid (en TW) kan variëren voor
de regionale luchthavens. Zoals reeds besproken is, zijn de cijfers die de luchthavens zelf opgeven in
de meeste gevallen aanzienlijk hoger en vertonen een optimistischer beeld van de directe
werkgelegenheid van de luchthavens. De resultaten van de WLU methode liggen meer in lijn met
deze cijfers, mits de luchthaven van vergelijkbare omvang is als Maastricht. Om een inschatting te
krijgen van het economische belang van de luchthaven in de regio zijn de in Tabel 15 berekende
toegevoegde waarden gerelateerd aan het Bruto Regionaal Product per provincie. Dit geeft een
indicatie van het relatieve belang van de luchthavens voor de provincie waarin zij liggen (Tabel 16).
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Tabel 16 Totaal economisch belang als percentage van BRP 1998 in provincies10
Werkgelegenheid

Ondergrens kengetal

Bovengrens kengetal

volgens de luchthavens

(750)

(1100)

WLU methode

Rotterdam

0.05%

0.02%

0.03%

0.04%

Maastricht

0.10%

0.04%

0.05%

0.14%

Eindhoven

0.02%

0.01%

0.02%

0.04%

Groningen

0.05%

0.02%

0.03%

0.07%

Enschede

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

Lelystad

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

In deze beschouwing zijn de indirecte werkgelegenheidseffecten en TW niet meegenomen en is er dus
sprake van een onderschatting van het economische belang. Dit geldt met name voor de grotere
regionale luchthavens: Maastricht, Rotterdam en Eindhoven, aangezien deze luchthavens ook al een
groter direct werkgelegenheidseffect kennen. Echter, eerdere pogingen om deze indirecte
werkgelegenheidseffecten adequaat in beeld te brengen leverden zoveel onzekerheden en dermate
grote bandbreedtes op, dat op basis van deze resultaten geen valide conclusies getrokken konden
worden. Om te weten of groei versus sluiting van een regionale luchthaven een (on)gunstige
uitwerking heeft op de regionale arbeidsmarkt is het essentieel om inzicht te hebben in de aard van de
geschoolde arbeid in de regio en de huidige oorzaken van werkloosheid in de regio. Het maakt een
groot verschil of de werkloosheid het gevolg is van starre loonvorming, van inefficiënties in de
werking van de arbeidsmarkt, of van knelpunten aan de aanbodszijde van de arbeidsmarkt. Indien
verondersteld wordt dat een vergroting van de vraag naar arbeid (door bijv. groei van de regionale
luchthaven) zich in eerste instantie volledig vertaalt in extra werkgelegenheid, dan wordt dit initiële
effect extra vergroot doordat ook de multiplicator effecten op andere sectoren worden meegenomen
(indirecte werkgelegenheidseffecten). Pas na verloop van tijd vindt geleidelijk verdringing plaats
wanneer de lonen gaan stijgen. Daardoor wordt het initiële effect gedeeltelijk weer tenietgedaan. De
mate van verdringing hangt af van de werking van de arbeidsmarkt. Hoe beter de arbeidsmarkt werkt,
des te sneller passen de lonen zich aan en des te sterker zal de verdringing van werkgelegenheid elders
zijn, zodat een gering netto effect op de werkgelegenheid resteert (Ewijk, 1997). Ter vergelijking;
onderzoeken naar de werkgelegenheidseffecten van uitbreiding van Schiphol tonen aan dat de
toename van het aantal banen dat daaruit resulteert veelal niet beschouwd mag worden als nieuwe
werkgelegenheid: de meeste deskundigen zijn het erover eens dat de helft van dit soort banen in de
plaats zal komen van andere, reeds bestaande, banen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de
Nederlandse arbeidsmarkt ligt dit percentage mogelijk zelfs significant hoger (Schiphol, 1999).

10

Bij benadering, berekend op basis van gegevens bekend uit NEI (2001)
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4.3

Economische effecten Nederlandse regionale luchthavens op de regio

Voor elk van de regionale luchthavens zijn door BCI de positieve en negatieve invloeden op het
economisch betekenis voor de regio gegeven (BCI, 1999). Deze zullen hieronder kort besproken
worden. De beschrijvingen komen uit 1999 en zijn samen met verschillende stakeholders opgesteld.
Voor alle regio’s geldt dat de luchthaven in kwalitatieve zin gezien wordt als goed voor het
vestigingsklimaat. Het effect hiervan is echter zeer moeilijk te meten. Het imago en onderscheidend
vermogen dat een regio krijgt door middel van een regionale luchthaven zal daarom alleen zijdelings
worden meegenomen.
Maastricht
Positief
•

Genereert volgens de regionale spelers veel meer directe en indirect werkgelegenheid dan
aangenomen in enkele rapporten

•

In kwalitatieve zin goed voor vestigingsklimaat Zuid-Limburg (met name imago en onderscheidend
vermogen van de regio)

Negatief
•

Voortdurende maar afnemende exploitatietekorten

•

Het trage besluitvormingstraject rond de Oost-West baan heeft bedrijven weerhouden om zich op
MAA te vestigen

•

Als gevolg van grote schaarste aan uitgeefbare grond voor kantorenlocaties en bedrijventerreinen in
de regio Zuid-Limburg is de druk op de beschikbare ruimte op en rond het luchthaventerrein vergroot
(en daarmee de pressie op alternatieve aanwending van het terrein)

De laatste paar jaar is het aantal lijndienstvluchten ongeveer constant gebleven, de charter vluchten
kennen in 2001 een sterke daling en het aantal general aviation vluchten daalt gestaag. Vanwege zijn
ligging nabij luchthavens in België en Duitsland kent Maastricht een sterke concurrentie met deze
luchthavens. Met betrekking tot vracht is Luik de grote concurrent, voor low-cost vluchten kunnen
mensen gebruik maken van Charleroi en ook de luchthavens Köln-Bonn en in de toekomst
Niederrhein in Duitsland concurreren met Maastricht. Het trage besluitvormingstraject rond niet
alleen de Oost-West baan maar ook met betrekking tot de nachtsluiting van de luchthaven heeft
ertoe geleid dat maatschappijen, vooral met betrekking tot vracht, zich hebben gevestigd op Luik.
Hierdoor is de concurrentiepositie van de luchthaven en daarmee zijn uitstralingseffect verslechtert.
Desondanks wist MAA11 een groei van 25% in luchtvracht te realiseren in 2001. Ryanair vliegt sinds
het voorjaar van 2003 vanaf de luchthaven.

11

Maastricht-Aachen Airport
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Rotterdam
Positief
•

Goed voor vestigingsklimaat van de Rotterdamse en Haagse regio (met name imago, internationale
status en ‘gemak van de luchthaven’

•

Directe verbondenheid met multinationale ondernemingen (Shell, Unilever, Nedlloyd e.d.) en
havenbedrijvigheid (chemie, offshore en zeevaart) als frequente gebruikers van de luchthaven

Negatief
•

Grote schaarste in Rotterdamse regio voor ontwikkelen van bedrijvenlocaties en kantorenlocaties
voor logistieke (lucht- en zeehaven gebonden) bedrijvigheid, waardoor de economische ontwikkeling
wordt geremd

Rotterdam is in de passagiersmarkt de grootste van de regionale luchthavens. Het doet in beperkte
mate dienst als overloopluchthaven van Schiphol.
Lelystad
Positief
•

Ontwikkeling van Luchthaven Lelystad als business airport wordt door de regionale spelers
beschouwd als belangrijke factor in het vestigingsklimaat (vooral ‘imago’ en onderscheidend
vermogen) van Flevoland en de Noordrand van de Randstad als geheel

•

Door kleinschaligheid en snelle doorlooptijden sluit de luchthaven aan op behoefte van bedrijven uit
omliggende regio’s (onder meer Amsterdam Zuid-Oost en Gooi- en Vechtstreek)

Negatief
•

Met betrekking tot het vestigingsklimaat krijgt Flevoland in internationaal perspectief nog ‘te weinig
aandacht’ (Flevoland is vaak ‘onbekend’ bij potentiële investeerders)

•

Uitstraling van de luchthaven is kwantitatief gezien nog moeilijk te meten

Lelystad is voor 100% eigendom van Schiphol. Momenteel doet het dienst als general aviation
luchthaven. Vanwege de geringe lengte van de baan zijn charter en lijndienstvluchten momenteel niet
mogelijk. Het is daarom moeilijk in te schatten wat de effecten op de regio zullen zijn op het moment
dat de baan verlengd wordt en grotere toestellen wel kunnen landen. Gezien de nabijheid van
Schiphol kunnen we aannemen dat Lelystad in beperkte mate als overloopluchthaven dienst zal
kunnen gaan doen. Hierbij zouden zakelijke vluchten vanaf Lelystad kunnen plaatsvinden wat
positief is voor het vestigingsklimaat van de regio.
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Groningen
Positief
•

Kwalitatief belang voor vestigingsklimaat van Groningen (met name imago en ‘gemak van
luchthaven)

•

In Groningen gevestigde internationale ondernemingen onderkennen het belang van de
aanwezigheid van luchthaven Groningen

Negatief
•

Uitstralingseffect op vestigingsklimaat is in kwantitatieve zin gering

•

Weinig luchthavengebonden en verbonden bedrijvigheid in de regio

•

Lange discussie over baanverlenging schrikt potentiële investeerders af

•

Onzekerheid over feedervluchten op Schiphol en andere luchthavens

Het aantal lijndienstvluchten op Groningen is in de laatste jaren sterk gedaald. Het aantal charter
vluchten blijft ongeveer constant maar kent een stijging 2002 terwijl het aantal general aviation
vluchten afneemt. Het uitstralingseffect voor de zakelijke markt is hierdoor gering. Ook de uitstraling
op de toeristenmarkt is gering omdat geen lijndiensten worden aangeboden. In het voorjaar van 2003
is Ryanair een dienst naar Londen Stansted begonnen. Groningen kent een nachtsluiting en heeft
daardoor geen uitstraling op het vestigingsklimaat voor vracht en logistieke bedrijven. Bovendien
heeft Groningen momenteel een te korte baan om gevlogen vracht mogelijk te maken.
Eindhoven
Positief
•

Door betrouwbaarheid en snelle doorlooptijden sluit luchthaven aan op behoefte van bedrijven uit de
regio

•

Luchthaven is goed voor het vestigingsklimaat van de regio Eindhoven (met name imago en ‘gemak
van de luchthaven’)

•

Met name middelgrote internationale ondernemingen als frequent gebruiker van de luchthaven

•

In regio veel bedrijven met internationale samenwerkingsverbanden: 20% van de vluchten door
bedrijven uit de regio gaan via Eindhoven airport

•

Luchthaven kent veel frequent flyers die 2 of 3 keer per jaar van de diensten gebruik maken

Negatief
•

Grote schaarste voor ontwikkelen van bedrijvenlocaties en kantorenlocaties in Eindhoven voor
(luchtvaartgebonden) bedrijvigheid in de nabijheid van de luchthaven, met uitzondering van Flight
Forum

Het aantal general aviation vluchten op Eindhoven is licht gedaald terwijl het aantal lijndiensten en
charter vluchten ongeveer constant is gebleven. Wel worden er tegenwoordig low cost vluchten
aangeboden vanaf Eindhoven. Bekend van onder meer Charleroi is dat mensen voor low cost
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vluchten bereid zijn langer te reizen waardoor het catchment gebied van de luchthaven groter is. Hier
zijn wel nog negatieve effecten te verwachten van de ingebruikname van de luchthaven Niederrhein
(Laarbruch) die in 2003 geopend is en waar charters, low cost en lijndiensten te verwachten zijn.
Enschede
Ensc hede
Positief
•

Goed voor vestigingsklimaat Enschede (met name imago en ‘gemak van de luchthaven’

•

Enkele grote internationale ondernemingen als frequent gebruiker van de luchthaven

Negatief
•

Marginale vervoersvraag voor zakelijk lijndienst (doch niet onbelangrijk)

•

Weinig luchthavengebonden en verbonden bedrijvigheid op en nabij de luchthaven door schaarste
aan locaties voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen en kantorenlocaties op en rond de
luchthaven

In juni 2002 heeft Enschede surseance van betaling moeten aanvragen doordat de privatisering van de
luchthaven op het laatste moment niet doorging. In 2003 is de civiele luchthaven in particuliere
handen gekomen. De exploitatie is echter onzeker nu de militaire basis Twente waarschijnlijk
gesloten wordt.
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5

Rentabiliteit van de regionale luchthavens

Het bedrijfsresultaat van een luchthaven bestaat uit het verschil tussen de opbrengsten en de kosten.
Om hiertoe te komen zullen deze daarom eerst besproken worden.

5.1

Opbrengsten

Luchthavenopbrengsten bestaan uit havengelden, concessies, verhuringen en parkeergelden. De
havengelden bestaan uit vliegtuigvergoedingen (landingsgelden), passagiersvergoedingen en
parkeergelden van vliegtuigen. Concessie inkomsten betreffen o.a. afhandeling, brandstof, catering,
(tax-free) winkels, restaurants, taxiplaatsen, autoverhuur en reclamegelden. Onder verhuringen
verstaat men zowel de verhuur van gebouwen als de verhuur van terreinen (erfpacht). Het grootste
deel van de inkomsten van regionale luchthavens bestaat uit havengelden.
Maastricht heeft een eigen afhandelingbedrijf dat zorg draagt voor vliegtuig-, passagiers- en
vrachtafhandeling. De overige inkomsten komen uit concessies, verhuren en parkeergelden. Het
percentage havengelden in totale inkomsten is bij regionale luchthavens over het algemeen groter dan
bij grote luchthavens. Inkomsten uit concessies kunnen beter ontwikkeld worden als het volume aan
passagiers groter is.

5.2

Kosten

De regionale luchthavens in Nederland zijn eigendom van verschillende, meest regionale, partijen. In
tegenstelling tot veel luchthavens in het buitenland heeft de private sector nu nog weinig tot geen
belang in de Nederlandse luchthavens. Als gevolg van de geplande decentralisatie bij de overheid en
de opvatting dat de marktwerking het beste middel is tot optimalisatie, worden voor de luchthavens
Maastricht, Groningen en Enschede private aandeelhouders gezocht. Momenteel zijn Rijk, provincie
en gemeenten aandeelhouders. Rotterdam, Eindhoven en Lelystad vallen onder het beheer van
Schiphol dat zelf eigendom is van het rijk en van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam.
Rotterdam bezit 2,4% van de aandelen van Schiphol, Amsterdam 21,8%. Het Rijk dekte tot voor
kort eventuele verliezen van de luchthavens af naar rato van haar participatie. Toekomstige
verliescompensaties zijn voor Eindhoven, Maastricht, Groningen en Enschede afgekocht in 2001.
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Kosten van een luchthaven bestaan uit personeelskosten, afschrijvingskosten, onderhoudskosten,
kosten voor veiligheid, ground handling, ATC12 en kapitaalkosten. Voor grondafhandeling en ATC
zijn aparte organisaties actief. De grootste kostenpost zijn de personeelskosten (Doganis, 1992). Niet
alle kosten worden in alle gevallen door de luchthavens betaald. Van belang hierbij zijn de verschillen
in eigendom. Bij luchthavens die eigendom zijn van het Ministerie van Defensie worden niet dezelfde
kosten meegenomen in de financiële verslaglegging als bij de andere regionale luchthavens.
Brandweer en ATC kosten worden bijvoorbeeld betaald door het Ministerie van Defensie. Kosten
hiervoor worden niet door Eindhoven en Enschede betaald.
Een belangrijke kostenpost die in het jaar 2001 nog niet volledig door de luchthavens gedragen werd,
zijn de kosten voor ATC services. LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) regelt de
luchtverkeersleiding voor de luchthavens Schiphol, Rotterdam, Groningen en Maastricht. Lelystad
heeft op dit moment nog geen luchtverkeersleiding en de luchtverkeersleiding op Eindhoven en
Enschede is in handen van de militaire afdeling van de luchthaven. Tabel 17 laat de heffingen zien
die de verschillende regio’s moeten betalen, alsmede de bijdrage van het Rijk en de kosten voor het
LVNL over het jaar 2001. Hieruit blijkt dat, ondanks de bijdrage van het Rijk, de LVNL wat betreft
de regionale luchthavens een exploitatietekort heeft.
Tabel 17 Tekorten luchtverkeersleiding regionale luchthavens (mln.)13
Totaal Regio’s

Rotterdam

Groningen

Maastricht

Totale Baten

9,2

1,6

3,0

4,6

- Heffingen

3,1

1,6

0,4

1,1

- Bijdragen Rijk

5,9

0

2,6

3,3

- Overige Baten

0,2

0,03

0,05

0,2

12,7

4,2

3,4

5,1

Bijdrage Mainport Schiphol Rotterdam

2,6

2,6

0

0

Resultaat

- 0,8

0

- 0,4

- 0,5

Lasten (inclusief rente)

Over het algemeen geldt voor luchthavens dat schaalvoordelen optreden tot een niveau van 1 tot 1,5
miljoen passagiers per jaar. Bij passagiersaantallen van meer dan drie miljoen is er nauwelijks sprake
van schaalvoordelen en is de grootte van de luchthaven minder van invloed op de unit kosten.
Schaalvoordelen zullen bij groei van de regionale luchthavens optreden. Echter, bij de huidige
passagiersaantallen zijn de unit kosten voor regionale luchthavens relatief hoog (Doganis, 1992).

12

Air Traffic Control

13

Bron: jaarverslag 2001 LVNL
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5.3

Bedrijfsresultaat

Tabel 18 geeft een overzicht van het bedrijfsresultaat per luchthaven waaruit blijkt dat Rotterdam en
Eindhoven winst maken, terwijl Maastricht, Groningen en Enschede verlies maken. Van Lelystad zijn
geen cijfers bekend. Als alleen naar het bedrijfsresultaat gekeken wordt, zijn Rotterdam en Eindhoven
winstgevend. Voor Rotterdam zit een deel van de ATC kosten hier al in. Een ander deel van de ATC
kosten wordt nu nog door Schiphol betaald. Hiervoor wordt als reden gegeven dat Rotterdam
fungeert als overloopluchthaven van Schiphol. Op Eindhoven is het Ministerie van Defensie
verantwoordelijk voor de ATC. Eindhoven hoeft hier niet voor te betalen. Indien Eindhoven ATC
kosten zou moeten betalen, zou de luchthaven verlies maken. Dit gebeurt ook bij Rotterdam indien
Rotterdam zelf en niet Schiphol een deel van de ATC kosten zou betalen. Indien alle ATC kosten
correct doorberekend worden maakt elke regionale luchthaven verlies. Tabel 19 geeft een overzicht
van het bedrijfsresultaat inclusief de meerkosten van de ATC.
Tabel 18 Bedrijfsresultaat per luchthaven in 2001 (mln.)
Rotterdam

Maastricht

10,9

10,2

5,8

2,0

1,9

Kosten

10

11,4

5,5

3,5

2,7

Bedrijfsresultaat

0,9

-1,2

0,3

-1,5

-0,8

Opbrengsten

Eindhoven Groningen

Enschede

Lelystad

Tabel 19 Bedrijfsresultaat inclusief meerkosten ATC (mln.)14
Rotterdam

Maastricht

Bedrijfsresultaat

0,9

-1,2

Meerkosten ATC

2,6

3,8

Bedrijfsresultaat inclusief ATC

-1,7

-5,0

14

Eindhoven Groningen
0,3

Enschede

-1,5

Lelystad

-0,8

3,0
0,3

-4,5

-0,8

De meerkosten zijn gelijk aan bijdrage Rijk + Bijdrage Mainport Schiphol Rotterdam - Resultaat
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6

Toegevoegde waarde van een luchthaven

Om de toegevoegde waarde van een luchthaven op de regio te bepalen worden de relevante aspecten
voor het jaar 2001 tegen elkaar afgewogen. Deze aspecten bestaan uit de factoren beschreven in de
voorgaande hoofdstukken aangevuld met effecten die optreden bij het wegvallen van een luchthaven.
Bij het maken van de afweging kunnen drie stappen onderscheiden worden die van luchthaven naar
omgevingsfactoren verlopen:
A. Bedrijfsresultaat (Hoofdstuk 5)
B. Werkgelegenheid en milieueffecten (Hoofdstuk 3 en 4)
C. Reistijdwaardering en grondlasten (Hoofdstuk 6)

6.1

Aspecten afweging toegevoegde waarde

Bedrijfsresultaat
De meest directe vorm van toegevoegde waarde is het bedrijfsresultaat van een regionale luchthaven.
Een positief bedrijfsresultaat zal voor een groot deel ten goede komen aan de regio terwijl bij een
tekort elk jaar gelden aan de regio onttrokken worden om de luchthaven financieel te kunnen
steunen. Tabel 20 geeft de bedrijfsresultaten zoals die in Hoofdstuk 5 reeds gepresenteerd werden
weer.
Tabel 20 Bedrijfsresultaat inclusief meerkosten ATC (mln.)15
Rotterdam

Maastricht

Bedrijfsresultaat

0,9

-1,2

Meerkosten ATC

2,6

3,8

Bedrijfsresultaat inclusief ATC

-1,7

-5,0

Eindhoven Groningen
0,3

Enschede

-1,5

Lelystad

-0,8

3,0
0,3

-4,5

-0,8

Werkgelegenheid en milieukosten
Twee andere vormen van directe toegevoegde waarde van regionale luchthavens zijn werkgelegenheid
en milieukosten. Zij hangen immers nauw samen met het gebruik van de luchthaven. Bij het bepalen
van de werkgelegenheid samenhangend met de luchthavens is aangesloten bij de KKBA methodiek
door geen indirecte werkgelegenheidseffecten op te nemen. Onder milieukosten worden hier
verstaan: kosten van geluid, kosten van emissies en kosten samenhangend met externe veiligheid.
Gezondheidseffecten zijn indirect meegenomen en worden gezien als afgeleide van geluid,
luchtverontreiniging en externe veiligheid. Doordat er voor werkgelegenheidseffecten een
bandbreedte wordt aangehouden, kunnen er twee overzichten, met een lage en een hoge inschatting
van de werkgelegenheidseffecten, worden opgesteld die in Tabel 21 en Tabel 22 zijn weergegeven. De
15

De meerkosten zijn gelijk aan bijdrage Rijk + Bijdrage Mainport Schiphol Rotterdam - Resultaat
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aan de luchthaven gerelateerde werkgelegenheid zal bij het wegvallen van de luchthaven gedeeltelijk
of helemaal verdwijnen.
Tabel 21 Werkgelegenheideffecten per luchthaven per jaar; lage werkgelegenheid. Bron: NEI
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven
Eindhov en

Groningen

Enschede

Lelystad

Bedrijfsresultaat

-1.7

-5.0

0.3

-4.5

-0.8

NB

Milieukosten

14.3

7.5

5.1

3.2

0.1

3.4

Emissies

5.2

2.7

1.9

1.2

0.0

1.2

Geluid

9.1

4.7

3.2

2.0

0.1

2.2

Externe Veiligheid

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Werkgelegenheid

31.0

17.0

14.0

7.0

2.0

5.0

Totaal directe effecten

15.0

4.5

9.2

-0.7

1.1

1.6

Tabel 22 Werkgelegenheideffecten per luchthaven per jaar; hoge werkgelegenheid. Bron: NEI
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Bedrijfsresultaat

-1.7

-5.0

0.3

-4.5

-0.8

NB

Milieukosten

14.3

7.5

5.1

3.2

0.1

3.4

Emissies

5.2

2.7

1.9

1.2

0.0

1.2

Geluid

9.1

4.7

3.2

2.0

0.1

2.2

Externe Veiligheid

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Werkgelegenheid

44.0

24.0

20.0

9.0

2.0

5.0

Totaal directe effecten

28.0

11.5

15.2

1.3

1.1

1.6

Reistijdwaardering en grondlasten
Reistijdwaardering en grondlasten zijn onderdelen van de toegevoegde waarde van een luchthaven die
enkel zichtbaar worden indien er een afweging gemaakt wordt tussen de situatie waarin de luchthaven
bestaat en waarin er geen luchthaven zou zijn. De KKBA methodiek is ontwikkeld om op een
consistente manier de effecten van een strategie voor de omgeving in kaart te brengen en daarmee de
besluitvorming te vergemakkelijken en te onderbouwen. De hier gepresenteerde analyse sluit hierbij
aan doordat de huidige situatie vergeleken wordt met het alternatief ‘geen luchthaven’.
Bij het wegvallen van een regionale luchthaven zullen de reistijden van de passagiers oplopen. Met
behulp van reistijdwaardering kunnen de kosten hiervan ingeschat worden zoals beschreven staat in
‘Advies inzake reistijdwaardering van personen’ (AVV, 1998). Van deze methode wordt ook gebruik
gemaakt bij het toepassen van de OEEI methodiek (V&W en EZ, 2000). Hierin wordt, voor 1997,
de reistijdwaardering voor zakelijke passagiers geschat op NLG 48,40 per uur en voor niet zakelijke
passagiers op NLG 9,60 per uur. Om een schatting te maken voor de reistijdwaardering in 2001 is de
waardering voor zakelijke passagiers gecorrigeerd met behulp van de ontwikkeling in contractlonen
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en voor niet zakelijke passagiers met behulp van de ontwikkeling in consumentenprijzen. Hieruit
komen de volgende waarderingen voor zakelijke en niet zakelijke passagiers:
-

Zakelijke passagiers: € 26,13

-

Niet zakelijke passagiers: € 5,04 per uur

Voor elk van de luchthavens is bepaald wat de extra reistijd zal zijn indien de luchthaven zou
wegvallen. Afhankelijk van de volgende dichtstbijzijnde luchthaven en diens serviceniveau, zullen
passagiers besluiten uit te wijken naar deze luchthaven. In praktijk leidt dit ertoe dat van bepaalde
luchthavens passagiers met name naar Schiphol zullen uitwijken (Lelystad, Rotterdam, Eindhoven en
Groningen) terwijl voor andere, op grotere afstand gelegen luchthavens passagiers naar Belgische of
Duitse luchthavens uit zullen wijken (Enschede en Maastricht). Een overzicht van concurrerende
luchthavens waarnaar passagiers eventueel uit kunnen wijken is gegeven in Appendix 1 in Figuur 10.
Gezien het verschil in reistijdwaardering tussen zakelijke en niet zakelijke passagiers, zal er tevens een
inschatting gemaakt dienen te worden van het aandeel van deze twee categorieën op de regionale
luchthavens. Deze aanname is gebaseerd op de hoeveelheid lijnvluchten op een luchthaven. De
volgende tabel laat de extra reistijden, de verhouding zakelijke versus niet-zakelijke passagiers en de
daarmee samenhangende totale reistijdwaardering in euro’s voor elk van de regionale luchthavens
zien.
Tabel 23 Reistijdwaardering per luchthaven. Bron: RAND Europe
Luchthaven

Passagiers

Gewogen extra reistijd

Verhouding

Reistijdwaardering
Reistijdwaardering

(mln.)

(uur)

Zakelijk – Niet zakelijk

(mln. euro)

Rotterdam

0,7

0.7

60-40

€

9.48

Maastricht

0,4

0.6

20-80

€

1.95

Eindhoven

0,3

1.3

50-50

€

5.43

Groningen

0,09

1.9

0-100

€

0.90

Enschede

0,02

1.4

0-100

€

0.8

0-100

Lelystad

0.12
NB

De grond die vrijkomt bij het wegvallen van een luchthaven kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld
de ontwikkeling van bedrijventerreinen en /of woningbouw. De waarde hiervan komt ten goede aan
de regio. Als schatting voor de waarde van de gebouwen en de grond is hier de post ‘materiele vaste
activa’ van de jaarverslagen van de regionale luchthavens genomen. Dit zal enerzijds een overschatting
zijn omdat de specifieke luchthaven gebouwen na sluiting een andere functie zullen moeten krijgen
en anderzijds een onderschatting vanwege de historische kostprijs in de waardering van de gronden.
Om de waarde van de grond in een afweging van de toegevoegde waarde van regionale luchthavens
mee te kunnen nemen, dienen de opportunity costs van het in de grond geïnvesteerde kapitaal
vastgesteld te worden. Deze kosten worden verkregen door de waarde van de grond te
vermenigvuldigen met een discontovoet. In Tabel 24 wordt een overzicht gegeven van zowel de
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waarde van de grond als de opportunity costs hiervan bij een discontovoet van 6%. Voor de
luchthavens Eindhoven en Enschede geldt dat indien deze zouden wegvallen er geen grond vrijkomt
aangezien er slechts sprake is van medegebruik van de militaire luchthaven door burgerluchtvaart.
Bij de vaststelling van grondkosten dient meegenomen te worden dat er rond een luchthaven tevens
een cordon sanitaire optreedt, een ruimte waar de mogelijkheden van grondgebruik beperkt worden
door de aanwezigheid van de luchthaven. Deze kosten zijn in dit onderzoek niet meegenomen
aangezien de vaststelling ervan een gedetailleerd onderzoek van de omgeving van de regionale
luchthavens zou vereisen. Tabel 24 geeft enkel de waarde en opportunity costs van de grond weer die
daadwerkelijk vrij zou komen indien de luchthaven het terrein zou verlaten.
Tabel 24 Verdiscontering waarde grond per luchthaven in miljoenen euro’s16
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Waarde grond

20.0

18.5

16.0

10.5

1.1

-

Kosten grond

1.20

1.11

0.96

0.63

0.07

-

Op basis van Tabel 23 en Tabel 24 kan vervolgens Tabel 25 worden opgesteld. Aan de tabel
toegevoegd zijn de sloopkosten die optreden bij een extern veiligheidsbeleid zoals zijn beschreven in
Tabel 7. Deze tabel geeft een overzicht van de indirecte elementen van de toegevoegde waarde van
regionale luchthavens in Nederland in 2001.
Tabel 25 Indirecte elementen toegevoegde waarde regionale luchthaven in miljoenen
Rotterdam

Maastricht
Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Grondkosten

-1.2

-1.1

-1.0

-0.6

-0.1

NB

Sloopkosten

NB

-0.7

NB

NB

NB

-0.1

Reistijdwaardering

9.5

2.0

5.4

0.9

0.1

NB

Totaal indirecte effecten

8.3

0.2

4.4

0.3

0.0

-0.1

16

Bron: Jaarverslagen van de luchthavens
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6.2

Afweging

Door de voornoemde aspecten tegen elkaar af te wegen, kan de toegevoegde waarde van de regionale
luchthavens worden bepaald. Uit de analyse van de aspecten in sectie 6.1 blijkt dat het er een
bandbreedte is vast te stellen waarbinnen het werkgelegenheidseffect zich bevindt. De twee varianten
die hierdoor te onderscheiden vallen, lage werkgelegenheid en hoge werkgelegenheid, zijn apart in
Tabel 26 en Tabel 27 weergegeven. Voor beide varianten wordt de situatie wel en geen luchthaven
vergeleken. In deze analyses wordt meegenomen dat de grond een andere functie krijgt, maar dat
mensen langer moeten reizen naar een luchthaven en daardoor extra tijd (reistijdwaardering) kwijt
zijn. Deze tabellen zijn een combinatie van Tabel 21, Tabel 22 (milieukosten, werkgelegenheid,
bedrijfsresultaat) en Tabel 25 (grondkosten, sloopkosten, reistijdwaardering).
Tabel 26 Afweging toegevoegde waarde regionale luchthavens; lage werkgelegenheid (mln. euro)
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Milieukosten

-14.3

-7.5

-5.1

-3.2

-0.1

-3.4

Werkgelegenheid

31.0

17.0

14.0

7.0

2.0

5.0

Bedrijfsresultaat

-1.7

-5

0.3

-4.5

-0.8

NB

Grondkosten

-1.2

-1.1

-1.0

-0.6

-0.1

NB

Sloopkosten

NB

-0.7

NB

NB

NB

-0.1

Reistijdwaardering

9.5

2.0

5.4

0.9

0.1

NB

23.2

4.6

13.7

-0.4

1.1

1.5

Totaal

Tabel 27 Afweging toegevoegde waarde regionale luchthavens; hoge werkgelegenheid (mln. euro)
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Milieukosten

-14.3

-7.5

-5.1

-3.2

-0.1

-3.4

Werkgelegenheid

44.0

24.0

20.0

9.0

2.0

5.0

Bedrijfsresultaat

-1.7

-5

0.3

-4.5

-0.8

NB

Grondkosten

-1.2

-1.1

-1.0

-0.6

-0.1

NB

Sloopkosten

NB

-0.7

NB

NB

NB

-0.1

Reistijdwaardering

9.5

2.0

5.4

0.9

0.1

NB

36.2

11.6

19.7

1.6

1.1

1.5

Totaal

Bij de beoordeling van deze resultaten dienen enkele aantekeningen gemaakt te worden zoals die
reeds bij de behandeling van de elementen van de analyse vermeld werden en die hier kort opgesomd
worden.

39

Regionale luchthavens in Nederland

Rotterdam

• De kosten van sloop van woningen binnen de 10-5 contour zijn niet meegenomen. Gezien de
hoge bebouwingsdichtheid in de omgeving van de luchthaven zouden deze kosten
substantieel kunnen zijn.
• Het buiten beschouwing laten van indirecte werkgelegenheidseffecten leidt tot een
onderschatting van de totale werkgelegenheidseffecten.

Maastricht

• Het buiten beschouwing laten van indirecte werkgelegenheidseffecten leidt tot een
onderschatting van de totale werkgelegenheidseffecten.

Eindhoven

• De kosten van sloop van woningen binnen de 10-5 contour zijn niet meegenomen. Gezien de
hoge bebouwingsdichtheid in de omgeving van de luchthaven zouden deze kosten
substantieel kunnen zijn.
• Het buiten beschouwing laten van indirecte werkgelegenheidseffecten leidt tot een
onderschatting van de totale werkgelegenheidseffecten.
• De luchthaven betaalt niet zelf voor brandweer en ATC waardoor het bedrijfsresultaat te
positief wordt weergegeven. Dit veroorzaakt een verschil in de ordegrootte van enkele
miljoenen euro’s.

Groningen

• De kosten van sloop van woningen binnen de 10-5 contour zijn niet meegenomen. Gezien de
lage bebouwingsdichtheid in de omgeving van de luchthaven zullen deze kosten laag zijn.

Enschede

• De kosten van sloop van woningen binnen de 10-5 contour zijn niet meegenomen. Gezien de
lage bebouwingsdichtheid in de omgeving van de luchthaven zullen deze kosten laag zijn.
• De luchthaven betaalt niet zelf voor brandweer en ATC waardoor het bedrijfsresultaat te
positief wordt weergegeven. Dit veroorzaakt een verschil in de ordegrootte van enkele
miljoenen euro’s.

Lelystad

• Er is geen financiële informatie over het bedrijfsresultaat voor handen. Dit resultaat zal,
gezien de resultaten van andere regionale luchthavens waarschijnlijk negatief zijn in de
ordegrootte van enkele miljoenen euro’s.
• Er is geen informatie over de kosten van grond beschikbaar. Gezien de grootte van deze
kosten voor ander regionale luchthavens kan worden aangenomen dat het ontbreken van
deze kosten in de afweging het bedrijfsresultaat enkele tonnen positief beïnvloed.
• Aangezien er geen passagiersaantallen bekend zijn, kan er geen reistijdwaardering
component in de afweging meegenomen worden hetgeen de toegevoegde waarde van de
luchthaven in de ordegrootte van enkele tonnen negatief beïnvloed.
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Op basis van Tabel 26 en Tabel 27 en de opmerkingen over de validiteit van de in deze tabellen
weergegeven waarden kan gesteld worden dat:
•

Rotterdam en Eindhoven een substantiële positieve toegevoegde waarde hebben.

•

Voor Maastricht de balans positief uit zou kunnen vallen afhankelijk van de waardering van
(in)directe werkgelegenheidseffecten.

•

Groningen, Enschede en Lelystad op basis van de beschouwde aspecten waarschijnlijk een
negatieve toegevoegde waarde hebben.

Bij deze conclusies dient in acht genomen te worden dat de conclusies getrokken zijn op basis van de
beschouwde aspecten. Voor de luchthavens Maastricht, Groningen en Enschede geldt dat deze een
ontsluitingsfunctie hebben voor relatief perifere gebieden, terwijl Lelystad een overloopfunctie voor
Schiphol vervult.

6.3

Interne/Externe ontwikkelingen

Marktkrachten kunnen eraan bijdragen dat regionale luchthavens zich specialiseren in of toeleggen op
een bepaald marktsegment van de luchtvaart. Marktsegmenten waar regionale luchthavens zich op
kunnen richten zijn: charterverkeer, low cost, general aviation of vracht. Een specialisatie in één van
deze richtingen heeft gevolgen voor de aandelen van deze segmenten op de luchthavens en derhalve
op de maatschappelijke kosten, de werkgelegenheid en het bedrijfsresultaat van een luchthaven. Voor
de vier genoemde segmenten zal hier een beschrijving van de gevolgen van specialisatie in het
betreffende segment worden gegeven.
Charterverkeer
Een reeds te onderscheiden trend bij regionale luchthavens is een focus op charterverkeer. Dit wordt
gestimuleerd doordat Schiphol lijndiensten prefereert boven charterverkeer en charterverkeer voor
regionale luchthavens een aanzienlijk bedrag aan landingsrechten met zich meebrengt. Het segment
maakt over het algemeen gebruik van relatief grote toestellen waardoor het aantal passagiers dat
gebruik maakt van de luchthaven zal toenemen. De grotere toestellen leiden tot een stijging van de
milieukosten. De grotere toestellen en het grotere aantal passagiers zal daarnaast een positief effect
hebben op het bedrijfsresultaat van de luchthaven. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door meer
inkomsten aan landingsrechten en luchtvaartbelasting, maar tevens door verhoogde inkomsten uit
detailhandel. Het is aannemelijk dat een concentratie op charterverkeer zal leiden tot een toename
van de werkgelegenheid. Deze toename zal moeten worden afgewogen tegen de verhoging van de
milieukosten.
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Low cost
Het low cost segment ziet haar aandeel in de luchtvaart nog steeds stijgen. Kenmerkend aan veel low
cost carriers is dat ze regionale luchthavens, vanwege de lagere landingsrechten, prefereren boven
grote hubs. Veelal worden door de low cost carrier lage landingsrechten bij de regionale luchthavens
bedongen in ruil voor opname in het netwerk van de carrier. Low cost carriers maken, net als
charterverkeer, gebruik van relatief grote toestellen waardoor het aantal passagiers en de milieukosten
zullen toenemen. Eveneens zal het bedrijfsresultaat positief beïnvloed worden al zal dit hier met name
voortvloeien uit detailhandel en luchthavenbelastingen in plaats van uit landingsrechten en zal de
werkgelegenheid op de luchthaven toenemen.
General aviation
aviation
Door de relatief kleine toestellen zullen bij een specialisatie in dit segment de milieukosten afnemen.
De kleinere toestellen zullen tevens minder landingsrechten en veel minder luchthavenbelasting
genereren waardoor het bedrijfsresultaat terugloopt. Ook de inkomsten uit de detailhandel zullen
door het teruglopende aantal passagiers afnemen. Indien een luchthaven zich volledig toelegt op
general aviation, kunnen er kostenvoordelen behaald worden doordat dit segment minder
luchtverkeersleidingfaciliteiten behoeft. Mede hierdoor zal de werkgelegenheid afnemen bij een
specialisatie in general aviation.
Vracht
Momenteel kent alleen Maastricht een substantiële hoeveelheid vracht. Vrachtvliegtuigen zijn over
het algemeen grote toestellen, wat leidt tot hogere milieukosten. Verder moet vracht op een
luchthaven overgeladen worden op trucks of trein wat betekent dat er extra eisen gesteld worden aan
de landzijdige ontsluiting. Een specialisatie in vracht kan daarentegen wel logistieke en
ketendienstverleners aantrekken wat een positief effect heeft op de werkgelegenheid. Hierbij moet wel
worden opgemerkt dat vracht over het algemeen ’s nachts gevlogen wordt. Aangezien er op de
regionale luchthavens een nachtsluiting van kracht is, is het niet waarschijnlijk dat een luchthaven
zich in dit segment kan specialiseren. Veel van de vracht op Maastricht wordt getruckt. Verder
ondervinden ze veel hinder van Luik waar wel ’s nachts gevlogen mag worden.
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7

Conclusies en aanbevelingen

In dit rapport is een overzicht gegeven van de verschillende aspecten van het maatschappelijk belang
van

de

Nederlandse

regionale

luchthavens.

Achtereenvolgens

zijn

milieuaspecten,

werkgelegenheidseffecten, de bedrijfseconomische situatie van de luchthavens en kosten geassocieerd
met het niet bestaan van de luchthaven aan bod gekomen. Na het beschrijven van deze effecten is er
een integrale analyse gemaakt van de toegevoegde waarde van de regionale luchthavens. Voor Lelystad
geldt dat een gebrek aan actuele gegevens het geven van een accuraat beeld van diens toegevoegde
waarde bemoeilijkt. Deze analyse is gedaan voor het jaar 2001. In dit hoofdstuk zal per aspect
aangegeven worden welke informatie voor handen was en welke conclusies op basis hiervan getrokken
konden worden.
Maatschappelijke kosten
Een belangrijk aspect in een discussie rond de toegevoegde waarde van een luchthaven voor de regio
is de omvang van de milieueffecten: geluid, emissies, externe veiligheid en gezondheid. Deze laatste is
niet gemonetariseerd vanwege een gebrek aan bestaande informatie. Uit de beschikbare informatie
over Schiphol kan worden afgeleid dat deze vorm van milieukosten waarschijnlijk relatief klein zal
zijn vergeleken met de kosten van andere effecten.
Implementatie van de beoogde beleidsdoelstellingen vereist waardering van milieukosten op basis van
gemiddelde kosten. Hierdoor kan de doelstelling “de gebruiker / vervuiler betaalt”, bereikt worden.
In het geval dat de milieukosten op basis van gemiddelde kosten worden gewaardeerd, zullen de
totale milieukosten in de vorm van heffingen bij de gebruikers in rekening gebracht worden. Deze
methode behoeft een nacalculatie aangezien de factoren waaruit de heffingen volgen over de tijd
kunnen en zullen veranderen waardoor de heffingen aangepast dienen te worden.
Aangezien voor de regionale luchthavens Maastricht en Lelystad een recente MER voor handen is, is
het mogelijk voor deze luchthavens gedetailleerd in te gaan op de effecten geluid en externe
veiligheid. Voor andere luchthavens zijn in deze rapportage aannamen gemaakt op basis van de
gegevens voor Maastricht en Lelystad. Een exactere benadering van deze effecten voor Rotterdam,
Eindhoven, Groningen en Enschede behoeft een MER van deze luchthavens. De milieubelasting kan
dan nauwkeuriger gedefinieerd worden door de gemiddelde kosten van geluid vast te stellen op basis
van de exacte gegevens met betrekking tot huizenprijzen en aantallen huizen binnen elke geluidzone.
Emissiekosten worden vastgesteld op basis van het aantal en type vluchten vanaf een luchthaven.
Aangezien deze data beschikbaar zijn, kunnen de hieraan gerelateerde kosten goed benaderd worden.
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Werkgelegenheid
Er is reeds een groot scala aan studies met betrekking tot werkgelegenheid op en door luchthavens
uitgevoerd. Hierdoor zijn er diverse methoden om de werkgelegenheidseffecten vast te stellen
waardoor er een bandbreedte geïntroduceerd wordt. Het nut van aanvullende studies op dit gebied
zou daarin kunnen liggen dat er specifiek naar regionale luchthavens wordt gekeken, terwijl de reeds
uitgevoerde studies veelal naar luchthavens in het algemeen of naar hubluchthavens kijken. De OEEI
methodiek staat enkel de incorporatie van directe werkgelegenheid toe. Deze zou ook per regionale
luchthaven op basis van gesprekken met stakeholders op de luchthaven en een analyse ter plaatste
vastgesteld kunnen worden.
Bedrijfsresultaat
Voor het vaststellen van het bedrijfsresultaat per regionale luchthaven zijn over het algemeen
voldoende gegevens beschikbaar, met uitzondering van de gegevens voor Lelystad. Het meetellen van
de kosten van ATC en andere luchthaven gerelateerde kosten in de verlies- en winstrekening van
luchthavens geschiedt bij luchthavens die zowel een militaire als civiele functie hebben niet altijd
eenduidig. Dit komt voort uit het feit dat sommige kosten die redelijkerwijs voor rekening van de
civiele activiteiten zouden moeten zijn, door de militaire component gedekt worden. Indien de
kosten van ATC meegenomen worden in de vaststelling van het bedrijfsresultaat van de regionale
luchthavens, maken zij allen verlies.
Verplaatsingskosten
Hieronder worden in deze studie verstaan reiskosten van gebruikers van een luchthaven die uit
moeten wijken naar een andere luchthaven en de kosten van grond(gebruik) door luchthavens. Bij
het vaststellen van de waardering van reistijd worden er een aantal aannamen aangaande de value of
time en het percentage (niet) zakelijke passagiers gedaan. Aangezien reistijdwaardering een zeer
substantiële post vormt in de afweging, zou een detaillering van deze waarde de accuratesse van de
afweging ten goede komen.
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde zoals beschouwd in deze rapportage is de som van de bovengenoemde
effecten. De in deze studie gepresenteerde analyse op het gebied van milieukosten en heffingen is
gedaan op basis van theoretische mogelijkheden en niet aan het huidige beleid getoetst. De studie
geeft een goed beeld van de factoren die meegenomen moeten worden in de analyse van de
toegevoegde waarde van de regionale luchthavens en kan een basis vormen voor een richting in de
discussie over de toegevoegde waarde van de luchthavens. Om een meer gestructureerde discussie over
de toekomst van de regionale luchthavens te kunnen voeren is het echter wel noodzakelijk om de
analyse zoals in dit rapport beschreven uit te breiden met scenario’s. Deze scenario’s zouden zowel op
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de economische verwachtingen van de luchthaven gebaseerd moeten worden als op de verwachtingen
van de stakeholders, de omringende bedrijven en bewoners van elke luchthaven. Ook de
ontwikkeling en rol van Schiphol en relevante buitenlandse luchthavens zou in de scenario’s moeten
worden meegenomen.
In Hoofdstuk 6 werd reeds geconcludeerd dat:
•

Rotterdam en Eindhoven een substantiële positieve toegevoegde waarde hebben.

•

Voor Maastricht de balans positief uit zou kunnen vallen afhankelijk van de waardering van
(in)directe werkgelegenheidseffecten.

•

Groningen, Enschede en Lelystad op basis van de beschouwde aspecten waarschijnlijk een
negatieve toegevoegde waarde hebben.

Bij deze conclusies dient in acht genomen te worden dat de conclusies getrokken zijn op basis van de
beschouwde aspecten. Voor de luchthavens Maastricht, Groningen en Enschede geldt dat deze een
ontsluitingsfunctie hebben voor relatief perifere gebieden, terwijl Lelystad een overloopfunctie voor
Schiphol vervult.
Overige aanbevelingen
In deze studie is de rol van Schiphol grotendeels buiten beschouwing gebleven. Aangezien
luchthavens deel uitmaken van netwerken, is incorporatie van de rol van Schiphol in de analyse van
de toegevoegde waarde van regionale luchthavens van belang. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan
het feit dat Schiphol uitwijkmogelijkheden voor general aviation zoekt en deze op regionale
luchthavens vindt. Deze wijze van het op nationaal niveau uitwisselen van bepaalde typen vluchten
heeft implicaties die het regionale belang overstijgen. Derhalve verdient het aanbeveling om de taken
die eventueel overgedragen zouden worden aan provincies en de wijze waarop dit gebeurt nader te
onderzoeken. Dit mede in het licht van de opmerkingen van de staatssecretaris om provincies een
grote mate van zelfstandigheid te geven in beslissingen aangaande regionale luchthavens.
Resumerend kan gesteld worden dat binnen deze studie een raamwerk is opgezet (en ingevuld) voor
het bepalen van de toegevoegde waarde van een regionale luchthaven. Om deze afweging ook in
bedrijfsmatige zin mee te kunnen nemen, moeten scenario’s voor de regionale luchthaven worden
opgesteld waarin ook de posities van Schiphol en relevante buitenlandse luchthavens meegenomen
worden. De maatschappelijke kosten in deze scenario’s kunnen berekend worden met gegevens uit de
individuele MER van de regionale luchthaven. Toekomstverwachtingen van de verschillende
stakeholders kunnen tevens worden meegenomen in de scenario’s.
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Appendix 1: Achtergronden
Beschrijving van de regionale luchthavens
Rotterdam
Rotterdam Airport ligt aan de noordelijke stadsrand van Rotterdam. De luchthaven is direct gelegen
aan de snelweg tussen Rotterdam en Den Haag. Het luchtverkeer kan gebruik maken van een
verharde baan van 2200 x 45 meter, die geschikt is voor gebruik tijdens minder gunstige
weersomstandigheden (ILS). Er geldt een vliegverbod 's nachts. Rotterdam beschikt over een
moderne terminal die vooral inspeelt op het imago van business airport. Rotterdam heeft geen echte
home carrier. VLM is een van de belangrijkste regionale carriers. De luchthaven beschikt over een
uitgebreid voorterrein waar nog ruime mogelijkheden aanwezig zijn voor de accommodatie van
luchthavengebonden bedrijvigheid. Op Rotterdam Airport worden, afgezien van de vluchten voor de
kleine luchtvaart vooral lijnvluchten uitgevoerd naar Europese zakencentra, maar ook in bepaalde
mate charter - en geen of nauwelijks vrachtvluchten. De chartervluchten zijn afgenomen door de
sluiting van de luchthaven in de randen van de nacht. Rotterdam Airport is een besloten
vennootschap. De vennootschap is eigendom van de N.V. Luchthaven Schiphol (NVLS), die 100%
van de aandelen bezit. De gemeente Rotterdam is eigenaar van de grond waarop de luchthaven is
gebouwd.
Eindhoven
Eindhoven Airport is een militair vliegveld dat ook voor burgerluchtvaart gebruikt wordt. Het ligt op
2 kilometer ten westen van de bebouwingsgrens van Eindhoven. De luchthaven is goed ontsloten. Er
bevindt zich een ouder, maar ook een recent bedrijventerrein (Flight Forum) direct naast de
luchthaven. Het ruimtebeslag voor de burgerluchtvaart is 40 ha. Het luchtverkeer kan gebruik maken
van een verharde baan van 3000 x 45 meter voorzien van ILS. Er is een nieuwe terminal gepland op
de huidige locatie met een capaciteit van ca. 1 mln passagiersbewegingen per jaar. In het toekomstige
terminalcomplex worden ook autoparkeervoorzieningen en een hotel ondergebracht. De luchthaven
Eindhoven heeft directe lijndiensten op Europese en binnenlandse zakenbestemmingen. Daarnaast
worden

ook

chartervluchten

uitgevoerd,

zowel

in

het

zakelijke

verkeer

als

naar

vakantiebestemmingen. Sinds 2002 voert Ryanair low cost vluchten uit op Londen Stansted. Het
burgerareaal

Eindhoven

Airport

wordt

geëxploiteerd

door

Eindhoven

Airport

N.V.

Tot 24 maart 1998 was de Stichting Vliegveld Welschap enig aandeelhouder en droeg het rijk bij in
de exploitatieverliezen. De Stichting Vliegveld Welschap heeft op 24 maart 1998 haar aandelen in het
kapitaal van Eindhoven Airport verkocht aan N.V. Luchthaven Schiphol. Gelijktijdig kocht het rijk
haar jaarlijkse bijdrage in de verliezen af. Aandeelhouders zijn thans: N.V. Luchthaven Schiphol met
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51% van de aandelen en gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant die elk voor 24,5% van
de aandelen in bezit hebben.
Maastricht
Maastricht Aachen Airport ligt tussen Beek en Meerssen, acht kilometer ten noordoosten van
Maastricht. De luchthaven is goed ontsloten via de A1. Het luchtvaartterrein beslaat 176 ha. Het
luchtverkeer kan gebruik maken van een verharde noord-zuidbaan van 2500 x 45 meter, die geschikt
is voor gebruik tijdens minder gunstige weersomstandigheden (ILS). De luchthaven is geopend tussen
6.00 uur en 23.00 uur met een extensieregeling tussen 23.00 en 24.00 uur. Op de luchthaven is de
regionale carrier KLM Exel gevestigd. De Nederlandse Luchtvaartschool (NLS) verzorgt opleidingen
tot verkeersvlieger. In het passagiersvervoer van Maastricht Aachen Airport wordt een aantal directe
lijndienstbestemmingen en chartervluchten uitgevoerd. Vanaf 1 april 2003 verzorgt Ryanair low cost
vluchten naar Londen Stansted. Ook vindt vrachtvervoer plaats zowel door de lucht als op de grond
(trucking). Maastricht Aachen Airport is een N.V. waarvan de exploitatie in handen is van de N.V.
Luchthaven Maastricht. Huidige aandeelhouders zijn het rijk, de provincie Limburg, de
Industriebank Liof, een aantal gemeenten en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ZuidLimburg. Ook de KvK in Aken (Duitsland) en de gemeente Tongeren (België) zijn in geringe mate
financieel bij de luchthaven betrokken. Inmiddels is het rijk tot overeenstemming gekomen met
Maastricht inzake een afkoopsom voor (toekomstige) exploitatieverliezen en tevens zijn er afspraken
gemaakt ten aanzien van investeringsbijdragen. Het rijk en provincie zullen op korte termijn
terugtreden als aandeelhouder. Er wordt momenteel gezocht naar nieuwe aandeelhouders. In het
kader van een nieuwe PKB die in 2004 moet ingaan is begin 2003 een MER uitgevoerd voor
Maastricht. Hieruit blijkt dat in het limietalternatief er circa 36.000 vliegtuigbewegingen Ke-verkeer
en 50.000 bewegingen BKL-verkeer kunnen zijn in 2015 zonder de gestelde limieten aan
geluidsoverlast en emissies te overschrijden. De exploitant verwacht respectievelijk 35.000 en 30.000
bewegingen in 2015.
Lelystad
Het luchtvaartterrein ligt in de polder Oostelijk Flevoland nabij Lelystad. Het luchtverkeer kan
gebruik maken van een verharde baan van 1250 x 30 meter. Voor ultra lichte vliegtuigen is een
grasbaan beschikbaar. Een groot aandeel van de vliegtuigbewegingen wordt ingenomen door
lesvluchten. Daarnaast vinden er veel zakelijke vluchten plaats. De luchthaven voorziet een
baanverlenging waardoor meer zakelijk verkeer van de luchthaven gebruik kan maken. Verder zijn er
vanaf de luchthaven Lelystad rondvluchten, reclamevluchten en helikoptervluchten mogelijk. Ook
landbouwvluchten zijn onderdeel van de activiteiten. De luchthaven Lelystad is een naamloze
vennootschap. De N.V. Luchthaven Schiphol heeft 100% van de aandelen in handen. In het kader
van de PKB die in 2004 moet ingaan is begin 2003 een MER opgesteld. In alle alternatieven die in
de MER bekeken worden, zal de huidige baan verlengd worden (tot 1600, 1800 of 2100 meter).
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Verder wordt er in de alternatieven uitgegaan van een nieuwe parallelle onverharde baan. Dit zou
kunnen leiden tot tussen de 64.000 en 74.000 Ke vliegtuigbewegingen, 130.000 BKL bewegingen op
de hoofdbaan en 34.300 op de parallelle baan (164.300 BKL bewegingen in totaal).
Groningen
Groningen Airport Eelde ligt op tien kilometer ten zuiden van Groningen en een kilometer ten
zuidoosten van Eelde, in de provincie Drenthe. De luchthaven is redelijk ontsloten. Het
luchtvaartterrein beslaat circa 170 ha. Wanneer het aanwijzingsbesluit definitief wordt zal worden
begonnen met een verlenging van de huidige baan van 1800 naar 2500 meter, waarmee het verkeer
dan gebruik kan maken van een verharde baan van 2500 x 50 meter en een verharde baan van 1500 x
45 meter. De langste baan is geschikt voor gebruik tijdens minder gunstige weersomstandigheden. 's
Nachts geldt een vliegverbod. GAE heeft in het passagiersvervoer geen lijnverbindingen. Wel worden
chartervluchten uitgevoerd naar vakantiebestemmingen. In het voorjaar van 2003 start Ryanair een
lowcost verbinding met Londen Stansted. Het vrachtvervoer op Groningen bestaat vooral uit
trucking. Een belangrijke gebruiker van de luchthaven is het centrum van vliegopleidingen: de KLM
Flight Academy. Groningen Airport Eelde is een N.V. met als aandeelhouders het rijk, de provincies
Groningen en Drenthe, en een aantal omliggende gemeenten. Verkoop van aandelen in bezit van het
rijk is op korte termijn voorzien. Inmiddels is het rijk tot overeenstemming gekomen met GAE
inzake een afkoopsom voor (toekomstige) exploitatieverliezen en tevens zijn er afspraken gemaakt ten
aanzien van investeringsbijdragen.
Enschede
Enschede Airport Twente is een militair vliegveld, dat ook voor burgerluchtvaart gebruikt wordt. Het
ligt 4 kilometer ten noorden van Enschede en vier kilometer ten oosten van Hengelo. Het
ruimtebeslag voor de burgerluchtvaart is circa 28,5 ha. Het luchtverkeer kan gebruik maken van vier
verharde banen van 2621 x 50 meter, van 2610 x 50 meter, van 1646 x 25 meter en van 1677 x 25
meter. Op de luchthaven worden geen lijndiensten en beperkt chartervluchten uitgevoerd. Daarnaast
vindt zeer beperkt vrachtverkeer plaats. In het weekend is de luchthaven voor de bezoekende
burgerluchtvaart gesloten. De exploitatie van het terrein voor de burgerluchtvaart berust bij de N.V.
Luchthaven Enschede waarin deelnemen de provincie Overijssel en 25 gemeenten in Twente en
Oost-Nederland, de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland en een aantal
industrieën. Het rijk is geen aandeelhouder van Enschede Airport Twente. Inmiddels is het rijk tot
overeenstemming

gekomen

met

Enschede

inzake

een

afkoopsom

voor

(toekomstige)

exploitatieverliezen. Onderhandelingen met nieuwe aandeelhouders verkeren in een afrondend
stadium.
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Verkeers- en vervoersontwikkeling
Drie aspecten, te weten het aantal vluchten, het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht bepalen de
verkeers- en vervoersontwikkeling op een luchthaven. De ontwikkeling van het aantal vluchten,
passagiers en de hoeveelheid vracht is sterk afhankelijk van de wereldeconomie in het algemeen en de
luchtvaarteconomie in het bijzonder. De luchtvaarteconomie is sinds het voorjaar van 2001 aan het
teruglopen. Deze neergang is versterkt door de aanslagen van 11 september 2001. Deze aanslagen
hebben

ook

een

al

sluimerende

stagnatie

van

de

wereldeconomie

versneld.

Veel

luchtvaartmaatschappijen hebben drastisch moeten snijden in het aantal bestemmingen en
frequenties waardoor vooral de lijnen met minder vraag hebben moeten inleveren. Low cost
maatschappijen hebben hierop kunnen inspelen en openen – juist vanaf regionale luchthavens –
nieuwe verbindingen. Gelet op de huidige prognoses over de wereldeconomie is het niet
waarschijnlijk dat de luchtvaartmarkt de komende paar jaar (snel) zal groeien. Hieronder zullen we de
verkeers- en vervoersontwikkeling, door middel van het aantal vluchten, passagiers en de hoeveelheid
vracht in kaart brengen.
Vluchten
Vluchten kunnen onderverdeeld worden in drie types: lijndienst, charter en general aviation vluchten.
Deze laatste categorie bevat ook de helikopter vluchten. Figuur 4 laat de ontwikkeling van het aantal
lijndienst vluchten, Figuur 5 het aantal charter vluchten en Figuur 6 het aantal general aviation
vluchten zien. Alle drie de figuren bestrijken de periode tussen 1997 en 2002 en laten de situatie op
alle Nederlandse regionale luchthavens en Schiphol zien. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.
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Figuur 4 Totaal aantal lijndienst vluchten per jaar per luchthaven 1997-2002.
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Terwijl Schiphol wat betreft lijndienst vluchten (Figuur 4) een sterke stijging kent, laten de regionale
luchthavens een minder snelle ontwikkeling zien. Na een stijging van het aantal lijndiensten op de
luchthavens van Maastricht, Rotterdam en Eindhoven tot en met 2000 is het jaar 2001 een jaar van
stagnatie en daling. Deze trend wordt doorgezet in 2002. Groningen en Enschede kennen nauwelijks
meer noemenswaardig lijndienst verkeer en Lelystad heeft helemaal geen lijndienst. Wel is Ryanair in
2002 vluchten begonnen van Eindhoven naar Londen Stansted en begint Ryanair in het voorjaar van
2003 ook een low-cost verbinding van Maastricht en Groningen naar Londen Stansted.
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Figuur 5 Totaal aantal charter vluchten per jaar per luchthaven 1997-2002.

Uit Figuur 5 blijkt niet dat de regionale luchthavens charter vluchten overnemen van Schiphol om
die luchthaven te ontlasten. Het aantal charter vluchten blijft op Lelystad en Enschede
verwaarloosbaar en ook Eindhoven en Groningen laten een vrij constant beeld zien. Rotterdam en
Maastricht laten een stijging zien met in 2001 weer een daling als gevolg van de aanslagen in de
Verenigde Staten en de dalende economie. Deze daling zet zich door in 2002.
Wat betreft de general aviation (Figuur 6) liggen Groningen, Maastricht en Rotterdam redelijk bij
elkaar in de buurt. Op Schiphol is weinig ruimte voor general aviation. Uit de figuur blijkt dan ook
duidelijk de rol van Lelystad als opvang voor general aviation. Terwijl Enschede weinig general
aviation lijkt te huisvesten is dit segment toch verantwoordelijk voor 73% van het totaal aantal
vluchten. Behalve op Eindhoven heeft dit segment op de andere regionale luchthavens het grootste
aandeel van het totale verkeer (Lelystad 100%, Groningen 96%, Maastricht 85% en Rotterdam
79%). Op Eindhoven is dit aandeel slechts 41% als gevolg van het grote aandeel van de lijndiensten
(54%) op deze luchthaven.
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Figuur 6 Totaal aantal general aviation vluchten per jaar per luchthaven 1997-2002.

Passagiers
Het aantal passagiers kan onderverdeeld worden in lijndienst passagiers (Figuur 7) en charter
passagiers (Figuur 8). Het aantal passagiers op general aviation vluchten wordt niet bijgehouden. De
cijfers zijn afkomstig van het CBS.
Lijndienst passagiers
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Figuur 7 Totaal aantal lijndienst passagiers per jaar per luchthaven 1997-2002.

Figuur 7 laat het totaal aantal passagiers zien dat tussen 1997 en 2002 werd vervoerd per lijndienst.
Voor Enschede zijn alleen gegevens uit 2000 en 2001 beschikbaar. In beide jaren vervoerde
luchthaven Enschede geen lijndienst passagiers. Lelystad vervoert geen lijndienst passagiers. De
stijgende trend in het aantal passagiers op Schiphol werd alleen op Rotterdam en Maastricht tot 2001
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gevolgd. In 2002 kende deze luchthavens een daling in het aantal lijndienst passagiers. Rotterdam
kende een sterke stijging van 1998 naar 1999 die in 2000 en 2001 weer afvlakte en in 2002 verder
daalde. Maastricht kende een kleinere groei. Ook hier vond in 2002 een daling van het aantal
passagiers plaats. De groei op Eindhoven tussen 1997 en 2000 werd in 2001 volkomen tenietgedaan.
Dankzij de komst van Ryanair heeft Eindhoven zich in 2002 kunnen herstellen. Groningen heeft
momenteel geen lijndiensten.
Charter passagiers
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Figuur 8 Totaal aantal charter passagiers per jaar per luchthaven 1997-2002.

Figuur 8 laat de ontwikkeling in het totaal aantal charter passagiers tussen 1997 en 2001 zien. Voor
Enschede zijn deze gegevens alleen voor 2000 en 2001 beschikbaar17. In 2000 had Enschede 30.684
charter passagiers, in 2001 slechts 16.960. Eindhoven en Groningen kennen een lichte stijging van
het aantal passagiers. Rotterdam kent een dip in passagiers in 1999 maar herstelde zich het jaar
daarop. In 2002 is het aantal charter passagiers daarentegen weer gedaald. Het aantal charter
passagiers in Maastricht is in 2001 gedaald na enkele jaren zeer sterk gegroeid te zijn. Het aantal
passagiers bleef in 2002 constant. Lelystad vervoert geen charter passagiers.
Vracht
Figuur 9 laat de gevlogen hoeveelheid vracht vanaf Rotterdam, Eindhoven en Maastricht zien. Voor
de andere regionale luchthavens zijn geen cijfers bekend. Getruckte vracht blijft buiten beschouwing.
Uit Figuur 9 komt naar voren dat van de regionale luchthavens alleen op Maastricht vracht een
belangrijke rol speelt. Ondanks enkele reducties is er toch een stijgende trend in de hoeveelheid
vracht die vanaf Maastricht gevolgen wordt.

17

Enschede airport, verkeer en vervoer 2001

55

Regionale luchthavens in Nederland
Vracht
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Figuur 9 Totale hoeveelheid gevlogen vracht per jaar per luchthaven 1997-2002

Internationale concurrentiepositie van de regionale luchthavens
Voor het bepalen van de concurrentiepositie van de Nederlandse regionale luchthavens is het ook
van belang te kijken naar de buitenlandse concurrenten in hetzelfde catchment gebied. Het gaat hier
om de concurrenten van de regionale luchthavens. De belangrijkste internationale concurrenten zijn
Antwerpen, Brussel en Luik in België en Munster-Osnabrück, Köln-Bonn, Düsseldorf en
Niederrhein

in

Duitsland.
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concurrent voor alle regionale Figuur 10 Nederlandse regionale luchthavens en hun internationale
luchthavens. Rotterdam en concurrenten
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Lelystad hebben geen directe concurrentie van buitenlandse luchthavens. Deze twee luchthavens
liggen in het directe catchment gebied van Schiphol. Eindhoven heeft voornamelijk concurrentie van
Antwerpen en Brussel, Maastricht van Luik in België en Keulen, Dusseldorf en Niederrhein in
Duitsland. Enschede ondervindt concurrentie van voornamelijk Munster-Ossnabruck en Groningen
heeft geen directe concurrentie.
Antwerpen
De luchthaven van Antwerpen is een regionale luchthaven, gelegen ten zuiden van Antwerpen, die
zich qua vervoerde passagiers (273.000 in 2001) goed laat vergelijken met enkele regionale velden in
Nederland. Wat betreft de commerciële luchtvaartactiviteiten functioneert de luchthaven met name
ten behoeve van intra-Europees (zakelijk) luchtverkeer. Daarnaast is de luchthaven vooral het domein
van de kleine luchtvaart. De luchthaven bevindt zich temidden van belangrijke woonzones die de
luchthaven direct omsluiten. Ruimtelijk gezien is uitbreiding nauwelijks mogelijk.
Brussel - Zaventem
De luchthaven Zaventem is de nationale luchthaven van België. Voor het faillissement van SABENA
fungeerde de luchthaven als hub. Momenteel wordt de luchthaven niet als hubluchthaven gebruikt.
Het aantal bewegingen was in 2001 305.000 en het aantal passagiers lag rond de 20 miljoen. Dankzij
het wegvallen van SABENA is capaciteit vrijgekomen waardoor slots makkelijk te verkrijgen zijn. In
totaal waren er in 2001 een kleine 21.000 mensen werkzaam op de luchthaven.
Luik
Net als de Nederlandse regionale luchthavens Enschede en Eindhoven is de luchthaven van Luik
ingericht op een civiel gedeelte van een militaire vliegbasis. Luik is momenteel de 12e
vrachtluchthaven in Europa met in 2001 280.000 ton vervoerde vracht. Het aantal passagiers lag in
2001 op 205.000. De directe werkgelegenheid wordt geschat op 1662 personen voor de luchthaven
zelf en 512 voor het logistieke centrum dat aan de luchthaven verbonden is. Luik kent geen
nachtsluiting en is 7 dagen in de week 24 uur per dag in gebruik. De integrator TNT gebruikt Luik
als Europese vrachthub. Luik veroorzaakt relatief veel geluidsoverlast door een ongunstige ligging ten
opzichte van woongebieden.
Munster-Osnabrück
De luchthaven is een regionale luchthaven die fungeert als toegangspoort voor de stedelijke
agglomeraties van Munster en Osnabruck. De luchthaven heeft een vervoersproduct dat vooral is
gericht op directe verbindingen met een aantal belangrijke Europese hubluchthavens en daarnaast
charterpassagiers op Mediterrane vakantiebestemmingen.
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Köln-Bonn
Het aantal bewegingen en passagiers op de luchthaven Köln-Bonn blijft redelijk constant. De
hoeveelheid vracht is de laatste jaren wel gegroeid naar 450.000 ton in 2001.
Düsseldorf
Het aantal bewegingen en passagiers zijn de laatste jaren redelijk constant gebleven. De hoeveelheid
vracht is gedaald tot 52.000 ton in 2001. In 2001 had Düsseldorf ruim 15 miljoen passagiers. Naast
Duitse en Europese bestemming kunnen ook bestemmingen in Amerika, Azië en Afrika bereikt
worden vanuit Düsseldorf. Circa 90 luchtvaartmaatschappijen vliegen vanaf Düsseldorf.
Niederrhein
De luchthaven Niederrhein is in de loop van 2003 geopend. Er zitten een aantal grote investeerders
achter deze luchthaven en de verwachting is dat het aantal passagiers en vracht sterk zal groeien.
Figuur 11, Figuur 12 en Figuur 13 laten de ontwikkeling op enkele buitenlandse luchthavens zien.
Hierbij zijn alleen de luchthavens opgenomen waar gegevens over beschikbaar waren. Gegevens over
de hoeveelheid general aviation zijn niet eenvoudig te achterhalen en mede vanwege de scope van dit
onderzoek is dit niet gebeurd. Gezien de structuur van de regionale luchthavens in Duitsland speelt
general aviation daar geen vooraanstaande rol op deze luchthavens. General aviation wordt daar
vooral geaccommodeerd op lokale velden die in deze studie buiten beschouwing gelaten worden.
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Figuur 11 Aantal vliegbewegingen op enkele buitenlandse luchthavens

Uit deze figuur blijkt dat voor alle drie de luchthavens het aantal bewegingen redelijk constant is
gebleven. Het aantal bewegingen op de Nederlandse regionale luchthavens is juist licht gedaald. In
internationaal opzicht blijven de Nederlandse luchthavens achter.
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Figuur 12 Aantal passagiers op enkele buitenlandse luchthavens

Uit deze figuur blijkt dat het aantal passagiers op Luik en Antwerpen een stijgende trend laten zien
terwijl het aantal passagiers op Keulen/Bonn en Düsseldorf constant blijven. De laatste twee hebben
in absolute termen wel een veel groter passagiersvolume. Deze trend is in lijn met de Nederlandse
situatie. Sommige regionale luchthavens in Nederland hebben positieve groeicijfers; voor anderen
blijft het passagiersvolume constant. Spectaculair is de stijging van de hoeveelheid vracht op Luik.
Ook Keulen/Bonn kent een stijging in de hoeveelheid vervoerde vracht. Op Düsseldorf is een geringe
afname te zien.
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Figuur 13 Hoeveelheid vracht op enkele buitenlandse luchthavens
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Appendix 2:
2: Berekening van geluid en emissiekosten
De onderdelen emissies en geluid van de milieueffecten worden berekend door het aantal
vliegbewegingen te vermenigvuldigen met een heffing per vliegtuigbeweging. Zoals aangeven in
hoofdstuk 4 zijn de volgende stappen genomen om de kosten te berekenen:
1. De vloot is ingedeeld in 5 categorieën op basis van het aantal stoelen per vliegtuig. De
categorieën zijn 0-20,21-50,51-100,101-150 en 151-200 stoelen.
2. Voor elk van de categorieën worden de kosten bepaald aan de hand van de kosten
gedefinieerd door Lu (Lu, 2000).
3. Via de vluchtschema’s van de betreffende luchthavens wordt bepaald welke en in welke
verhouding vliegtuigtypes de luchthaven aandoen. 18
4. Gebaseerd op de mix van vliegtuigtypes en de kosten per categorie worden de gewogen
kosten per vliegbeweging bepaald voor lijndiensten, charters en general aviation.
5. Door deze kosten per vliegbeweging te vermenigvuldigen met het aantal vliegbewegingen
worden tot slot de kosten per luchthaven per jaar berekend.
Indeling in categorieën en heffing per categorie (stap 1 en 2)
De vloot is ingedeeld in 5 categorieën, gebaseerd op het aantal stoelen per vliegtuig. Voor elk van de
categorieën is een voorbeeld vliegtuigtype gegeven dat ook gebruikt wordt door Lu. Hierdoor wordt
het mogelijk de emissie en geluidsheffing gedefinieerd door Lu te gebruiken. Tabel 28 geeft een
overzicht van de categorieën met bijbehorende vliegtuigtypes.
Tabel 28 Categorie met bijbehorende vliegtuigtypes
Categorie
Categorie
0-20
21-50
51-100

Voorbeelden vliegtuigtypes
Jetstream 31
F27/F50
BAe146/DC9

101-150

B737-300

151-200

B727

Uit deze tabel blijkt dat de Jetstream 31 als representatief genomen is voor de categorie 0-20. De
Jetstream 31 heeft 19 stoelen. De meeste general aviation toestellen zijn echter kleiner. De
gecertificeerde geluidsniveaus laten zien dat het geluid geproduceerd door een kleiner toestel
(bijvoorbeeld een Cesna) niet minder is dan door een Jetstream 31. Voor de berekening van de
waarde van de geluidsbelasting is daarom de waarde van de Jetstream genomen. Bij de emissie
berekening zal dit echter een overschatting geven omdat het gewicht van het toestel lager ligt. Om
deze reden is de aanname gemaakt dat het emissieniveau van general aviation toestellen vijf keer lager
18

Internet pagina’s van de betreffende luchthavens
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zullen liggen dan voor de Jetstream. Deze aanname is gebaseerd op een andere aanname, namelijk dat
general aviation gemiddeld 4 passagiers per vliegtuig heeft. Tabel 29 geeft voor elke categorie
vliegtuigtype de gemiddelde en marginale geluidsheffing alsmede de emissieheffing.
Tabel 29 Heffing per categorie vliegtuigtype
Heffing per categorie

Geluid

Emissies

Gemiddeld

Marginaal

16

76

45

21-50

145

669

84

51-100

330

1518

305

101-150

308

1420

366

151-200

1343

6189

607

0-20

Verdeling van vluchten over de verschillende vliegtuigklassen (stap 3)
De vluchtschema’s van de regionale luchthavens, zoals die zijn gepubliceerd op internet, zijn gebruikt
om het type vliegtuigen die een luchthaven aandoen en de verhouding tussen het type vliegtuigen te
bepalen. Tabel 30 geeft deze verdeling. Uit deze tabel blijkt dat charter vluchten worden uitgevoerd
met relatief grote toestellen. General aviation vluchten volgen geen vluchtschema. Het type vliegtuig
kon hierdoor niet bepaald worden.
Tabel 30 Verdeling vluchten in categorie
Aantal
stoelen
0-20
21-50

Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lijndienst Charter Lijndienst Charter Lijndienst Charter Lijndienst Charter Lijndienst Charter
6%

19%

79%

100%

65%

100%

100%

51-100

4%

101-150

2%

50%

50%

0%

9%
50%

50%

50%

151-200

9%

50%

50%

7%

50%

50%

50%

Heffing per segment en per luchthaven (stap 4)
Door een gewogen gemiddelde te bepalen per segment per luchthaven kan een gemiddelde heffing
per vliegtuig per segment gegeven worden. Tabel 31 geeft een overzicht van deze heffing.
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Tabel 31 Gemiddelde heffing per segment en per luchthaven
Rotterdam

Eindhoven

Maastricht

Enschede

Groningen

Lelystad

Geluid gemiddeld

255

221

145

145

145

Geluid marginaal

1179

1019

669

669

669

143

132

84

84

84

Geluid gemiddeld

825

825

825

825

825

825

Geluid marginaal

3804

3804

3804

3804

3804

3804

487

487

487

487

487

487

Geluid gemiddeld

16

16

16

16

16

16

Geluid marginaal

76

76

76

76

76

76

9

9

9

9

9

9

Lijndiensten

Emissies
Charter

Emissies
General aviation

Emissies

Kosten van geluid en emissies (stap 5)
De heffing uit Tabel 31 wordt tenslotte vermenigvuldigd met het aantal vluchten per segment (Tabel
32) om de kosten van geluid en emissies per segment per luchthaven te verkrijgen (Tabel 33).
Tabel 32 Aantal vluchten per luchthaven

Lijndiensten
Charter
General aviation

Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

14948

9465

10363

639

178

0

4985

3165

984

1189

38

1

72941

45904

6177

59496

574

137143

Tabel 33 Geluid en emissiekosten per segment en per luchthaven
Rotterdam

Maastricht

Eindhoven

Groningen

Enschede

Lelystad

Lijndiensten

3823

1372

2290

93

26

0

Charter

4115

2613

812

982

31

1

GA

1167

734

99

952

9

2194

Lijndiensten

2137

795

1371

54

15

0

Charter

2425

1540

479

578

18

0

656

413

56

535

5

1234

Lijndiensten

5960

2167

3662

146

41

0

Charter

6540

4152

1291

1560

50

1

GA

1824

1148

154

1487

14

3429

14324

7468

5107

3194

105

3430

Geluid

Emissies

GA
Totaal

Totaal per luchthaven

62

Regionale luchthavens in Nederland
Berekeningsmethoden geluidsbelasting
In Figuur 14 worden bovenstaande beprijzingsmethoden geïllustreerd. De marginale kosten curve is
de eerste afgeleide van de totale kosten curve terwijl de gemiddelde kosten curve de totale kosten bij
een zekere geluidsbelasting gedeeld door dezelfde geluidsbelasting voorstelt. De theoretisch optimale
heffing vanuit het oogpunt van fixatie van geluidsoverlast, is die heffing waarbij de marginale kosten
Kosten

Marginale kosten

T0

B

Gemiddelde kosten
Figuur 14 Kosten van de
geluidsbelasting

*

T
TG
O

Eq

Marginale kosten
vermindering geluid

Q* QG Q0

Geluidsbelasting

van een extra eenheid geluid (de behaalde welvaart van de afname van een eenheid geluid) gelijk zijn
aan de marginale kosten van het verminderen van een extra eenheid geluid. Het punt Q0
representeert het huidige geluid niveau. De bijbehorende marginale maatschappelijke kosten zijn in
dit punt gelijk aan T0. Het optimale geluidsbelastingniveau, zoals hierboven gedefinieerd, is Eq, het
punt waarin de marginale kosten van vermindering van geluid gelijk zijn aan de marginale
maatschappelijke kosten van geluid. Indien luchtvaartmaatschappijen een geluidsproductie
veroorzaken hoger dan Q* zullen zij zelf deze productie mitigeren totdat Q* bereikt wordt. Uit Figuur
14 blijkt dat een heffing gebaseerd op gemiddelde kosten (TG) lager ligt dan bij marginale kosten (T*)
en dat het geluidsniveau bij gemiddelde kosten (QG) juist hoger ligt dan een heffing gebaseerd op
marginale kosten (Q*). Figuur 14 illustreert tevens het verschil in hoogte van de heffingen volgens
beide methoden. Indien de marginale kostenmethode wordt gehanteerd, zal de totale heffing voor
luchtvaartmaatschappijen het oppervlak T*Q*OEq bedragen, terwijl toepassing van de gemiddelde
kostprijsberekening leidt tot het oppervlak onder de marginale kostgrafiek tussen O en Q*.
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