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Provinciaal inpassingsplan

Maastricht Aachen Airport 2022

Toelichting op het geluidonderzoek

februari 2022



- Onderzoeken of proefdraaien met straalmotoren mogelijk 
gemaakt kan worden t.b.v. toekomst SAMCO

- Actualisatie overig geluid

- (meer) duidelijkheid over wat er vergund is

- alle wijzigingen afgelopen tijd meenemen

- Onderzoek naar hinderbeperkende maatregelen

- Betere handhaafbaarheid van de nieuwe 
omgevingsvergunning milieu
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Doelen geluidonderzoek
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Afbakening geluidonderzoek

- PIP en milieuvergunning gaan alleen over grondgebonden 
geluid

- Luchtvaartlawaai wordt geregeld in Luchthavenbesluit of 
Omzettingsregeling

- Onder luchtvaartlawaai valt starten, landen, taxiën e.d.

- Grens luchtvaartlawaai-grondgebonden geluid ligt globaal 
bij het parkeren van het vliegtuig op een van de platformen
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Proefdraaien APU Bird-control

Vliegtuigafhandeling Parkeerplaatsen Installaties

Grondgebonden geluid
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Opzet geluidonderzoek

Geluidmetingen
aan de 

verschillende 
geluidbronnen

Rekenmodel
Berekening 

geluidbelasting 
bij woningen

Toetsing aan
Wet geluidhinder 

en vergelijking 
met vergunde 

situatieUitgangspunten 
representatieve 
bedrijfssituatie

Mogelijke 
maatregelen

Vast te leggen 
resultaat:

nieuwe geluid-
grenswaarden 
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Representatieve bedrijfssituatie

365
(stilste dag)

1
(luidste dag)

13 12

representatieve bedrijfssituatie

incidentele bedrijfssituatie

gemiddelde bedrijfssituatie

- Inpassingsplan (zone) en vergunning gebaseerd op de 
“representatieve bedrijfssituatie” 

- Dit is NIET de gemiddelde situatie, maar de situatie op een drukke dag

- In dit geval: proefdraaien op “full power” kan tot 50x per jaar 
voorkomen, verspreid over de proefdraailocaties. Dit is dus niet de 
gemiddelde situatie, maar wel representatief

- De representatieve bedrijfssituatie wordt getoetst en moet passen 
binnen de toetsingskaders. Minder drukke dagen passen dan 
automatisch ook.
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Uitgangspunten proefdraaien

Proefdraaien: voor, tijdens en na onderhoudswerkzaamheden aan 

vliegtuigen die uitgevoerd worden door onderhoudsbedrijven op/bij 

de luchthaven. Het betreft gepland onderhoud.

- met turboprops en (kleine) straalmotoren (EMB190,A220, dus bv geen B747)

- op 2 locaties → proefdraaiplaats en C-platform

- aantal minuten per keer en aantal keren per jaar is begrensd
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Uitgangspunten overig

‐ gebaseerd op de nu toegestane luchtzijdige capaciteit van de 
luchthaven op basis van de Omzettingsregeling

‐ “drukke dag” voor alle activiteiten (tegelijk):

‐ in het geluidrapport is van al deze activiteiten de omvang van de 
activiteiten gedetailleerd omschreven: hoeveel, waar, hoe vaak, 
hoelang, wanneer etc.

- veel afhandeling van vrachtvliegtuigen

‐ veel afhandeling van passagiersvliegtuigen

‐ op diezelfde dag ook maximaal terreinonderhoud, bird-control 
actief, brandweeroefenplaats in gebruik, koelinstallaties aan, etc.
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Rekenmodel

- Op basis van geluidmetingen en uitgangspunten is het 
rekenmodel opgesteld

- Rekenmodel is een 3D-model en houdt rekening met de 
ligging van de geluidbronnen, bedrijfsduur etc., en ook met 
de omgeving (gebouwen, geluidschermen, hoogteverschillen 
etc.)

- Met het rekenmodel wordt de geluidbelasting berekend op 
alle gevels van de woning. De hoogste waarde per woning 
wordt beoordeeld

- Daarbij wordt de hoogste waarde van de dag (7-19), avond 
(19-23) of nacht (23-7) genomen, waarbij voor de avond een 
toeslag van 5 dB(A) wordt toegepast en voor de nacht 10 
dB(A)
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Geluidgrenswaarden Wet geluidhinder + vergunde situatie

50 dB(A)

55 dB(A)

60 dB(A)

≤ 50 dB(A)

→ geen hogere waarde benodigd

> 60 dB(A)

→ geen hogere waarde mogelijk

51 - 60 dB(A)

→ alleen mogelijk binnen de 

randvoorwaarden van het provinciaal 

geluidbeleid

Toetsingskader Wet geluidhinder
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Rekenresultaten – ZONDER maatregelen
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Maatregel-afweging

- veel maatregelen overwogen, ook mede op basis van suggesties 
gemeenteraden en omwonenden n.a.v. dialoogrondes in 2018, o.a. 
geluidschermen of geluidwallen, extra gebouwen e.d. en ook meer 
experimentele maatregelen (anti-geluid, water-injectie etc.)

- randvoorwaarden: moet passen binnen de veiligheidsrichtlijnen luchtvaart, 
technisch en operationeel haalbaar zijn, doelmatig zijn

- helaas vallen veel maatregelen hierdoor af
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Te treffen maatregelen

A. Terugbrengen bedrijfsduur van het proefdraaien op 
zowel de proefdraaiplaats als platform C naar 
maximaal 8 minuten full power + 10 minuten idle of 
akoestisch vergelijkbaar

B. Bij full-power proefdraaien bepaalt de windrichting 
op welke locatie het proefdraaien mag plaatsvinden

C. Inmiddels al uitgevoerd (2021): door de aanschaf van 
een PCA-unit kan het gebruik van de APU van 
vrachtvliegtuigen op platform D gereduceerd worden

D. Op de paardenloods van MAA wordt geluid-
absorberend materiaal aangebracht, zodat de 
reflecties van het proefdraaigeluid naar Moorveld 
verminderen

E. Bij de woningen Vliegveldweg 51 en 53 (langs de A2) 
worden twee geluidschermen geplaatst
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Rekenresultaten –MET maatregelen
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Rekenresultaten –MET maatregelen

- 680 woningen met een 
geluidbelasting > 50 dB(A)

- Waarvan 3 met een 
geluidbelasting > 55 dB(A)
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Rekenresultaten – vergelijking met vergunde situatie
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Vastleggen zone, hogere waarden en vergunningposities

1.) Inpassingsplan en hogere waarden besluit

• Zonegrens wordt vastgelegd in PIP

• Woningen met geluidbelasting >50 dB(A) krijgen een 
“hogere waarde”

• Zone en hogere waarden vormen een plafond voor de 
toegestane geluidbelasting

2.) Omgevingsvergunning milieu

• MAA vraagt nieuwe omgevingsvergunning milieu aan 
voor de activiteiten, deze vervangt alle eerdere 
vergunningen

• Handhaving vindt plaats op de 10 vergunningposities

• MAA houdt proefdraairegistratie bij, zodat bevoegd 
gezag hierop kan controleren
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Einde presentatie


