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Afzender: WSP Nederland B.V. 
Gaetano Martinolaan 50 6229 GS Maastricht 

WSP Nederland B.V. 
Gaetano Martinolaan 50 
6229 GS Maastricht 

tel. +31 (0)  
Iban NL06 ABNA 0440 3394 21 
kvk 20045963 
btw NL0065.66.832.B.01 

wsp.com 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 
ter attentie van de heer  

per email: @minlnv.nl 

Maastricht, 31 maart 2021 
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: SLM008448 – Wnb MAA 
Documentnummer: SLM008488.BRF001.FV.GL 

Onderwerp: Aanvraag Wnb-vergunning voor het project “Maastricht Aachen Airport” 

Geachte , 

Namens Maastricht Aachen Airport B.V. vraag ik een vergunning aan in het kader van de Wet 
natuurbescherming voor de exploitatie van de luchthaven Maastricht Aachen Airport.  

Het project waar deze aanvraag betrekking op heeft en de gevolgen van dit project voor de 
doelstellingen van de Natura 2000-gebieden is beschreven in bijgevoegd documenten: 
- Wnb-vergunning Maastricht Aachen Airport – Aanvraag, voortoets en passende

beoordeling;
- Wnb-vergunning Maastricht Aachen Airport - Stikstofdepositieonderzoek met bijlagen.

De aanvraag is opgesteld overeenkomstig de afspraken en afstemming tijdens diverse 
vooroverleggen. Uit deze vooroverleggen is tevens gebleken dat de vergunning zal worden 
verleend door de Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in combinatie 
met Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Ik ga er vanuit dat het niet nodig is om 
naast het indienen van de aanvraag bij het Ministerie van LNV ook nog een aanvraag in te 
dienen bij de Provincie Limburg.  

Tevens is de machtiging toegevoegd waarin Maastricht Aachen Airport B.V. (MAA) mij 
machtigt om MAA te vertegenwoordigen bij het aanvragen van een vergunning in het kader 
van de Wet natuurbescherming. 

Met vriendelijke groet, 

 

Senior consultant/ Manager Stedelijke Ontwikkeling 
M: +31  | E: @wsp.com 
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1 Algemeen

1.1 Aanleiding

Maastricht Aachen Airport (verder: MAA) is voornemens om één of meerdere aanvragen voor

een omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente Beek. Hoofdaanleiding is het

voornemen om het proefdraaien van vliegtuigmotoren uit te breiden van propellermotoren naar

turbojetmotoren1. Onderdeel van de aanvraag is tevens het wijzigen/uitbreiden van diverse

grondgebonden activiteiten, alsook het bouwen en aanleggen van infrastructuur binnen de

inrichting. MAA heeft er voor gekozen om – voorafgaand aan het indienen van de aanvraag

voor de omgevingsvergunning(en) – een aanvraag in te dienen voor een vergunning in het

kader van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb-vergunning). Daardoor kan de procedure

voor het verlenen van de omgevingsvergunning(en) worden losgekoppeld van de procedure

voor het verlenen van de Wnb-vergunning.

Daarnaast heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder: LNV) op

29 september 2020 een beslissing genomen op een bezwaar2 dat is ingediend tegen het

ministerieel besluit3 van 2 april 2020. In laatstgenoemd besluit heeft de Minister het verzoek

afgewezen van de belangenorganisatie MOB om handhavend op te treden ten aanzien van

MAA in het kader van de Wet natuurbescherming. In de beslissing op bezwaar heeft de Minister

wederom beslist om niet handhavend op te treden. Deze beslissing is gebaseerd op de

vaststelling van de Minister dat de vliegbewegingen van MAA in 2020 en het proefdraaien van

vliegtuigmotoren niet meer zullen zijn dan “de rechten die MAA aan de referentiesituatie kan
ontlenen”. Wel heeft de Minister vastgesteld dat voor de proefdraaiactiviteiten een Wnb-

vergunning nodig is. MAA dient voor 1 april 2021 een ontvankelijke aanvraag in te dienen bij het

Ministerie van LNV. Als MAA niet tijdig een aanvraag voor deze vergunning indient, zal de

Minister alsnog handhavend optreden overwegen.

De voorliggende rapportage van het stikstofdepositieonderzoek is zodanig opgesteld dat deze

kan worden gebruikt voor het aanvragen van een Wnb-vergunning die zowel:

— tegemoetkomt aan de voorwaarde van de Minister (indienen ontvankelijke aanvraag voor

1 april 2021) om geen handhavend optreden te overwegen;

— alsook er voor zorgt dat de procedure(s) voor het verlenen van de aan te vragen

omgevingsvergunning(en) worden losgekoppeld van de procedure voor het verlenen van de

Wnb-vergunning.

Vanwege dit dubbel doel is in voorliggend onderzoek niet alleen uitgegaan van de activiteiten

waarvoor op dit moment reeds toestemmingsbesluiten zijn genomen, maar ook van activiteiten

waarvoor op korte termijn nog één of meerdere omgevingsvergunningen worden aangevraagd.

1 Het proefdraaien van turbojetmotoren past niet binnen het vigerende planologisch regime. Om dit
proefdraaien planologisch mogelijk te maken stelt de provincie Limburg een Provinciaal inpassingplan
vast.

2 Beslissing op bezwaar, Wnb-handhavingsbesluit Maastricht Aachen Airport d.d. 29.09.2020 door de
Minister van LNV – referentie: PUC_322821_17.

3 Handhavingsbesluit Maastricht Aachen Airport d.d. 2 april 2020 door de Minister van LNV – referentie
PUC_305605_17.
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MAA is ook voornemens om in 2021/2022 bij de Minister van I&W een aanvraag in te dienen

voor een Luchthavenbesluit. De maatschappelijke dialoog omtrent de aan te vragen

luchtgebonden activiteiten is reeds gestart. Ten tijde van de uitvoering van voorliggend

stikstofdepositieonderzoek, is nog geheel onduidelijk of de aanvraag voor het Luchthavenbesluit

betrekking gaat hebben op andere luchtgebonden activiteiten dan momenteel toegestaan en zo

ja, welke veranderingen dat dan gaan zijn. Om die reden is in voorliggend onderzoek uitgegaan

van de op luchtgebonden activiteiten waarvan is uitgegaan in de Beslissing op bezwaar van de

Minister van Infrastructuur en Milieu van 27 oktober 2011 (verder: BOB 2011).

1.2 Het project “Exploitatie MAA”

Overeenkomstig art. 2.7, 2de lid van de Wet natuurbescherming, is het verboden zonder

(Wnb-)vergunning een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor

het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen

of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. In de Wnb is geen

beschrijving opgenomen van wat de definitie of de omvang van een project is. In zijn

algemeenheid wordt een project gezien als “de uitvoering van bouwwerken of de
totstandbrenging van andere installaties of (materiële) werken en andere (materiële) ingrepen in
het natuurlijke milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de ontginning van
bodemschatten.”

Het Wnb-project “Exploitatie MAA” omvat alle activiteiten en handelingen die betrekking hebben

op:

1 de luchtgebonden activiteiten: alle activiteiten die betrekking hebben op de “landing” en

“take-off” van vliegtuigen: de zogenaamde LTO-cyclus;

2 de grondgebonden activiteiten die samenhangen met de “landing” en “take-off” van

vliegtuigen, waaronder:

— het laden, lossen en opslaan van vrachten, de behandeling van bagage, het aankomen,

vertrekken, in- en uitstappen van passagiers;

— diverse services aan vliegtuigen tussen het landen en opstijgen en

— diverse services voor het beheer en onderhoud van de luchthaven;

3 het proefdraaien van vliegtuig- en helikoptermotoren buiten de LTO-cyclus;

4 de (land)verkeersaantrekkende werking van de lucht- en grondgebonden activiteiten.

In paragraaf 1.3 wordt nader ingegaan op de onderdelen van het project “Exploitatie MAA” die

onderdeel zijn van de aanvraag voor de Wnb-vergunning. Diverse activiteiten zijn weliswaar

gerelateerd aan de exploitatie van MAA, doch niet onlosmakelijk verbonden met de exploitatie

van MAA. Deze laatstgenoemde activiteiten zijn daarom geen onderdeel van het Wnb-project

“Exploitatie MAA”. In paragraaf 1.4 is omschreven welke activiteiten dit betreft en is

gemotiveerd waarom deze activiteiten geen onderdeel zijn van het project “Exploitatie MAA”.
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1.3 Referentiesituatie en activiteiten waarvoor een Wnb-vergunning wordt
aangevraagd

1.3.1 Referentiesituatie

In paragraaf 1.2 is toegelicht dat het Wnb-project “Exploitatie MAA” zowel de grond- als

luchtgebonden activiteiten betreft alsook de daarmee samenhangende

(land)verkeersaantrekkende werking. In 2011 zijn de gevolgen van de exploitatie van de

luchthaven uitgebreid getoetst aan de (toen geldende) Natuurbeschermingswet 1998.

Hiernavolgend wordt één en ander toegelicht.

In het kader van de Beslissing op bezwaar van 27 oktober 2011 en voorafgaande besluiten zijn

diverse onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen vanwege MAA op de Natura 2000-gebieden:

In het kader van de Beslissing op bezwaar van 24 augustus 2006 is door Bureau Waardenburg

een onderzoek verricht naar de gevolgen van het Aanwijzingsbesluit d.d. 27 december 2004

voor de speciale beschermingszones in de nabijheid van MAA. De resultaten van dat

onderzoek zijn gerapporteerd in het rapport “Effecten van verandering in het vliegverkeer van

en naar luchtvaartterrein Maastricht in relatie tot de vigerende natuurwetgeving” (datum rapport:

17 oktober 2005). Dit rapport beoogde een passende beoordeling te geven als bedoeld in de

Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet 1998.

In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 februari

2008 zijn ook de gevolgen voor de natuur beoordeeld. De Afdeling heeft in dit verband

geoordeeld dat op basis van dit rapport “niet deugdelijk gemotiveerd kan worden dat er
wetenschappelijk gezien redelijkerwijs van geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen
zijn voor de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone Bunder- en Elslooërbos”

Ten behoeve van de Beslissing op bezwaar van 27 oktober 2011 is door Bureau Waardenburg

een nieuw onderzoek verricht. In de eerste plaats is in dit onderzoek nader ingegaan op de door

de Afdeling geconstateerde gebreken in de eerdere besluitvorming en de eventuele

consequenties daarvan voor de door Bureau Waardenburg in zijn rapport van 17 oktober 2005

getrokken conclusies. Daarnaast is bezien of het rapport van 2005 nog anderszins aanvulling

behoeft. Eén en ander heeft geleid tot het rapport van Bureau Waardenburg “Effecten van

verandering in het vliegverkeer van en naar luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport in

relatie tot de vigerende natuurwetgeving | Bijdrage in de beslissing op bezwaar 2001”(datum

rapport: 31 maart 2011). Dit rapport voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een voortoets

op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

Bureau Waardenburg concludeert hierin dat er geen sprake is van negatieve effecten op

soorten en habitats (met een instandhoudingsdoelstelling) in Natura 2000-gebieden (toets

Natuurbeschermingswet 1998).
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Het rapport van Bureau Waardenburg d.d. 31 maart 2011 is ter inzage gelegd en naar de

Commissie m.e.r. toegezonden. Naar aanleiding van het voorlopig toetsingsadvies van de

Commissie m.e.r. heeft Bureau Waardenburg een Passende Beoordeling opgesteld ter zake de

additionele stikstofdepositie door vliegverkeer en wegverkeer in het Bunder- en Elslooërbos. In

deze Passende Beoordeling komt Bureau Waardenburg tot de conclusie dat de extra

stikstofdepositie als gevolg van de Beslissing op bezwaar (BOB 2011) niet leidt tot significante

gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. De bevindingen

van dit onderzoek zijn gerapporteerd in “Passende beoordeling van additionele N-depositie door

vliegverkeer en wegverkeer in het Bunder- & Elslooërbos” (datum rapport: 21 augustus 2011).

Tegen de Beslissing op bezwaar van 27 oktober 2011 is door een aantal appelanten beroep

ingesteld. Bij uitspraak van 27 juni 2012  (zaaknr. 201113128/1/R1) heeft de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaard dat de beroepen niet-ontvankelijk waren

of ongegrond. Daarmee is de Beslissing op 27 oktober 2011 (en de in het kader van deze

beslissing vastgestelde conclusie in het kader van de (toen geldende) Natuurbeschermingswet)

onherroepelijk.

Na 27 oktober 2011 zijn er geen besluiten meer genomen die meer beperkingen opleggen aan

– c.q. leiden tot minder effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-

gebieden vanwege – de exploitatie van MAA dan de BOB 2011.

Op 10 december 2013 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wel de Regeling4

vastgesteld, houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het

aanwijzingsbesluit van de luchthaven Maastricht, in verband met de vernieuwing van de

regelgeving voor burgerluchthavens (Verder: Omzettingsregeling luchthaven Maastricht).

Uitgangspunt bij de omzetting van de aanwijzingen in omzettingsregelingen is echter dat geen

wijziging plaatsvindt in de vergunde gebruiksruimte en -regels van de luchthaven.

Omdat in de BOB 2011 rechtsreeks aan de Habitatrichtlijn en aan de (toen geldende)

Natuurbeschermingswet 1998 is getoetst, geldt de BOB 2011 als referentiesituatie voor het

project “Exploitatie MAA”.

In hoofdstuk 3 wordt in detail ingegaan op de beschrijving van de referentiesituatie van de

“Exploitatie MAA”.

1.3.2 Aanvraag Wnb-vergunning

Met de aanvraag Wnb-vergunning worden een aantal wijzigingen aangevraagd ten opzichte van

de referentiesituatie:

1 Wijzigingen waarvoor reeds toestemmingsbesluiten zijn genomen, doch die geen onderdeel

zijn van de referentiesituatie:

— gebruik Cargoloods Oost en platform D;

— verplaatsing van parkeeractiviteiten van P2 naar P5.

4 Regeling nr. IENM/BSK-2013/287792
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2 Wijzigingen waarvoor nog één of meerdere toestemmingsbesluiten moeten worden

genomen:

— het gewijzigd proefdraaien van vliegtuigen met propellers (turboprops) én van vliegtuigen

met straalmotoren (turbofans);

— het aanleggen en het gebruik van een nieuwe parkeerplaats P7, ten zuiden van P1, langs

de Vliegveldweg en het verplaatsen van de parkeeractiviteiten van P5 naar P7;

— het wijzigen van de oefenlocatie van de bedrijfsbrandweer;

— het gebruik van elektrische GPU/PCA’s naast het gebruik van dieselaangedreven GPU’s

en (bij uitzondering APU’s);

— de verlegging van de dienstweg ten noorden van het luchthaventerrein;

— de renovatie van de start- en landingsbaan;

— de bouw en het gebruik van een 2de Cargoloods Oost en de uitbreiding van platform D en

het gebruik daarvan;

— de (land)verkeersaantrekkende werking is gewijzigd: de transportmodaliteiten (en dus het

aantal verkeersbewegingen) van passagiers- en vrachtverkeer is gewijzigd ten opzichte

van de referentiesituatie.

Daarnaast vinden ook diverse mineure wijzigingen in de bedrijfsvoering plaats en worden in de

aanvraag van de omgevingsvergunning onderdelen van reeds vergunde bedrijfsactiviteiten

nader gedetailleerd. Dit betreft alleszins wijzigingen die niet relevant zijn voor de uitstoot van

stikstof en dus ook niet voor de depositie van stikstof in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op deze wijzigingen ten opzichte van de referentiesituatie.

Ten behoeve van de aanleg van parkeerplaats P7 wordt het agrarische gebruik dat daar

plaatsvindt stopgezet. Dit agrarisch gebruik is geen onderdeel van de exploitatie van de

luchthaven; het aanleggen en gebruik van parkeerplaats P7 is dat wel. In hoofdstuk 3 is om die

reden ook de referentiesituatie beschreven van het agrarisch gebruik van de gronden waar

parkeerplaats P7 wordt aangelegd.

1.4 Geen onderdeel van het project “Exploitatie MAA”

De volgende onderdelen zijn om genoemde redenen geen onderdeel van de project “Exploitatie

MAA” waarvoor nu een Wnb-vergunning wordt aangevraagd.

1.4.1 Herinrichting voorterrein passagiersterminal
Het betreft mogelijke wijzigingen op het voorterrein van MAA die het gevolg zijn van de

voorziene reconstructie van de Vliegveldweg door de gemeente Beek. Als gevolg van deze

aanpassing van de weg zal mogelijk ook het voorterrein van MAA aan de Vliegveldweg moeten

worden heringericht; het betreft wijzigingen aan de in- en uitgang van P1 en P2, de ontsluiting

en de inrichting van de K+R-zone en de (mogelijke) aanleg van een voetpad tussen P7 en de

terminal. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de reconstructie van de Vliegveldweg vorm zal

krijgen en wanneer deze werkzaamheden plaats zullen vinden.
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Om redenen van onduidelijkheid over hoe en wanneer de Vliegveldweg wordt aangepast is er

op dit moment nog geen duidelijkheid of, en zo ja, op welke manier en wanneer dit gevolgen

gaat hebben de inrichting van het voorterrein. Daarom is deze activiteit (nog) geen onderdeel

van het project waarvoor nu een Wnb-vergunning wordt aangevraagd.

1.4.2 Bouw en exploitatie hotel Gr8
Op het moment van uitvoering van voorliggend onderzoek is er een nieuw hotel van Gr8 in

aanbouw. De omgevingsvergunning voor de bouw van het hotel is verleend aan Gr8 (of één

van haar exploitatiemaatschappijen). Het hotel wordt ook geëxploiteerd door Gr8. Exploitatie

van het hotel staat geheel los van de exploitatie van de luchthaven.

De luchthaven kan perfect worden geëxploiteerd zonder een hotel op deze locatie, zoals is

gebleken in de afgelopen (meer dan) 5 jaar nadat een vorig, inmiddels gesloopt hotel op

nagenoeg dezelfde locatie haar deuren sloot. De komst van het nieuwe hotel zal niet leiden tot

het extra aantrekken van passagiers voor de luchthaven. Het hotel gaat er wel vanuit dat vroeg

vertrekkende en laat aankomende passagiers in het Gr8 hotel zullen overnachten in plaats van

elders in de omgeving. Dit zal echter niet leiden tot een andere verkeersstroom van en naar de

luchthaven.

Omdat de exploitatie van de luchthaven niet wordt beïnvloed door het wel of niet aanwezig zijn

van een hotel in de directe omgeving, is de exploitatie van de luchthaven niet onlosmakelijk

verbonden met de exploitatie van het hotel. Om die reden is de exploitatie van het hotel geen

onderdeel van het Wnb-project van “Exploitatie MAA”.

1.4.3 Stopzetten van het bestaande tankstation

Tussen de Vliegveldweg en (de inrichtingsgrens van) MAA is op dit moment een tankstation

aanwezig. Dit tankstation wordt gesloten; er komt geen nieuw tankstation in de plaats. De

exploitatie van de luchthaven is niet onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van het

tankstation, anders zou het tankstation niet worden geamoveerd, danwel zou een ander

tankstation moeten worden gebouwd.

Om die reden behoort de exploitatie van het tankstation niet tot het Wnb-project van MAA.

1.4.4 Vastgoed strategie: locaties zonneweides

Op dit moment wordt onderzocht of in de onmiddellijk omgeving van MAA zonneweides kunnen

worden ingericht. Potentie, omvang en locatie van deze zonneweides is op dit moment nog

volstrekt onduidelijk.

Vanwege onduidelijkheid over het wel of niet realiseren van een zonneweide, eventuele grootte

en locatie van de zonneweide(s) kan dit onderdeel nog niet worden meegenomen in de

aanvraag van de Wnb-vergunning van MAA. Een eventueel noodzakelijke Wnb-vergunning

wordt – ingeval dit een project wordt – later aangevraagd.
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1.4.5 Verplaatsen hondenvereniging

Ter plaatse van de nieuwe P7 is momenteel een hondenvereniging gevestigd. Het betreft een

buitenterrein dat is ingericht om honden te trainen en een klein gebouw waar hondeneigenaars

samenkomen. De hondenvereniging maakt enkel gebruik van gronden die in eigendom zijn van

de luchthaven. De exploitatie van de hondenclub is echter in het geheel niet verbonden aan de

Exploitatie MAA. De sloop van het kleine gebouw en van de voorzieningen op het buitenterrein

worden als onderdeel van de aanleg van P7 (zie verder) in het project “Exploitatie MAA” mee in

beschouwing genomen.

De hondenvereniging heeft zelf haar vergunningen en toestemmingen te regelen voor de

opstart van haar activiteiten op een ander terrein. De opstart van de hondenvereniging op een

andere locatie is niet onlosmakelijk verbonden met de aanleg van P7 en dus met de exploitatie

van de luchthaven. Beëindiging van de activiteiten van de hondenvereniging op de bestaande

locatie en de heropstart op een andere locatie zijn weliswaar samenhangende activiteiten, maar

ze zijn los, na elkaar, uit te voeren. Zie hiervoor ook de “Voorbeelden waarin geen sprake is van

onlosmakelijkheid” op de website van Infomil.

1.4.6 Cameramast LVNL

LNVL gaat een nieuwe cameramast plaatsen. LVNL heeft bericht dat dit een afzonderlijk project

is in een afzonderlijke inrichting. LVNL regelt alle noodzakelijke vergunningen zelf. Deze

activiteit wordt als niet-stikstofrelevant aangemerkt. Daarenboven is de plaatsing van deze

cameramast niet onlosmakelijk verbonden met de exploitatie van de luchthaven. Om die

redenen wordt deze activiteit niet meegenomen in de aanvraag voor een Wnb-vergunning voor

de exploitatie van MAA.

De plaats waar de camera wordt geplaatst behoort op dit moment tot de inrichting van MAA.

Deze locatie wordt een separate inrichting, en zal daardoor geen onderdeel meer gaan

uitmaken van de inrichting van MAA. Het plaatsen van hekken om deze separate inrichting te

begrenzen van de inrichting van MAA kan wel worden gezien als onderdeel van het project

“Exploitatie MAA”. Om die reden is deze activiteit onderdeel van de aanvraag om Wnb-

vergunning. Dit is echter een activiteit die niet-stikstofrelevant is. Deze activiteit wordt daarom

niet meegenomen bij de stikstofberekeningen.

1.4.7 Stallen van “Samco” vliegtuigen

Samco wil tijdelijk meer vliegtuigen kunnen stallen in de onmiddellijk omgeving van haar

onderhoudsloodsen. Daarvoor heeft Samco aan Land Development Aviation Valley Maastricht

NV gevraagd om een extra terrein toe te voegen aan het omheinde luchthaventerrein van MAA;

een terrein waarop Samco dan deze extra vliegtuigen tijdelijk kan stallen voor of na de

onderhoudswerkzaamheden in de bedrijfsgebouwen van Samco.
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Er is geen functionele, organisatorische, noch bedrijfsmatige binding tussen de

onderhoudswerkzaamheden van Samco (en dus ook het stallen van vliegtuigen) en de

exploitatie van de luchthaven. Enkel voor het (met push-backs) verplaatsen van vliegtuigen

tussen opstelplaats en onderhoudsloodsen enerzijds en tussen onderhoudsloodsen en

proefdraailocatie wordt met de veiligheidsdiensten van de luchthaven afgestemd.

MAA is voor haar exploitatie niet afhankelijk van de onderhoudswerkzaamheden van Samco.

MAA kan zowel organisatorisch, operationeel als bedrijfsmatig (financieel) functioneren zonder

de onderhoudswerkzaamheden van Samco.

De activiteiten van Samco zijn om die redenen niet onlosmakelijk verbonden met de exploitatie

van de luchthaven. De onderhoudswerkzaamheden in de loodsen van Samco en het stallen van

vliegtuigen voorafgaand aan en volgend op deze onderhoudswerkzaamheden behoren niet tot

het Wnb-project “Exploitatie MAA”.

Om die redenen wordt deze activiteit niet meegenomen in de aanvraag voor een Wnb-

vergunning voor het project “Exploitatie MAA”, doch wel in een separaat aan te vragen Wnb-

vergunning door Samco.

1.4.8 Vervangen lichtmasten platformen A, B en C door hogere masten

Deze activiteit wordt als niet-stikstofrelevant aangemerkt en om die reden wel meegenomen in

de aanvraag voor een Wnb-vergunning, doch niet in de berekeningen van de stikstofdepositie.
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2 Wettelijk kader

2.1 Wet natuurbescherming

Het is verboden om een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor de

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Bij het nemen van een besluit op

een aanvraag om een omgevingsvergunning dient te worden getoetst aan de Wet

natuurbescherming voor zover voor dat project geen vergunning als bedoeld in artikel 2.7, lid 2

van de Wet natuurbescherming is aangevraagd of verleend. Dit heeft tot gevolg dat wanneer

voorafgaand aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning geen aanvraag voor een Wet

natuurbeschermingsvergunning is ingediend, de aanvraag voor de Wet natuurbeschermings-

vergunning aanhaakt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Deze toetsing of een project significante gevolgen heeft, vindt plaats in 2 stappen: een

voortoets en een passende beoordeling. Het wettelijk kader is onderstaand toegelicht.

De Wet natuurbescherming voorziet in het beschermen van het Natura 2000-gebied tegen

handelingen binnen en buiten het Natura 2000-gebied met significante gevolgen voor

beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Om te kunnen bepalen of een passende

beoordeling noodzakelijk is, wordt in het algemeen eerst een voortoets uitgevoerd.

In de voortoets wordt beoordeeld of er als gevolg van het project sprake kan zijn van

significante gevolgen. Of een gevolg als significant wordt beschouwd, is afhankelijk van de

instandhoudingsdoelstellingen die zijn geformuleerd voor het betreffende Natura 2000-gebied.

Indien de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, zijn significante gevolgen

uitgesloten.

Conform art. 2.8 lid 1 Wnb kan over een project dat significante gevolgen kan hebben op

soorten en habitats pas worden besloten nadat een passende beoordeling is opgesteld waarin

rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied.

Deze passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het

betreffende gebied niet worden aangetast.

Met betrekking tot stikstofdepositie wordt in de voortoets bepaald of het project tot een toename

van de stikstofdepositie kan leiden. Indien uit de voortoets blijkt dat de maximale invulling van

het project leidt tot een toename van de stikstofdepositie op één of meer in het kader van

Natura 2000 beschermende stikstofgevoelige habitats waarvan de kritische depositiewaarde

(verder: KDW) wordt overschreden of door de toename overschreden kan worden, is een

passende beoordeling noodzakelijk. Mitigerende maatregelen mogen niet meegenomen worden

in de voortoets en komen pas bij de passende beoordeling aan de orde.
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2.2 Beleidsregels intern en extern salderen

Sinds 25 juni 2020 zijn de provinciale beleidsregels intern en extern salderen van kracht.

Salderen is het inzetten van een in de referentiesituatie5 aanwezige activiteit met een

stikstofemissie ten behoeve van een nieuw of gewijzigd project waardoor de stikstofdepositie op

alle relevante hexagonen niet toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie. In geval van

intern salderen is de aanwezige activiteit gelegen binnen de begrenzing van één project of

locatie. Bij extern salderen is de aanwezige activiteit gelegen buiten de begrenzing of locatie

van het nieuwe project.

In de beleidsregels is onder andere opgenomen dat beoordeling van de stikstofdepositie

plaatsvindt op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator. Gedeputeerde Staten

kunnen om aanvullende berekeningen vragen voor onderdelen die buiten het toepassingsbereik

van AERIUS Calculator vallen.

Voor intern salderen gelden de volgende regels (artikel 5 beleidsregels):

— een activiteit mag worden ingezet voor intern salderen indien er toestemming was voor de

stikstofemissie veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die sindsdien

onafgebroken aanwezig is geweest of kan zijn tot het moment van intrekking of wijziging van

de toestemming;

— een toestemming die niet kan worden ingetrokken wordt uitsluitend bij de beoordeling van de

aanvraag betrokken, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat

deze activiteit wordt ingezet voor saldering;

— de stikstofemissie van een activiteit wordt alleen meegenomen in de beoordeling indien

intrekking van de toestemming niet reeds noodzakelijk is als passende maatregel op grond

van de Habitatrichtlijn om te voorkomen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de

habitats van soorten verslechtert;

— indien een bedrijf deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen wordt

eenmalig uitgegaan van de maximale stikstofdepositie behorende bij 15% van de

ammoniakemissies uit de betrokken dierverblijven;

— er mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de toestemming opgenomen

stikstofemissie in de referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is

gerealiseerd;

— de feitelijk gerealiseerde capaciteit is gebaseerd op de op het moment van indienen van de

aanvraag volledig opgerichte installaties en gebouwen, gerealiseerde infrastructuur en

overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit;

5 referentiesituatie:
- situatie overeenkomstig een onherroepelijke vigerende natuurvergunning,
- een activiteit waarvoor geen natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan artikel 2.8 van de

Wet,
- een activiteit die onder artikel 9.4, achtste lid van de Wet valt,
of bij gebrek daaraan:
- een op de Europese referentiedatum aanwezige onherroepelijke vigerende vergunning dan wel

geldende melding op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de
Wet milieubeheer of de Hinderwet of

- een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en die sindsdien onafgebroken
aanwezig is geweest;

waarbij de laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum geldt.
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— bij het berekenen van de stikstofemissie van een bedrijf in de referentiesituatie wordt

uitgegaan van de hoogste emissie die is toegestaan op grond van het Besluit emissiearme

huisvesting;

— indien de toestemming niet of slechts gedeeltelijk is gerealiseerd, dan kan als

referentiesituatie worden gebruikt een op de Europese referentiedatum aanwezige

toestemming, waarbij de laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum geldt, met

inbegrip van een eventuele afname zoals vastgelegd in de niet of os slechts gedeeltelijk

gerealiseerde toestemming;

— intern salderen is ook toegestaan indien beëindiging van de stikstofemissie veroorzakende

activiteit uit de referentiesituatie rechtstreeks verband houdt met het voornemen voor de

nieuwe activiteiten waarvoor intern wordt gesaldeerd;

— in afwijking van het bepaalde onder 5 kan de referentiesituatie als uitgangspunt worden

gehanteerd voor:

· projecten die nog niet volledig zijn gerealiseerd, maar waarbij wel aantoonbare stappen

zijn gezet met het oog op volledige realisatie op het moment van inwerkingtreding van dit

artikel;

· nog niet is aangevangen met de realisatie van vergunde capaciteit maar daarvoor wel

aantoonbare onomkeerbare significante investeringsverplichtingen zijn aangegaan op het

moment van inwerkingtreding van dit artikel;

· het project noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de doelen in een Natura

2000-gebied;

· de aanvraag betrekking heeft op het toepassen van een alternatieve verdergaande

stikstofemissie reducerende techniek ter vervanging van de eerder verleende emissie

reducerende techniek, die leidt tot een vermindering van de stikstofemissie, zonder

uitbreiding van de capaciteit zoals opgenomen in de laatst verleende toestemming;

· één of meer van de volgende projecten: energieprojecten van nationaal belang, wegen,

vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame energieopwekking, militaire

activiteiten of projecten in het kader van de nationale veiligheid.

Voor extern salderen gelden de voorwaarden uit artikel 6 van de beleidsregels:

— er moet een directe samenhang bestaan tussen het intrekken van de toestemming voor de

saldo gevende activiteit en het verlenen van de natuurvergunning voor de saldo

ontvangende activiteit;

— een activiteit mag worden ingezet voor intern salderen indien er toestemming was voor de

stikstofemissie veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die sindsdien

onafgebroken aanwezig is geweest of kan zijn tot het moment van intrekking of wijziging van

de toestemming;

— een toestemming die niet kan worden ingetrokken wordt uitsluitend bij de beoordeling van de

aanvraag betrokken, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat

deze activiteit wordt ingezet voor saldering;

— de stikstofemissie van een activiteit wordt alleen meegenomen in de beoordeling indien

intrekking van de toestemming niet reeds noodzakelijk is als passende maatregel op grond

van de Habitatrichtlijn om te voorkomen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de

habitats van soorten verslechtert;
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— bij de beoordeling van de aanvraag wordt buiten beschouwing gelaten de stikstofemissie van

een saldogevend bedrijf dat deelneemt aan de stoppersregeling Actieplan Ammoniak

Veehouderij of de Subsidieregeling sanering varkenshouderij;

— er mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de toestemming opgenomen

stikstofemissie in de referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is

gerealiseerd;

— de feitelijk gerealiseerde capaciteit is gebaseerd op de op het moment van indienen van de

aanvraag volledig opgerichte installaties en gebouwen, gerealiseerde infrastructuur en

overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit;

— de natuurvergunning wordt pas verleend nadat de niet-gerealiseerde capaciteit van de

saldogever op diens verzoek is ingetrokken;

— bij het berekenen van de stikstofemissie van een bedrijf in de referentiesituatie wordt

uitgegaan van de hoogste emissie die is toegestaan op grond van het Besluit emissiearme

huisvesting;

— bij het verlenen van de natuurvergunning wordt 70% van de stikstofemissie van de feitelijk

gerealiseerde capaciteit van de saldogevende activiteit betrokken;

— tot 100% van de stikstofemissie van de saldogevende activiteit kan bij het verlenen van de

natuurvergunning worden betrokken, indien het project noodzakelijk is ten behoeve van de

realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied;

— tot vaststelling van landelijke wetgeving betreffende extern salderen met dier- of

fosfaatrechten wordt geen definitieve natuurvergunning op basis van extern salderen

verleend met een bedrijf dat op 4 oktober 2019 beschikte over dier- of fosfaatrechten.

De rijksoverheid geeft in de Handreiking intern en extern salderen het volgende stappenplan.

Stap 1 - AERIUS-berekening stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een

project. Verzamel informatie over de stikstofemissies per bron, bijvoorbeeld werkverkeer of

mobiele werktuigen. Als de uitkomst is dat er geen sprake is van een berekende

stikstofdepositie, dus kleiner of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar, dan is er geen natuurvergunning

nodig. Is er wel sprake van een berekende stikstofdepositie door de nieuwe activiteit is er een

natuurvergunning noodzakelijk. Deze natuurvergunning kan enkel worden verleend indien er

intern- of extern kan worden gesaldeerd.

Stap 2 – intern salderen. Bij ‘intern salderen’ leidt de nieuwe situatie niet tot een toename van

de stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie voor zover de activiteiten feitelijk zijn

gerealiseerd en in werking zijn. Om te bepalen of de nieuwe situatie tot een toename van

stikstofdepositie leidt, wordt een verschilberekening gemaakt tussen de stikstofdepositie in de

referentiesituatie en de stikstofdepositie in de nieuwe situatie. Bij het bepalen van de

referentiesituatie mag rekening worden gehouden met fluctuaties in de bedrijfsvoering en

aantoonbaar voorgenomen investeringen.

De conclusie kan dan zijn dat door intern salderen er geen toename is van stikstofdepositie

binnen het project of de locatie waardoor significante effecten bij voorbaat kunnen worden

uitgesloten. Voor de realisatie van het plan moet wel een natuurvergunning worden

aangevraagd bij het bevoegd gezag.
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Indien noch de aanlegfase6 noch de gebruiksfase ten opzichte van de referentiesituatie leidt tot

stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar, dan is geen sprake van een toename van

stikstofdepositie als gevolg van het project. Dan vormt de Wet natuurbescherming voor wat

betreft het aspect stikstofdepositie geen belemmering voor het project, omdat de toename van

de stikstofdepositie is afgewogen tegen de referentiesituatie op deze locatie is wel sprake van

intern salderen. Voor de realisatie van het project moet wel een natuurvergunning worden

aangevraagd bij het bevoegd gezag, in dit geval is dat de Provincie Limburg.

6 Voor zover relevant voor onderhavig project: Voor de aanleg/bouwfase geldt tevens de Beleidslijn kleine,
tijdelijke deposities. Voor het aspect stikstof is volgens deze beleidslijn geen vergunning Wet
natuurbescherming noodzakelijk wanneer de stikstofdepositie kleiner dan of gelijk is aan 0,05 mol
N/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar (of een equivalent hiervan) op een overbelast stikstofgevoelig
habitat. Significante gevolgen kunnen dan op voorhand worden uitgesloten.
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3 Stikstofemissie referentiesituatie

3.1 Algemeen

Het Wnb-project “Exploitatie MAA” omvat zowel lucht- als grondgebonden activiteiten.

Daarnaast is sprake van een landverkeersaantrekkende werking die het gevolg is van deze

activiteiten.

Navolgend wordt voor de referentiesituatie een gedetailleerd overzicht gegeven van de

activiteiten in de referentiesituatie en van de bijbehorende uitgangspunten met betrekking tot de

bovengenoemde stikstof emitterende activiteiten.

3.2 Luchtgebonden activiteiten

Voorliggende paragraaf beschrijft de uitgangspunten met betrekking tot de luchtgebonden

activiteiten op MAA in de referentiesituatie. In hoofdstuk 1 is toegelicht op welke besluiten de

referentiesituatie is gebaseerd. Het bepalen van de emissie vanwege de luchtgebonden

activiteiten is tot stand gekomen in samenwerking met To70.

De uitgangspunten voor de luchtgebonden activiteiten zijn overeenkomstig de berekeningen die

zijn uitgevoerd voor de beslissing op bezwaar d.d. 27.10.2011 (verder BOB 2011) en daarmee

de in tabel 3-1 genoemde aantallen.

Tabel 3-1 Uitgangspunten van het BOB 2011
Soort vliegverkeer # vliegbewegingen

KE-verkeer 29.995

Bkl-verkeer 20.000

Soort lading tonnage of aantal

Vracht 150.000 - 170.000 ton vracht per jaar

Passagiers 1.439.000 passagiers per jaar

Voor de berekeningen van de stikstofemissie zijn navolgende uitgangspunten gehanteerd:

3.2.1 LTO-cyclus
De emissies van de luchtgebonden activiteiten zijn meegenomen op basis van de LTO-cycle

van ICAO (Take off fase, Climb out fase, Level vliegen en Final Approach; zie figuur 3-1), zoals

gedefinieerd in ICAO Annex 16 volume II (Aircraft Engine Emissions)7. Dit houdt in dat alle

emissies van de vliegtuigbewegingen vanaf Maastricht Aachen Airport zijn meegenomen.

7 ICAO (3rd ed. 2008), ICAO Annex 16 "International standards and recommended practices,
Environmental protection", Volume II "Aircraft engine emissions", plus amendementen. Website:
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank



20/62 — Wnb-vergunning Maastricht Aachen Airport Stikstofdepositieonderzoek — SLM008488.RAP002.NG.FV, versie 2.1 — 31 maart 2021

Deze methode gaat uit van een LTO uit vier fasen: één landingsfase (final approach) vanaf

3.000 voet hoogte, twee taxifasen (idle), één startfase (take-off) en één klimfase (climb out) tot

en met 3.000 voet hoogte. De LTO-cycle bevat alle activiteiten die plaatsvinden dichtbij de

luchthaven tot en met een hoogte van 3.000 voet (circa 900 meter).

Figuur 3-1 Overzicht van de ICAO-definitie van LTO-cycle en Climb-Cruise-Cescent (CCD) gedeelte

Voor MAA zijn er hoogte definities gegeven aan elke fase uit de LTO-cycle:

— Idle;

— Final approach tot en met uitrol op de landingsbaan + level bij aankomst vanaf 3.000 voet;

— Take-off tot 1.000 voet hoogte;

— Climb-out vanaf 1.000 tot en met 3.000 voet hoogte;

— Level bij vertrek tot en met 3.000 voet.

Per fase uit de LTO-cycle is de stikstofemissiefactor en het brandstofverbruik per

vliegtuigtype/motor in de emissiedatabase opgenomen. De berekening van de stikstofemissies

is daarom ook gebaseerd op de vliegprofielen voor de vliegprocedures voor MAA met

bijbehorende routes.

3.2.2 Baangebruik
Overeenkomstig de BOB 2011 is het gebruik van de baan als volgt verdeeld (excl.

meteomarge):

— 80% van de vliegtuigen landen vanuit het noorden en stijgen op naar het zuiden (baan 23);

— 20% van de vliegtuigen landen vanuit het zuiden en stijgen op naar het zuiden (baan 03).
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3.2.3 Emissiekentallen
De emissie van stikstof is gebaseerd op de methode uit het rapport TNO-R2003/313 (juli

2003)8. De stikstofemissiefactoren die voor vliegtuigmotoren zijn gebruikt, zijn afkomstig uit de

emissiedatabase Schiphol uit de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol9; in het geval

van ontbrekende motoren is deze informatie aangevuld met gegevens uit de Engine Exhaust

Emissions Databank10.

3.2.4 Vlootsamenstelling
Voor de referentiesituatie is uitgegaan van dezelfde vlootsamenstelling als waarvan is

uitgegaan bij de geluid,- luchtkwaliteit en stikstofberekeningen behorende bij de BOB 2011:

In de BOB 2011 is uitgegaan van het volgende aantal vliegtuigbewegingen:

KE-verkeer: 29.995

— passagiersvluchten – low cost: 7.950

— passagiersvluchten – vakantievluchten: 5.509

— vrachtvluchten: 3.908

· waarvan wide body: 2.538

○ Airbus A310F (142 ton) Istanbul 428

○ Airbus A310F (150 ton) Amman 428

○ Boeing 747-400F Moscow 301

○ Boeing 747-400F Moscow 301

○ Boeing 747-400F 679

○ Boeing 747-400F Overig 401

· waarvan narrow body: 1.370

○ Antonov An-12 Sofia 25

○ ATP Sofia 59

○ ATP Baginton 877

○ Fokker 50 (F) Helsinki 343

○ gem. Fokker 100 Paris Le Bourget 66

— general aviation (klein): 10.949

— general aviation (groot): 1.680

Bkl-verkeer: 20.000

— starts: 7.643

— landingen: 7.643

— circuit: 4.714

8  (2003), Berekeningsmethode voor emissies en emissie per MTOW voor
luchtverontreinigende stoffen ten gevolge van luchthavenluchtverkeer op Schiphol, inclusief
maatregelen, TNO-rapport R 2003/313.

9 Inspectie Leefomgeving en Transport (2010), RMI-database Annex 8E2, onderdeel 3, behorend bij
bijlage 8 van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol.

10 ICAO (First Edition 1995), ICAO Engine Exhaust Emissions Databank, Doc 9646- AN/943.

10.2.e
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3.2.5 Taxiën
Het taxiën van de opstelplaats naar de baan is gemodelleerd waarin twee variaties zijn

meegenomen op basis vanaf welke kant van de baan het vliegtuig vertrekt. De taxiesnelheden

zijn gemeten door MAA en generiek toegepast voor alle taxiënd verkeer in de

stikstofemissieberekeningen.

Het APU gebruik van het vliegtuig tijdens het taxiën is gemodelleerd door middel van het

meenemen van de factoren Jetstart, Idle en Airco. De helft van de APU-stikstofemissie is

toegekend aan de landing (final approach) en de andere helft aan de start (take-off).

Taxiënd verkeer en APU gebruik tijdens taxiën en take-off is gemodelleerd op een bronhoogte

van 18 meter.

De vliegtuigen taxiën van/naar de platforms A, A-zuid, B en C. De situering van deze platforms

is weergegeven in figuur 3-2.

Figuur 3-2 Situering platforms

Voor de verdeling over de platforms wordt uitgegaan van:

Passagiersvluchten: 100% van/naar platform A
Het betreft in totaal 13.459 vliegtuigbewegingen en dus (afgerond) 6.730 vliegtuigen die per jaar

van of naar platform A taxiën. In zeer uitzonderlijke situaties worden passagiersvliegtuigen ook

naar platform B getaxied. Dit komt echter zo weinig voor op jaarbasis dat dit niet in de

berekeningen is meegenomen.

Platform A

Platform B

Platform C

Platform A-zuid
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Vrachtvliegtuiten: 100% van/naar platform B
Het betreft in totaal 3.908 vliegtuigbewegingen, afgerond 1.954 vliegtuigen die per jaar van of

naar platform B taxiën.

General aviation (klein): 90% van/naar platform A-zuid en van/naar 10% platform C
Het betreft in totaal 9.854 vliegtuigbewegingen en dus 4.927 vliegtuigen die per jaar van of naar

platform A-zuid taxiën en 1.095 vliegtuigbewegingen, afgerond 547 vliegtuigen die per jaar naar

platform C taxiën.

General aviation (groot): 70% van/naar platform A-zuid en 30% van/naar platform C
Het betreft in totaal 1.176 vliegtuigbewegingen en dus 588 vliegtuigen die per jaar van of naar

platform A-zuid taxiën en 504 vliegtuigbewegingen, overeenkomstig 252 vliegtuigen die per jaar

naar platform C taxiën.

Bkl-verkeer: 90% platform van/naar A-zuid en 10% van/naar platform C
Het betreft in totaal 18.000 vliegtuigbewegingen en dus 9.000 vliegtuigen die per jaar van of

naar platform A-zuid taxiën en 2.000 vliegtuigbewegingen, overeenkomstig 1.000 vliegtuigen

die per jaar naar platform C taxiën.

3.2.6 Overige uitgangspunten

In de modellering van de stikstofemissies zijn de volgende rekenparameters gehanteerd:

— er is geen warmte-inhoud toegekend aan de emissie van vliegtuigmotoren;

— de afstand tussen de stikstofemissiebronnen op de routes is 400 meter.

3.3 Grondgebonden activiteiten (exclusief parkeren personenwagens en laden en
lossen vrachtwagens11)

Voorliggende paragraaf beschrijft de uitgangspunten met betrekking tot de stikstofemissie

vanwege de grondgebonden activiteiten binnen het luchthaventerrein van MAA in de

referentiesituatie. Het betreft:

— inzet van (platform)materieel:

· push-backs;

· vliegtuigservices (schoonmaak, catering, water, toilet, de-icing, bagageafhandeling,

trappen, transportbanden, tankauto’s, highloaders, linemaintenance, …);

· in- en uitstappen van passagiers;

· laden en lossen van vliegtuigen en opslag van vrachtgoederen;

— gebruik van Auxiliary Power Units buiten de LTO-cyclus / gebruik van Ground Power Units;

— proefdraaien buiten de LTO-cyclus: proefdraaien van vliegtuigpropellermotoren en

helikoptermotoren;

— luchthavenservices: gladheidsbestrijding, vogelaanvaringpreventievoorzieningen, technische

dienst, garages en werkplaatsen;

— verwarming van passagiersterminal en kantoren, vrachtloods noord en cargoloods oost;

— oefeningen bedrijfsbrandweer.

11 Parkeren en laden en lossen is beschreven als onderdeel van de (land)verkeersaantrekkende werking.
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3.3.1 Inzet van (platform)materieel
Ten behoeve van de afhandeling van het luchtverkeer wordt zowel bij aankomst als bij vertrek

materieel ingezet op het platform. Het gaat hierbij onder andere om tankauto's, vliegtuigtrekkers

(pushback trucks), highloaders, speedloaders, trekker met dollies of bagagekarren, trappen,

transportbanden, de-icing, voorkomend linemaintenance en dergelijke. Bij dieselverbranding

door dit materieel vindt stikstofemissie plaats.

Overige activiteiten met dieselverbruik op het terrein omvatten het terreinonderhoud (gras

maaien, gladheidsbestrijding en dergelijke). Het dieselverbruik vanwege het terreinonderhoud is

beperkt.

Op basis van een opgave van MAA van het totale brandstofverbruik in het exploitatiejaar 2018,

is een analyse gemaakt en een inschatting gedaan van het brandstofverbruik dat in

overeenstemming is met het aantal vliegtuigbewegingen conform de BOB 2011 (i.c. de

referentiesituatie). Op basis van deze inschatting bedraagt het totale dieselverbruik door inzet

van (platform)materieel op het luchthaventerrein van MAA ca. 435.000 kg per jaar, waarvan het

grootste deel verbruikt wordt door bovengenoemd platformmaterieel op met name platform B

(vrachtvliegtuigen, i.c. 214.750 kg/jaar) en platform A (passagiersvliegtuigen, i.c. 214.750

kg/jaar).

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert kentallen voor de emissie van ground

service equipment op luchthavens12. In het jaar 2011 bedroeg de emissie 33,3 g NOx per kg

brandstof. Dit geeft een totale emissie van 11.871 kg NOx in de referentiesituatie, waarvan

5.935 kg NOx wordt toegekend aan platform A en 5.935 kg NOx aan platform B.

3.3.2 Gebruik van Auxiliary Power Units (buiten de LTO-cyclus) en gebruik van Ground
Power Units

Het laadruim van de vliegtuigen moet geconditioneerd worden tijdens het laden en lossen van

goederen en divers on-board apparatuur moet van elektriciteit worden voorzien. Ook bij het

boarden van passagiers is dat het geval. In de referentiesituatie vond dit plaats via een on-

board Auxiliary Power Unit (verder APU) en dieselaangedreven Ground Power Units (GPU’s).

Inzet van APU’s vond in de referentiesituatie plaats op platform A, A-zuid, platform B en C. Inzet

van GPU’s vond in de referentiesituatie alleen plaats op platform B en C. De situering van de

platforms is weergegeven in figuur 3-2. De verhouding in gebruik van APU versus GPU is

afhankelijk van het type vliegtuig. Voor de referentiesituatie geldt:

Passagiersvliegtuigen:
— alle vliegtuigen gebruiken uitsluitend APU;

— geen van de vliegtuigen gebruikt GPU;

12 Rapport ‘Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2020’, d.d. april 2020
door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
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Vrachtvliegtuigen en General Aviation (groot):
— 10% van de vliegtuigen gebruiken alleen APU;

— 90% van de vliegtuigen GPU, zij het beperkt aangevuld met APU.

Aangehouden is dat General Aviation (klein verkeer) en bkl-verkeer niet leidt tot relevant APU-

gebruik (en in ieder geval niet tot GPU-gebruik). Voor wat betreft het gebruik van APU’s en

GPU’s zijn bijgevolg het volgende aantal vliegtuigen op jaarbasis van belang voor de

referentiesituatie.

Tabel 3-2 Verdeling vliegtuigen die gebruik maken van APU of GPU over platformen in referentiesituatie
Platform Type vliegtuig Aantal vliegtuigen

# totaal # gebruik APU # gebruik GPU/APU

A

A-zuid

Passagiersvliegtuig low cost 3.975 3.975 --

Passagiersvliegtuig vakantievlucht 2.755 2.755 --

General aviation (groot) 588 59 529

B Wide-body vrachtvliegtuig 1.269 127 1.142

Narrow-body vrachtvliegtuig 685 69 617

C General aviation (groot) 252 25 227

Totaal  9.524 7.009 2.515

De inzet van APU’s en GPU’s is eveneens afhankelijk van het type vliegtuig:

Passagiersvliegtuig (platform A):
— Low cost:

100% 25 min. APU

— Vakantievluchten:

100%: 45 min. APU

Vrachtvliegtuig (platform B):
— Wide-body:

10%: 180 min. APU

90%: 15 min. APU, 165 min. GPU

— Narrow-body:

10%: 120 min. APU

90% 15 min. APU, 105 min. GPU

General Aviation - groot verkeer (platform A-zuid en C):
10%: 120 min. APU

90% 15 min. APU, 105 min. GPU
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Voor wat betreft de emissies van APU’s is in dit onderzoek aangesloten bij de kentallen van de

ICAO13. Voor een narrow-body-vliegtuig (zowel vracht- als passagiersvliegtuig en General

Aviation) wordt uitgegaan van een NOx-emissie van ca. 930 g/uur; voor een wide-body-vliegtuig

(grote vrachtvliegtuigen) van een NOx-emissie van ca. 1.920 g/uur.

Voor de emissie van de dieselaangedreven GPU’s wordt uitgegaan van een STAGE IV motor

met een gemiddeld brandstofverbruik van 10 liter/uur.

Dit leidt tot onderstaande uitgangspunten voor de referentiesituatie:

Tabel 3-3 Uitgangspunten NOx-emissie APU’s en brandstofverbruik GPU’s in referentiesituatie
Platform Type vliegtuig APU-gebruik

(u/jaar)
GPU-gebruik

(u/jaar)
NOx-emissie
APU-gebruik

(kg/jaar)

brandstofverbruik
GPU-gebruik

(l/jaar)

A Passagiersvliegtuig

low cost

1.656 -- 1.540 --

Passagiersvliegtuig

vakantievlucht

2.066 -- 1.921 --

General aviation (groot) 250 926 232 9.261

Totaal 3.694 9.261

B Wide-body vrachtvliegtuig 666 3.141 1.279 31.408

Narrow-body vrachtvliegtuig 291 1.079 271 10.789

Totaal 1.550 42.197

C General aviation (groot) 107 397 100 3.969

3.3.3 Proefdraaiactiviteiten
Navolgend worden de uitgangspunten voor de referentiesituatie met betrekking tot de

proefdraaiactiviteiten omschreven. Het betreft hier de proedraaiactiviteiten die geen onderdeel

zijn van de LTO-cyclus.

Direct naast MAA zijn enkele bedrijven gesitueerd waar vliegtuigonderhoud plaatsvindt, zoals

SAMCO. Tijdens en na onderhoud van een vliegtuig kan het nodig zijn om hiermee proef te

draaien. Dit proefdraaien vindt plaats op het terrein van MAA en wordt daarom ook beschouwd

in het kader van voorliggend stikstofdepositie onderzoek.

MAA beschikt over een proefdraaiplaats aan de westzijde van het luchthaventerrein. Daarnaast

kan proefdraaien ook plaatsvinden op platform C, voor de loods van SAMCO. In onderstaande

figuur 3-3 wordt de locatie van deze proefdraailocaties getoond.

13 Airport Air Quality Manual, First Edition — 2011, International Civil Aviation Organization | tabel 3-A1-3
(vereenvoudigde methode)
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Figuur 3-3 Proefdraailocaties op terrein MAA

Proefdraaien vindt in de referentiesituatie plaats met vliegtuigen met propellers (turboprops). In

de praktijk betreft het turboprop-proefdraaien met name de Bombardier Dash-8, de ATR 42/72

en de Fokker 50 (deze laatste steeds minder) en incidenteel andere turboprops.

Conform de referentiesituatie zijn de volgende proefdraaibeurten toegestaan op

jaarbasis:

— proefdraaiplaats: 160 proefdraaibeurten van 18 minuten full power in de dagperiode;

— proefdraaiplaats: 15 proefdraaibeurten van 1,8 minuten full power in de avondperiode;

— C-platform: 40 proefdraaibeurten van 4,5 minuten full power in de dagperiode;

— C-platform: 5 proefdraaibeurten van 0,45 minuten full power in de avondperiode.

Het brandstofverbruik en de NOx-emissie zijn ontleend aan de ICAO Aircraft Engine Emissions

Databank. In deze databank zijn voor vliegtuigmotoren het brandstofverbruik en de emissies

opgenomen tijdens de verschillende fasen van het motorgebruik in de Landing–Take-off cycle

(LTO).

Omdat op voorhand niet vastligt met welke vliegtuigen proefgedraaid wordt en in welke

verhouding, is uitgegaan van een worst-case situatie, waarin alle proefdraaibeurten

uitgevoerd worden met het maatgevende vliegtuig met beide motoren in bedrijf.

Maatgevend voor de NOx-emissies in de vergunde situatie is het proefdraaien met een

Bombardier Dash-8.
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Uitgaande van de bovenomschreven proefdraaiactiviteiten en de emissies van een Dash -8

bedraagt de NOx-emissie 1.877 kg per jaar, waarvan 1.766 kg op de proefdraaiplaats en

111 kg op het C-platform. In bijlage 1 is de berekening van deze NOx-emissies weergegeven.

3.3.4 Gebruik van de dienstweg door voertuigen MAA
Het gebruik van de dienstweg is separaat beschreven als onderdeel van de grondgebonden

activiteiten omdat deze dienstweg aan de noordzijde verlegd zal worden (zie hoofdstuk 4).

Stikstofemissie wordt veroorzaakt door algemeen bedrijfsmatig platformverkeer (met name

bestelbusjes, tankauto's) over het terrein via de dienstweg.

De dienstweg loopt in de referentiesituatie vanaf de materieelloods langs de westzijde van het

terrein naar het noorden (langs de passagiersterminal en het Vrachtgebouw Noord), vervolgens

naar het oosten langs de Horsterweg en naar het zuiden langs het C-platform tot aan Platform

D, zie figuur 3-4.

Figuur 3-4 Huidige (schematische14) ligging dienstweg

14 ter plaatse van de platforms kan, afhankelijk van de aanwezige vliegtuigen, via andere routes gereden
worden.
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Uitgangspunt is dat ca. 400 voertuigbewegingen per dag over deze route rijden, waarvan 80%

personenauto's en/of bestelbussen en 20% vrachtauto's. Voor de bepaling van de bijbehorende

stikstofemissie is uitgegaan van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator voor de sector

‘Wegverkeer – Binnen bebouwde kom’ en de categorie ‘Licht verkeer’ respectievelijk ‘zwaar

verkeer’.

3.3.5 Gasverbruik van verwarmingsinstallaties
Het aardgasverbruik vanwege de verwarmingsinstallaties van de algemene gebouwen bij MAA

(te weten: passagiersterminal en kantoren, technische dienst, havendienst, brandweerkazerne)

bedraagt ca. 150.000 m3 per jaar in totaal.

Het aardgasverbruik voor de vrachtloods varieert sterker van jaar tot jaar afhankelijk van de

weersomstandigheden. Voor het gemiddelde gasverbruik van de Vrachtloods Noord kan

worden uitgegaan van 120.000 m3 per jaar.

Dit betekent dat voor het totale aardgasverbruik op jaarbasis in de referentiesituatie kan worden

uitgegaan van 270.000 m3, overeenkomstig een totale emissie van circa 142,4 kg NOx/jaar15.

In tabel 3-4 is de stikstofemissie per gebouw / verwarmingsinstallatie weergegeven voor de

referentiesituatie.

Tabel 3-4: Aardgasverbruik en NOx-emissie vanwege verwarmingsinstallaties in de referentiesituatie
Gebouw Aardgasverbruik NOx-emissie

Passagiersterminal en kantoren 110.000 m3/jaar 58,0 kg NOx/jaar

Havendienst 20.000 m3/jaar 10,6 kg NOx/jaar

Brandweerkazerne 10.000 m3/jaar 5,3 kg NOx/jaar

Technische dienst 10.000 m3/jaar 5,3 kg NOx/jaar

Vrachtloods Noord 120.000 m3/jaar 63,3 kg NOx/jaar

Totaal 270.000 m3/jaar 142,4 kg NOx/jaar

3.3.6 Oefeningen bedrijfsbrandweer
Binnen het terrein van MAA is een oefenterrein aanwezig voor de bedrijfsbrandweer. Dit

oefenterrein wordt één keer per week per ploeg gebruikt gedurende 1 á 2 uur. Incidenteel wordt

de oefenplaats ook gebuikt door korpsen van omliggende gemeenten. Alles samen vinden circa

160 oefensessies op jaarbasis plaats. Gedurende de oefeningen is één brandweervoertuig

aanwezig waarvan de motor gedurende 1 uur op hoog toerental draait. Voor het

brandweervoertuig wordt uitgegaan van een STAGE II motor met een gemiddeld

brandstofverbruik van 25 liter/uur. Dit betekent voor het totaal van de oefensessies een emissie

van circa 72 kg NOx/jaar.

15 1 m3 gas komt overeen met 35,17 [MJ/m3 gas] /3,6 [MJ/kWh] = 9,77 [kWh]; 1 kWh = 3,6 MJ; 1 GJ
realiseert 15 g NOx
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Op de oefenplaats wordt daarnaast op jaarbasis 1.200 liter propaan gebruikt voor de

oefeningen, overeenkomstig een emissie van circa 1,2 kg NOx/jaar16. Deze bron is

gemodelleerd op een hoogte van 3,5 m en aan de emissie is een warmte-inhoud van 0,5 MW

toegekend.

In onderstaande figuur 3-5 wordt de ligging van het oefenterrein in de referentiesituatie

weergegeven. Het brandweermaterieel rijdt voor iedere oefensessie van de stalplaats naar het

oefenterrein en weer terug via de dienstweg Zuid (rode route in figuur 3-5).

Figuur 3-5 Situering oefenterrein van de bedrijfsbrandweer en rijroute naar het oefenterrein

3.4 Landverkeersaantrekkende werking

De landverkeersaantrekkende werking van MAA wordt veroorzaakt door:

— komen en gaan van passagiers;

— vrachtafhandeling aan de landzijde;

— komen en gaan van personeel.

Voorliggende paragraaf beschrijft de uitgangspunten met betrekking tot deze

landverkeersaantrekkende werking in de referentiesituatie.

16 1 l propaan komt overeen met 0,51 kg; 1 kg = 50 MJ; 1 GJ realiseert een emissie van 40 g NOx

(omgerekend 140 mg/Nm3 bij 3% O2, https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/meten-en-
rapporteren/meten-luchtemissies/l40-handleiding/5-herleiding/).

Oefenterrein

Stalplaats brandweervoertuigen
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3.4.1 Komen en gaan van passagiers
In de (nieuwe) bijlage E bij de beslissing op bezwaar van 27 oktober 2011 9BOB 2011) -

Beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het luchtverkeer, alsmede van de toegepaste

luchtverkeersgegevens – blijkt dat een prognose van 1.439.000 passagiers/per jaar is

aangehouden in dit besluit.

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de BOB 2011 (rapport

Cauberg-Huygen met kenmerk 20102447-04 d.d. 2 maart 2011) blijken het volgende aantal:

— passagiersbewegingen: 1.439.000/per jaar (pg. 9 – tabel 2.2);

— verkeersbewegingen op, van en naar de passagiersterminal: 1.100.000/jaar (bijlage 1 – pg.

4 – par. 2.2.1).

Langdurend parkeren vindt in de referentiesituatie in hoofdzaak plaats op parkeerplaats P2.

Kortdurend parkeren vindt plaats voor de luchthaventerminal (Kiss-and-Ride ‘K+R’) en in

beperkte mate op P1. De situering van de bestaande parkeerplaatsen is weergeven in figuur 3-

6. Het personenverkeer ten behoeve van het passagiersvervoer komt bijna uitsluitend via de

Europalaan naar de parkeerplaatsen van de luchthaven gereden. Er wordt rekening gehouden

met een route tot aan de aansluiting op de Europalaan. Vanaf daar wordt ervan uitgegaan dat

het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor de bepaling van de

bijbehorende stikstofemissie is uitgegaan van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator

voor de sector ‘Wegverkeer – Buitenwegen’ en de categorie ‘Licht verkeer’17. Ook de

verkeersbewegingen binnen het terrein van MAA en op de parkeerterreinen is beschouwd

uitgaande van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator voor de sector ‘Wegverkeer –

Binnen de bebouwde kom’ en de categorie ‘Licht verkeer’.

Voor de verdeling over de parkeerplaatsen wordt voor de referentiesituatie uitgegaan van:

— 75% van en naar P2;

— 25% van en naar P1 en K+R.

Samengevat worden voor de referentiesituatie de uitgangspunten uit tabel 3-5 aangehouden.

17 Met de 2020-versie van de Aerius-calculator kan niet gekozen worden voor het rekenjaar 2011 en de
bijbehorende emissiekentallen van het verkeer uit het jaar 2011. Om alsnog rekening te houden met het
feit dat in de referentiesituatie (2011) een verouderde (en bijgevolg meer vervuilende) samenstelling van
het gemiddelde wagenpark bestond ten opzichte van de jaren waarin gerekend kan worden, zijn de
emissiefactoren voor niet-snelwegen voor het jaar 2011 zoals gepubliceerd door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) vergeleken met de meest actuele emissiefactoren voor niet-snelwegen
zoals gepubliceerd voor IenM (jaar 2019). In de berekeningen is het aantal voertuigbewegingen met de
daaruit volgende factor vermenigvuldigd.
Voor licht wegverkeer op buitenwegen bedraagt deze factor op basis van de gegevens van IenM 1,6. Dit
betekent dat het gemiddelde wagenpark uit 2011 (referentiesituatie) circa 1,6 keer zoveel stikstof
uitstootte als het gemiddelde wagenpark in 2019. Voor licht wegverkeer binnen de bebouwde kom (‘stad
normaal’) bedraagt deze factor op basis van de gegevens van IenM 1,3.
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Tabel 3-5 Uitgangspunten referentiesituatie komen en gaan van passagiers
Aantal personenwagenbewegingen

Van / naar P1 en K+R 275.000

Van / naar P2 825.000

Figuur 3-6 Situering bestaande parkeerplaatsen P1 en P2

3.4.2 Vrachtafhandeling
De vrachtafhandeling vindt in de referentiesituatie plaats aan de noordwestzijde van het terrein

bij de Vrachtloods Noord. De situering van deze loods is weergegeven in figuur 3-7.
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Figuur 3-7 Situering Vrachtloods Noord

In de (nieuwe) bijlage E bij de beslissing op bezwaar van 27 oktober 2011 9 (BOB 2011) -

Beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het luchtverkeer, alsmede van de toegepaste

luchtverkeersgegevens – blijkt dat een prognose van 150.000 tot 170.000 ton vrachtverkeer per

jaar is aangehouden in dit besluit.

Uit een historische analyse van de vervoersdocumenten is gebleken dat gemiddeld 3,4 ton

vracht vervoerd wordt per vrachtwagen die in de loodsen komt laden of lossen. Dit leidt tot

100.000 vrachtautobewegingen per jaar (50.000 bezoeken per jaar).

Voor de rijroute van en naar de Vrachtloods Noord wordt uitgegaan van een route via de

Vliegveldweg tot aan de aansluiting met de Europalaan. Vanaf de Europalaan wordt ervan

uitgegaan dat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor de bepaling van

de bijbehorende stikstofemissie is uitgegaan van de standaard kenmerken uit AERIUS

Calculator voor de sector ‘Wegverkeer – Buitenwegen’ en de categorie ‘Zwaar verkeer’18.

18 Om rekening te houden met het feit dat in de referentiesituatie een verouderde (en bijgevolg meer
vervuilende) samenstelling van het gemiddelde vrachtwagenpark bestond ten opzichte van de beoogde
situatie, zijn de emissiefactoren voor niet-snelwegen voor het jaar 2011 zoals gepubliceerd door het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) vergeleken met de meest actuele emissiefactoren voor
niet-snelwegen zoals gepubliceerd voor IenM (jaar 2019). In de berekeningen is het aantal
voertuigbewegingen met de daaruit volgende factor vermenigvuldigd. Voor zwaar wegverkeer op
buitenwegen bedraagt deze factor op basis van de gegevens van IenM 2,3. Dit betekent dat het
gemiddelde vrachtwagenpark uit 2011 (referentiesituatie) circa 2,3 keer zoveel stikstof uitstootte als het
gemiddelde vrachtwagenpark in 2019.

Vrachtloods Noord
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Aanvullend is voor 75% van de vrachtauto's rekening gehouden met 30 minuten stationair

draaien/koelmotor per bezoekende vrachtauto op het terrein van de inrichting, bijvoorbeeld

in verband met het gebruik van de koelmotor tijdens laden of lossen. Voor stationaire

vrachtwagens is worst-case uitgegaan van de emissiekentallen zoals gepubliceerd door IenM

voor stagnerend verkeer in de referentiesituatie (voor het jaar 2011).

Samengevat worden voor de referentiesituatie de uitgangspunten uit tabel 3-6 aangehouden.

Tabel 3-6 Uitgangspunten vrachtafhandeling in referentiesituatie
Aantal

vrachtautobewegingen
Aantal uur

stationair draaien
NOx-emissie

stationair draaien

Vrachtloods Noord 100.000 18.750 5.777 kg

3.4.3 Komen en gaan van personeel
Er vinden circa 50.000 personenautobewegingen van personeel plaats op jaarbasis. Parkeren

vindt plaats op de personeelsparkeerplaats naast P2. Voor de rijroute van en naar de

personeelsparkeerplaats wordt uitgegaan van een route via de Vliegveldweg tot aan de

aansluiting met de Europalaan. Voor de bepaling van de bijbehorende stikstofemissie is

uitgegaan van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator voor de sectoren ‘Wegverkeer –

Buitenwegen’ respectievelijk ‘Wegverkeer – Binnen de bebouwde kom’ en de categorie ‘Licht

verkeer’17.

3.5 Agrarisch gebruik gronden P7

Zoals omschreven in paragraaf 1.3.2 is de realisatie en het gebruik van een nieuwe

parkeerplaats P7 als toekomst onderdeel van de exploitatie van MAA voorzien en zal ten

behoeve van de aanleg van deze parkeerplaats het agrarisch gebruik dat op deze gronden

plaatsvindt worden stopgezet. Daarom wordt het betreffende agrarisch gebruik navolgend

omschreven als onderdeel van de referentiesituatie.

In figuur 3-8 is de toekomstige ligging van P7 ten opzichte van de omgeving weergegeven. De

nieuwe parkeerplaats is gepland op percelen die zich zuidelijk van de passagiersterminal en

van P1 aan de Vliegveldweg (ongenummerd) bevinden. De betreffende percelen hebben een

oppervlakte van circa 68.000 m2 en worden nu deels (ca. 54.300 m2) ten behoeve van

agrarische doeleinden ingezet. Circa 13.700 m2 zijn grasvelden die gelegen zijn binnen het

huidige luchthaventerrein. Deze grasvelden worden met kunstmest bemest.



35/62 — Wnb-vergunning Maastricht Aachen Airport Stikstofdepositieonderzoek — SLM008488.RAP002.NG.FV, versie 2.1 — 31 maart 2021

Figuur 3-8 Situering toekomstige parkeerplaats P7

In de huidige situatie zijn de gronden van de toekomstige P7 deels dus in gebruik als

landbouwgrond; deels zijn ze onderdeel van het luchthaventerrein. De grens van het

luchthaventerrein is weergegeven in figuur 3-9.



36/62 — Wnb-vergunning Maastricht Aachen Airport Stikstofdepositieonderzoek — SLM008488.RAP002.NG.FV, versie 2.1 — 31 maart 2021

Figuur 3-9 Gronden binnen en buiten het huidige luchthaventerrein

Bij de pachters van de gronden is nagegaan welke gewassen in de afgelopen jaren op de

gronden zijn verbouwd en hoeveel mest hierbij is gebruikt. Deze mestaanwending leidt in de

referentiesituatie immers tot emissie van ammoniak. De aangeleverde informatie is als bijlage 2

toegevoegd. De aangeleverde informatie heeft betrekking op 5,02 ha landbouwgrond, terwijl op

5,43 ha landbouwgrond het agrarisch gebruik wordt stopgezet. Door de pachters zijn gegevens

aangeleverd per hectare. De totale mestaanwending voor de 5,02 ha landbouwgrond is

weergegeven in tabel 3-7. Voor details wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel 3-7 Overzicht mestaanwending (op 5,02 ha)
Jaar N gift Drijfmest Kunstmest

2020 797 kg 354 kg 443 kg

2019 698 kg 423 kg 268 kg

2018 727 kg 576 kg 142 kg

gemiddeld 451 kg/jaar 284 kg/jaar

Van het drijfmest zal ca. 11,5% als ammoniak naar de lucht worden geëmitteerd. De

ammoniakemissie uit kunstmest wordt berekend uit 75% van de kunstmestgift en een

emissiefactor van 1%19.

19 Emissiefactoren conform ‘Methodiek voor berekening van ammoniakemissie uit de landbouw in Nederland’ opgesteld
door WUR, maart 2009

Gronden binnen huidige luchthaventerrein (ca. 13.700 m2)

Gronden buiten huidige luchthaventerrein (ca. 54.300 m2)
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Uitgaande van de gemiddelde stikstofgift in de afgelopen jaren wordt in de referentiesituatie

circa 54,0 kg NH3 per jaar geëmitteerd per 5,02 ha landbouwgrond. Voor de parkeerplaats wordt

in totaal 5,43 ha landbouwgrond omgezet naar een parkeerplaats. Naar rato van de

beschikbare gegevens is de gemiddelde stikstofgift op het hele landbouwgebied dat onderdeel

wordt van de parkeerplaats bepaald op 58,4 kg NH3 per jaar.

De emissie vanwege het met kunstmest bemesten van het grasveld binnen het huidige

luchthaventerrein is dermate laag dat deze niet is meegenomen in de totale emissie.
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4 Stikstofemissie beoogde situatie

4.1 Algemeen

Op een luchthaven, en dus ook op MAA, vinden zowel lucht- als grondgebonden activiteiten

plaats. Daarnaast is sprake van een landverkeersaantrekkende werking die het gevolg is van

deze activiteiten.

Navolgend wordt voor de beoogde situatie een overzicht gegeven van de aan te vragen

activiteiten die afwijken van de referentiesituatie, samen met de bijbehorende rekentechnische

uitgangspunten. Bepaalde wijzigingen met betrekking tot activiteiten in de beoogde situatie ten

opzichte van de referentiesituatie worden vooraf gegaan door bouw- of aanlegwerkzaamheden

waarvan eveneens de stikstofemissie inzichtelijk wordt gemaakt.

In voorliggend onderzoek wordt ervan uitgegaan dat alle voorziene werkzaamheden in

hetzelfde jaar worden uitgevoerd (worstcase benadering). Hiervoor wordt uitgegaan van het jaar

2021 (worstcase benadering). Uitgangspunt is dat gelijktijdig met deze bouw- en aanlegfase de

gebruiksfase overeenkomstig de beoogde (eind)situatie plaatsvindt met uitzondering van die

onderdelen waarvoor infrastructuur moet worden gebouwd of aangelegd; i.c. gebruik P7,

gebruik 2de Cargoloods en gebruik gewijzigde dienstweg Noord.

Nadat alle bouw- en aanlegwerkzaamheden zijn afgerond kan de gebruiksfase in de beoogde

(eind)situatie plaatsvinden; ook met gebruik van P7 en de 2de Cargoloods en de gewijzigde

dienstweg Noord. Het betreft de beoogde situatie na 2021. Vanuit een worstcase scenario is

hiervoor het rekenjaar 2022 gehanteerd.

Indien, in afwijking van de driedubbele worstcase benadering, bouw- of aanlegwerkzaamheden

later dan 2021 en/of verspreid over verschillende jaren plaatsvinden, dan leidt dat tot lagere

stikstofdepositie dan hetgeen is berekend met de in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten.

4.2 Luchtgebonden activiteiten

De luchtgebonden activiteiten zijn – met uitzondering van het taxiën – in de beoogde situatie

ongewijzigd ten opzichte van de referentiesituatie. Voor de gehanteerde uitgangspunten wordt

verwezen naar paragraaf 3.2.

De samenstelling van de vliegtuigvloot die het luchtverkeer verzorgd is zowel in de

referentiesituatie als in de beoogde situatie sterk afhankelijk van de vliegmaatschappijen die

gebruik maken van MAA en dus ook zeer wisselend van aard. Op dat vlak zit er weinig verschil

tussen de vlootsamenstelling van de referentiesituatie en de beoogde situatie. Wel is een trend

merkbaar dat meer gebruik wordt gemaakt van Boeing 737-800 in vergelijking met de

referentiesituatie. Het meer gebruik van dit toestel leidt echter niet tot een relevante lagere

stikstofuitstoot door de luchtgebonden activiteiten van MAA en zeker niet binnen de wisselende

samenstelling van de gebruikte vliegtuigen.
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Wel een punt van verschil is het taxiën van de vliegtuigen naar de diverse platforms: dit wijzigt

ten opzichte van de referentiesituatie. Voor het gebruik van – en dus ook het taxiën naar – de

diverse platformen wordt verwezen naar paragraaf 4.3.1 (voor de situatie in 2021 –

bouw/aanlegfase én gebruiksfase) en 4.4.1 (voor de situatie ná 2021 – enkel gebruiksfase).

4.3 Grondgebonden activiteiten waarvoor reeds een toestemmingsbesluit is verleend

Voor een aantal activiteiten is reeds een toestemmingsbesluit verleend. Deze activiteiten vinden

in de huidige situatie reeds plaats en betreffen dus wijzigingen ten opzichte van de

referentiesituatie waarvoor de infrastructuur nu al aanwezig is. In de beoogde situatie voor het

jaar 2021 (waarin er – worstcase – vanuit gegaan wordt dat alle bouw- en

aanlegwerkzaamheden zullen plaatsvinden) worden deze wijzigingen dus ook al meegenomen

(zie paragraaf 4.1). Het betreft:

— gebruik van Cargoloods Oost en Platform D en daaruit volgend:

· gewijzigde inzet platformmaterieel;

· gewijzigde inzet APU’s/GPU’s;

· gewijzigd aardgasverbruik;

— gebruik van P5 inclusief shuttlebusdienst.

In navolgende paragrafen wordt ingegaan op deze gewijzigd gebruiken ten opzichte van de

referentiesituatie en het bijbehorende effect op de stikstofemissie.

4.3.1 Gebruik Cargoloods Oost en Platform D
In paragraaf 3.4.2 is omschreven dat in de referentiesituatie alle vrachtafhandeling plaatsvond

via de Vrachtloods Noord. Ondertussen is aan de oostzijde van het terrein een tweede loods

gebouwd en in gebruik genomen: de Cargoloods Oost. De situering van beide loodsen is

weergegeven in figuur 4-1.

Figuur 4-1 Situering Vrachtloods Noord, Cargoloods Oost en Platform D

Vrachtloods Noord

Cargoloods Oost

Platform D
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Het uitgangspunt blijft – ook in de beoogde situatie – 100.000 vrachtautobewegingen per jaar

(50.000 bezoeken per jaar), zoals omschreven in paragraaf 3.4.2. De vrachtafhandeling vindt

nu echter voor 60% plaats via de Vrachtloods Noord en voor 40% via de Cargoloods Oost.

De rijroute van en naar de Cargoloods Oost wordt in de berekening beschouwd tot aan de

aansluiting van Aviation Valley. Vanaf Aviation Valley is het verkeer opgenomen in het

heersende verkeersbeeld. Voor de bepaling van de bijbehorende stikstofemissie is uitgegaan

van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator voor de sector ‘Wegverkeer – Binnen de

bebouwde kom’ en de categorie ‘Zwaar verkeer’.

Aanvullend is ook in de beoogde situatie voor 75% van de vrachtauto’s rekening gehouden met

30 minuten stationair draaien/koelmotor per bezoekende vrachtauto op de terreinen voor

respectievelijk de Vrachtloods Noord en de Cargoloods Oost. Voor deze stationaire

vrachtwagens is worst-case uitgegaan van de emissiekentallen zoals gepubliceerd door IenM

voor stagnerend verkeer, waarbij voor de beoogde situatie wordt uitgegaan van de meest

recente gegevens – i.c. de gegevens uit 2019.

Samengevat worden voor de beoogde situatie in 2021 de uitgangspunten uit tabel 4-1

aangehouden.

Tabel 4-1 Uitgangspunten vrachtafhandeling in de beoogde situatie 2021
Aantal

vrachtautobewegingen
Aantal uur

stationair draaien
NOx-emissie

stationair draaien

Vrachtloods Noord 60.000 11.250 1.268 kg

Cargoloods Oost 40.000 7.500 845 kg

Tegelijk met de Cargoloods Oost is ook het platform D, zie figuur 4-1, in gebruik genomen. Hier

wordt dus nu ook een deel van het platformmaterieel ingezet (zie paragraaf 3.3.2 voor de

beschrijving in de referentiesituatie), alsook een gedeelte van de APU’s en GPU’s (zie

paragraaf 3.3.3 voor de beschrijving in de referentiesituatie).

In de beoogde situatie 2021 is het totale dieselverbruik door inzet van platformmaterieel

hetzelfde als in de referentiesituatie ca. 435.000 kg per jaar (zie paragraaf 3.3.2), waarvan nu

het grootste deel verbruikt wordt door platformmaterieel op de platformen B én D

(vrachtvliegtuigen) en daarnaast op platform A (passagiersvliegtuigen). Het Planbureau voor de

Leefomgeving (PBL) publiceert kentallen voor de emissie van ground service equipment op

luchthavens20. In het jaar 2018 (meest recente gegevens) bedroeg de emissie 22,6 g NOx per

kg brandstof. Dit geeft een totale emissie van 9.831 kg NOx in de beoogde situatie, waarvan

5.935 kg NOx wordt toegekend aan platform A, 3.561 kg NOx aan platform B en 2.374 kg NOx

aan platform D.

20 Rapport ‘Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2020’, d.d. april 2020
door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
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Het gebruik van APU’s en GPU’s is in de situatie anno 2021 gewijzigd ten opzichte van de

referentiesituatie 2011). Inzet van APU’s en GPU’s vind in de beoogde situatie plaats op

platform A, Z-zuid, platform B, C én D. De verhouding in gebruik van APU versus GPU is

afhankelijk van het type vliegtuig. In de beoogde situatie 2021 geldt de onderstaande verdeling:

Passagiersvliegtuig (platform A):
— Low cost:

60% 15 min. APU; 10 min. diesel GPU

40% 25 min. APU

— Vakantievluchten:

60% 15 min. APU; 30 min. diesel GPU

40% 45 min. APU

Vrachtvliegtuig (platform B en D in de verhouding 60% respectievelijk 40% voor wat
betreft de totale vrachtafhandeling):
— Wide-body:

10%: 180 min. APU

90%: 15 min. APU, 165 min. GPU

— Narrow-body:

10%: 120 min. APU

90% 15 min. APU, 105 min. GPU

General Aviation - groot verkeer (platform A-zuid en C):
10%: 120 min. APU

90% 15 min. APU, 105 min. GPU

Tabel 4-2 Uitgangspunten NOx-emissie APU’s en brandstofverbruik GPU’s in beoogde situatie 2021
Platform Type vliegtuig totaal uren

APU-gebruik
totaal uren

GPU-gebruik
kg NOx

APU-gebruik
liter brandstof
GPU-gebruik

A Passagiersvliegtuig low cost 1.259 398 1.171 3.975

Passagiersvliegtuig

vakantievlucht

1.240 826 1.153 8.264

General aviation (groot) 250 926 232 9.261

Totaal 2.556 21.500

B Wide-body vrachtvliegtuig 400 1.884 767 18.845

Narrow-body vrachtvliegtuig 175 647 162 6.473

Totaal 930 25.318

C General aviation (groot) 107 397 100 3.969

D Wide-body vrachtvliegtuig 266 1.256 512 12.563

Narrow-body vrachtvliegtuig 116 432 108 4.316

Totaal 620 16.879
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Tot slot heeft de ingebruikname van de Cargoloods Oost ook een effect op het jaarlijkse

aardgasverbruik. Het gasverbruik voor de Cargoloods Oost varieert van jaar tot jaar afhankelijk

van de weersomstandigheden. Het gemiddelde gasverbruik van de Cargoloods Oost is circa

130.000 m3 per jaar.

Dit betekent dat het totale aardgasverbruik op jaarbasis in de beoogde situatie 2021 400.000 m3

is, overeenkomstig een totale emissie van circa 211 kg NOx/jaar.

In tabel 4-3 is de stikstofemissie per gebouw / verwarmingsinstallatie weergegeven voor de

beoogde situatie in 2021.

Tabel 4-3 Aardgasverbruik en NOx-emissie per gebouw / verwarmingsinstallatie in 2021
Gebouw / Verwarmingsinstallatie Aardgasverbruik NOx-emissie

Passagiersterminal en kantoren 110.000 m3/jaar 58,0 kg NOx/jaar

Havendienst 20.000 m3/jaar 10,6 kg NOx/jaar

Brandweerkazerne 10.000 m3/jaar 5,3 kg NOx/jaar

Technische dienst 10.000 m3/jaar 5,3 kg NOx/jaar

Vrachtloods Noord 120.000 m3/jaar 63,3 kg NOx/jaar

Cargoloods Oost 130.000 m3/jaar 68,6 kg NOx/jaar

Totaal 400.000 m3/jaar 211,0 kg NOx/jaar

4.3.2 Gebruik van P5
MAA wenst het parkeercomfort van haar passagiers te verbeteren en wil daarom een nieuwe

parkeerplaats langs de Vliegveldweg, ten zuiden van P1 aanleggen. Het betreft een

parkeerplaats met ca. 2500 parkeerplaatsen, die zal worden aangeduid met P7. Tot dat deze

nieuwe parkeerplaats gerealiseerd is, zal voor een periode van maximaal 2 jaar gebruik worden

gemaakt van een tijdelijke parkeerplaats P5 langs de Europalaan met een vergelijkbaar aantal

parkeerplaatsen. Ter plaatse van P5 moeten geen aanleg- of bouwwerkzaamheden

plaatsvinden om het terrein als parkeerplaats te kunnen gebruiken. Uitganspunt is dan ook dat

het gebruik van P5 onderdeel vormt van de beoogde situatie in 2021.

De behoefte aan extra parkeerplaatsen is ontstaan doordat nieuwe vliegmaatschappijen voor

passagiersvervoer vliegtickets aanbieden in combinatie met (gratis) parkeren van de auto op

één van de parkeerplaatsen van de luchthaven gedurende de hele reis. Dit leidt niet tot meer

passagiersverkeer (en dus tot meer verkeer van en naar de luchthaven), maar vraagt wel om

meer parkeerplaatsen door het gewijzigde parkeergedrag: van meer kort parkeren (K+R) naar

meer lang parkeren (gedurende de gehele reis). De turnover van de parkeerplaatsen wordt

daardoor een stuk lager, waardoor bij gelijk aantal passagiers meer parkeerplaatsen nodig zijn.

Het gebruik van P5 en de toekomstige parkeerplaats P7 zal derhalve niet leiden tot meer

verkeer van en naar (één van de parkeerplaatsen van) de luchthaven. Wel zal er een

verschuiving plaatsvinden van parkeren op P2 naar lange-termijn parkeren op P5 en later op

P7.
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Tot dat deze nieuwe parkeerplaats gerealiseerd is, zal voor een periode van maximaal 2 jaar

gebruik worden gemaakt van een tijdelijke parkeerplaats P5. In figuur 4-2 is de ligging van P5

ten opzichte van de omgeving weergegeven. De tijdelijke parkeerplaats is ten oosten van het

luchthaventerrein gelegen.

Figuur 4-2 Situering van P5 in de omgeving

P5 zal hoofdzakelijk in de maanden april tot en met oktober gebruikt worden. Voor april, mei,

juni en oktober wordt een bezetting van 80% verwacht. Voor juli, augustus en september een

bezetting van 100%. Voor de overige maanden is een bezetting van 10% aangehouden.
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Uitgaande van een (conservatief) gemiddelde van een parkeerduur van 1 week/parkeerplaats,

betekent dit het volgende aantal verkeersbewegingen:

Tabel 4-4 Overzicht aantal verkeersbewegingen parkeerplaats P5
Maanden Bezetting

Parkeerplaats
Aantal verkeersbe-wegingen auto’s

per week per jaar

april, mei, juni, oktober

(18 weken)

2.000 (80%) 4.000 72.000

juli, augustus, september

(13 weken)

2.500 (100%) 5.000 65.000

overige maanden

(22 weken)

250 (10%) 500 11.000

Totaal per jaar 148.000

In de berekeningen wordt rekening gehouden met een rijroute via de Europalaan vanaf / tot aan

de kruising met de Vliegveldweg. Voor de bepaling van de bijbehorende stikstofemissie is

uitgegaan van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator voor de sector ‘Wegverkeer –

Binnen de bebouwde kom’ en de categorie ‘Licht verkeer’.

In de beoogde situatie is het uitgangspunt nog steeds 1.439.000 passagiers per jaar. Op basis

van actuele inzichten met betrekking tot de transportmodaliteit zal dit passagiersaantal in de

beoogde situatie overeenstemmen met 784.909 verkeersbewegingen op jaarbasis, zie

onderstaande tabel 4-5.

Tabel 4-5 Transportmodaliteit en verkeersbewegingen op jaarbasis in de beoogde situatie

Langdurend parkeren vindt in de beoogde situatie in 2021 plaats op parkeerplaats P2 en P5.

Kortdurend parkeren vindt nog steeds plaats voor de luchthaventerminal (Kiss-and-Ride ‘K+R’)

en in beperkte mate op P1. Ten opzichte van de referentiesituatie wordt het gebruik van de

parkeerplaatsen en het verkeer van en naar de parkeerplaatsen daarnaast dus als volgt

gewijzigd:

1 Verkeer via Vliegveldweg naar P2: 148.000 bewegingen per jaar minder;

2 Verkeer op P2: 148.000 bewegingen per jaar minder;
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3 Verkeer op de Europalaan tot P5: 148.000 bewegingen per jaar meer;

4 Verkeer op P5: 148.000 bewegingen per jaar.

Dit leidt tot onderstaande verdeling over de parkeerplaatsen in de beoogde situatie 2021.

Tabel 4-6 Toewijzing verkeersbewegingen aan parkeerterreinen in de beoogde situatie 2021

In de beoogde situatie zal een shuttlebus rijden tussen P5 en de passagiersterminal. Het gaat

hierbij om 24.830 bewegingen per jaar, zoals afgeleid in tabel 4-7.

Tabel 4-7 Uitgangspunten en verkeersbewegingen shuttlebussen tussen P5 en de passagiersterminal
Maanden Dienstregeling

shuttlebus
Aantal verkeersbewegingen shuttlebus

per week per jaar

april, mei, juni,

oktober

(18 weken)

6 bewegingen/u

19 u/dag

7 dagen/week

798 14.364

juli, augustus,

september

(13 weken)

6 bewegingen/u

21 u/dag

7 dagen/week

882 11.466

overige maanden

(22 weken)

geen 0 0

Totaal per jaar 24.830

Voor de bepaling van de bijbehorende stikstofemissie is uitgegaan van de standaard

kenmerken uit AERIUS Calculator voor de sector ‘Wegverkeer – Binnen de bebouwde kom’ en

de categorie ‘Bussen’.

Aanvullend wordt in de berekeningen rekening gehouden met 15 minuten stationair draaien per

busstop, bijvoorbeeld tijdens wachten en het in- en uitstappen van passagiers. Per beweging

zijn 15 minuten ter plaatse van de parkeerplaats in rekening gebracht en 15 minuten ter hoogte

van de passagiersterminal. In totaal gaat het om 6.207,5 uur stationair draaien op jaarbasis.

Voor stationaire bussen is worst-case uitgegaan van de meest actuele emissiekentallen zoals

gepubliceerd door IenM voor stagnerend verkeer.

Samengevat worden voor de shuttlebussen in de beoogde situatie 2021 de uitgangspunten uit

tabel 4-8 aangehouden.



46/62 — Wnb-vergunning Maastricht Aachen Airport Stikstofdepositieonderzoek — SLM008488.RAP002.NG.FV, versie 2.1 — 31 maart 2021

Tabel 4-8 Uitgangspunten shuttlebussen in de beoogde situatie
Aantal busbewegingen Aantal uur

stationair draaien
NOx-emissie stationair draaien

24.830 tussen P5 en de

passagiersterminal

6.207,5 uur waarvan

- 3.104 uur op P5

- 3.104 uur voor de passagiersterminal

292 kg waarvan

- 146 kg op P5

- 146 kg voor de passagiersterminal

4.4 Grondgebonden activiteiten waarvoor nog een toestemmingsbesluit moet worden
verleend

Voor wat betreft de grondgebonden activiteiten binnen het terrein van MAA zullen de volgende

activiteiten in de beoogde situatie – en na afronding van de voorziene bouw- en

aanlegwerkzaamheden - anders zijn dan in / nieuw zijn ten opzichte van de referentiesituatie:

— gebruik van de nog te realiseren parkeerplaats P7 inclusief shuttlebusdienst;

— gebruik van de nog te realiseren 2de Cargoloods Oost en het nog uit te breiden platform D en

daaruit volgend:

· gewijzigde inzet platformmaterieel;

· gewijzigde inzet APU’s/GPU’s;

· gewijzigd aardgasverbruik;

— proefdraaiactiviteiten;

— wijziging dienstweg Noord;

— wijziging oefenlocatie brandweer;

— reconstructie van de start- en landingsbaan.

De gewijzigde uitgangspunten voor de beoogde situatie na 2021 (rekenjaar 2022) worden

navolgend omschreven.

4.4.1 Gebruik van de nog te realiseren 2de Cargoloods Oost en het nog uit te breiden
platform D

Ten noorden van de bestaande Cargoloods Oost wordt een nieuwe cargoloods gebouwd en

wordt het platform D voor het laden en lossen van vliegtuigen vergroot. Details van de

bouwplannen zijn nog niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van voorliggend rapport.

Uitgangspunt is dat de 2de Cargoloods Oost dezelfde afmetingen heeft als de 1ste Cargoloods

Oost (ca. 90 m x 100 m) en het platform D wordt uitgebreid met een strook van ca. 100 m x 140

m). De situering van de 2de Cargoloods Oost en de uitbreiding van platform D is weergegeven in

figuur 4-3.
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Figuur 4-3 Situering 2de Cargoloods Oost en uitbreiding platform D (rode contouren)

De bouw van de 2de cargoloods en de uitbreiding van platform D zal leiden tot een tijdelijke
stikstofemissie als gevolg van:

— brandstofverbranding mobiele werktuigen op het terrein;

— brandstofverbranding transporten aan- en afvoer materiaal, materieel en personeel.

Deze tijdelijke emissie is in de berekeningen beschouwd als onderdeel van de beoogde situatie

in het rekenjaar 2021.

Er is nog geen detailinformatie beschikbaar over de noodzakelijke werkzaamheden tijdens de

bouw- en aanlegfase. Tevens is geen exacte planning bekend. In voorliggend onderzoek is

daarom op basis van de oppervlakte van de nieuwe parkeerplaats en kengetallen uit

vergelijkbare projecten bepaald welke emissie op jaarbasis plaatsvindt. De gehanteerde

uitgangspunten voor het bepalen van de stikstofemissie tijdens de bouw van de 2de Cargoloods

Oost en de uitbreiding van platform D zijn opgenomen in bijlage 3.

De emissie is berekend op:

— 54,6 kg NOx gedurende de bouwfase van de cargoloods (1.136 draaiuren uitgaande van een

gemiddeld brandstofverbruik van 15 liter/uur);

— en 26,7 kg NOx gedurende de aanlegfase van (de uitbreiding van) platform D waarbij

voornamelijk gebruik wordt gemaakt van machines van STAGE klasse IV.
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Met betrekking tot het bouwverkeer wordt uitgegaan van in totaal:

— 2.200 zware transportbewegingen en 1.682 lichte transportbewegingen (bestelbussen of

personenwagens) voor de bouw van de cargoloods; en

— 1.936 zware transportbewegingen en 800 lichte transportbewegingen (bestelbussen of

personenwagens) voor de aanleg van de (uitbreiding van) platform D.

In de berekeningen wordt rekening gehouden met een rijroute tot aan de aansluiting van

Aviation Valley. Vanaf Aviation Valley is het verkeer in ieder geval opgenomen in het

heersende verkeersbeeld. Voor de bepaling van de bijbehorende stikstofemissie is uitgegaan

van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator voor de sector ‘Wegverkeer – Binnen

bebouwde kom’ en de categorie ‘Zwaar verkeer’ respectievelijk ‘licht verkeer’.

Het gebruik van de 2de cargoloods leidt ook tot een wijziging van de permanente
stikstofemissie in de beoogde situatie na 2021 (rekenjaar 2022).

Het in gebruik nemen van de 2de Cargoloods zal er niet toe leiden dat er meer

vrachtafhandeling via de lucht zal plaatsvinden, noch dat er meer vrachtverkeer van en naar de

luchthaven zal rijden. Wel zal de verhouding van het vrachtverkeer tussen de Vrachtloods

Noord en de 2 Cargoloodsen Oost als volgt wijzigen:

— 40% van de vrachten worden afgehandeld via platform B en Vrachtloods Noord;

— 60% van de vrachten worden afgehandeld via platform D en de 2 Cargoloodsen Oost.

Samengevat worden voor de beoogde situatie na 2021 de uitgangspunten uit tabel 4-9

aangehouden.

Tabel 4-9 Uitgangspunten vrachtafhandeling in de beoogde situatie na 2021
Aantal

vrachtautobewegingen
Aantal uur

stationair draaien
NOx-emissie

stationair draaien

Vrachtloods Noord 40.000 7.500 845 kg

Cargoloods Oost 60.000 11.250 1.268 kg

Tegelijk met de bouw van de 2de Cargoloods Oost wordt ook het platform D uitgebreid. Hier

wordt dus nu ook een deel van het platformmaterieel ingezet (de situatie in de referentiesituatie

is omschreven in paragraaf 3.3.2). De nieuwe verhouding met betrekking tot de

vrachtafhandeling op platform B ten opzichte van platform D, zal hier een evenredig effect

hebben. De totale emissie blijft 9.831 kg NOx in de beoogde situatie na 2021, waarvan 5.935 kg

NOx nog steeds wordt toegekend aan platform A, maar nu dus 2.374 kg NOx aan platform B en

3.561 kg NOx aan platform D.

Door de uitbreiding van platform D zal hier ook een gedeelte van de APU’s en GPU’s worden

ingezet (voor een beschrijving van het gebruik van APU’s en GPU’s in de referentiesituatie

wordt verwezen naar 3.3.3). In de beoogde situatie zal de conditionering bovendien deels

plaatsvinden door middel van elektrisch aangedreven ground power units in combinatie pre-

conditioned air units (verder GPU/PCA’s), naast APU’s en dieselaangreven GPU’s.
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De (huidige en toekomstige) inzet van dieselaangedreven GPU’s op platform D (zie paragraaf

4.3.1) zal volledig worden vervangen door elektrische GPU/PCA’s. Deze elektrisch

aangedreven GPU/PCA’s emitteren geen stikstof. Dit leidt tot onderstaande uitgangspunten

voor de beoogde situatie na 2021.

Passagiersvliegtuig (platform A):
— Low cost:

60% 15 min. APU; 10 min. diesel GPU

40% 25 min. APU

— Vakantievluchten:

60% 15 min. APU; 30 min. diesel GPU

40% 45 min. APU

Vrachtvliegtuig (platform B):
— Wide-body:

10%: 180 min. APU

90%: 15 min. APU, 165 min. GPU

— Narrow-body:

10%: 120 min. APU

90% 15 min. APU, 105 min. GPU

Vrachtvliegtuig (platform D):
— Wide-body:

10%: 180 min. APU

90%: 15 min. APU, 165 min. elektrische GPU/PCA

— Narrow-body:

10%: 120 min. APU

90% 15 min. APU, 105 min. elektrische GPU/PCA

General Aviation - groot verkeer (platform A-zuid en C):
10%: 120 min. APU

90% 15 min. APU, 105 min. GPU
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Tabel 4-10 Uitgangspunten NOx-emissie APU’s en brandstofverbruik GPU’s in de beoogde situatie na
2021

Platform Type vliegtuig totaal uren
APU-gebruik

totaal uren
diesel GPU-

gebruik

kg NOx
APU-gebruik

liter brandstof
GPU-gebruik

A Passagiersvliegtuig low cost 1.259 398 1.171 3.975

Passagiersvliegtuig

vakantievlucht

1.240 826 1.153 8.264

General aviation (groot) 250 926 232 9.261

Totaal 2.556 21.500

B Wide-body vrachtvliegtuig 266 1.256 767 18.845

Narrow-body vrachtvliegtuig 116 432 162 6.473

Totaal 620 16.879

C General aviation (groot) 107 397 100 3.969

D Wide-body vrachtvliegtuig 400 0 767 0

Narrow-body vrachtvliegtuig 175 0 162 0

Totaal 930 0

In de 2de Cargoloods Oost zal een gasgestookte installaties worden gebruikt die vergelijkbaar is

met de installatie van de bestaande Cargoloods Oost. Het gasverbruik van deze installatie

varieert afhankelijk van de weersomstandigheden van jaar tot jaar. Gemiddeld bedraagt het

gasverbruik ca. 130.000 m3 per jaar, overeenkomstig een emissie van circa 68,6 kg NOx/jaar.

In tabel 4-11 is de stikstofemissie per gebouw / verwarmingsinstallatie weergegeven voor de

beoogde situatie na 2021.

Tabel 4-11 Aardgasverbruik en NOx-emissie per gebouw / verwarmingsinstallatie na 2021
Gebouw / Verwarmingsinstallatie Aardgasverbruik NOx-emissie

Passagiersterminal en kantoren 110.000 m3/jaar 58,0 kg NOx/jaar

Havendienst 20.000 m3/jaar 10,6 kg NOx/jaar

Brandweerkazerne 10.000 m3/jaar 5,3 kg NOx/jaar

Technische dienst 10.000 m3/jaar 5,3 kg NOx/jaar

Vrachtloods Noord 120.000 m3/jaar 63,3 kg NOx/jaar

Cargoloods Oost 130.000 m3/jaar 68,6 kg NOx/jaar

2de Cargoloods Oost 130.000 m3/jaar 68,6 kg NOx/jaar

Totaal 530.000 m3/jaar 279,6 kg NOx/jaar

4.4.2 Gebruik van de nog te realiseren parkeerplaats P7
Zoals reeds omschreven is voorzien in de realisatie van een nieuwe parkeerplaats P7. In figuur

3-8 is de toekomstige ligging van P7 ten opzichte van de omgeving weergegeven. In figuur 4-4

is de situatie en gewenste inrichting van de nieuwe parkeerplaats weergegeven.
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Figuur 4-4 Situatietekening en gewenste inrichting van de nieuwe parkeerplaats P7

De aanleg van de parkeerplaats P7 zal leiden tot een tijdelijke stikstofemissie als gevolg van:

— brandstofverbranding mobiele werktuigen op het terrein;

— brandstofverbranding transporten aan- en afvoer materiaal, materieel en personeel.

Deze tijdelijke emissie is in de berekeningen beschouwd als onderdeel van de beoogde situatie

in het rekenjaar 2021.

Door de opdrachtgever is informatie aangeleverd over de noodzakelijke werkzaamheden tijdens

de aanlegfase. Er is echter geen exacte planning bekend. In voorliggend onderzoek is daarom

op basis van de oppervlakte van de nieuwe parkeerplaats en kengetallen uit vergelijkbare

projecten bepaald welke emissie op jaarbasis plaatsvindt. De gehanteerde uitgangspunten voor

de bouwfase van de parkeerplaats P7 zijn opgenomen in bijlage 4. Deze emissie is berekend

op 129,7 kg NOx gedurende de aanlegfase, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van

machines van STAGE klasse IV.
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Met betrekking tot het bouwverkeer wordt daarnaast voor de volledige aanlegfase uitgegaan

van in totaal 8.320 zware transportbewegingen en 4.000 lichte transportbewegingen

(bestelbussen of personenwagens). In de berekeningen wordt rekening gehouden met een

rijroute tot aan de aansluiting met de Europalaan. Vanaf de Europalaan wordt ervan uitgegaan

dat het verkeer in ieder geval is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor de bepaling

van de bijbehorende stikstofemissie is uitgegaan van de standaard kenmerken uit AERIUS

Calculator voor de sector ‘Wegverkeer – Buitenwegen’ en de categorie ‘Zwaar verkeer’

respectievelijk ‘licht verkeer’.

Na ingebruikname van de parkeerplaats zal in de beoogde situatie na 2021 (rekenjaar 2022)

een permanente stikstofemissie plaatsvinden als gevolg van brandstofverbranding door

transporten van, naar en op de parkeerplaats. In principe zal alleen een verschuiving

plaatsvinden van de parkeeractiviteiten (inclusief het gebruik van de shuttlebussen van P5 naar

P7). De uitgangspunten met betrekking tot de bijbehorende emissie zijn omschreven in

paragraaf 4.3.2.

4.4.3 Wijziging proefdraaiactiviteiten
In de beoogde situatie zal proefdraaien gaan plaatsvinden met vliegtuigen met propellers

(turboprops) en met vliegtuigen met straalmotoren (turbofans). In de praktijk betreft het

turboprop-proefdraaien met name de Bombardier Dash 8 en de ATR 42/72. Het straalmotor-

proefdraaien betreft met name de Airbus A220, de Bombardier CRJ 900, de Embraer RJ145 en

de Embraer 190.

Handelingen tijdens het proefdraaien van zowel turboprops als straalmotoren kunnen globaal

ingedeeld worden in drie categorieën. In tabel 4-12 is een overzicht gegeven van deze

categorieën, oplopend in zwaarte van C tot A. In de tabel is tevens de tijdsduur van een

proefdraaibeurt weergegeven. Het betreft de netto-duur, dat wil zeggen de tijd dat de motoren

daadwerkelijk draaien op het maximale vermogen behorende bij de betreffende powersetting.

Uitgangspunt hierbij is dat met beide motoren tegelijkertijd proefgedraaid wordt.

Tabel 4-12 Categorieën proefdraaibeurten in de boogde situatie

* in een aantal gevallen kan sprake zijn van een proefdraaibeurt die langer duurt dan in de tabel is weergegeven,

bijvoorbeeld door stabilisatieproblemen. In dat geval is meestal sprake van een proefdraaibeurt die ongeveer twee
keer zo lang in beslag neemt als weergegeven. Worst-case wordt er in voorliggend onderzoek vanuit gegaan dat hier

in 50% van de gevallen sprake van is.

Het brandstofverbruik en de NOx-emissies van het proefdraaien zijn op gelijke wijze berekend

als beschreven voor de referentiesituatie in paragraaf 3.3.3.
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Maatgevend voor de NOx-emissie in de beoogde situatie is het proefdraaien met een Airbus

A220.

Uitgaande van de proefdraaiactiviteiten zoals weergegeven in tabel 4-12 en de emissies van

een Airbus A220 bedraagt de NOx-emissie 1.568 kg per jaar. In bijlage 1 is de berekening van

de stikstofemissie weergegeven.

In de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt uitgegaan van een "preferente

windrichtingenbeleid". Deze systematiek beoogt hinderbeperking te bereiken door de locatie

van het proefdraaien (proefdraaiplaats dan wel C-platform) afhankelijk te maken van de

windrichting en zal tevens als voorschrift in de omgevingsvergunning milieu opgenomen

worden. Op basis van windstatistiek is afgeleid dat de verhouding qua gebruik en emissies van

beide locaties normaliter ca. 50%-50% zal zijn, derhalve 784 kg per jaar op de proefdraaiplaats

en 784 kg op het C-platform.

Omdat in de praktijk ook met andere vliegtuigen (met een lagere NOx-emissie) wordt

proefgedraaid, zal de werkelijke emissie op jaarbasis lager zijn.

Tenslotte zal in de beoogde situatie ook (beperkt) proefdraaien met helikopters plaatsvinden op

platform C. De verplaatsing van de helikopters van het onderhoudsbedrijf (buiten het terrein van

MAA) naar de proefdraailocatie op platform C vindt emissieloos plaats.

Vanuit een worstcase benadering wordt in voorliggend onderzoek uitgegaan van 10 minuten

proefdraaien per helikopter. De emissies zijn gebaseerd op de RMI-database met de correcties

zoals deze ook voor Lelystad zijn toegepast. Dit resulteert in onderstaande emissies als gevolg

van het proefdraaien met helikopters.

Tabel 4-13 Proefdraaiactiviteiten helikopters in de beoogde situatie
ICAO Name Runs

(#/jaar)
Engines NOx

(g/jaar)

EC20 EC 120 22 1 5.268,5

AS50 AS 350 24 1 5.747,4

AS55 AS 355 25 2 6.613,2

B06 Bell 206 5 1 661,32

A109 A109 11 2 3.136,3

R44 R44 76 1 1.177,86

Totaal 22.604,5

De totale NOx-emissie op jaarbasis als gevolg van de proefdraaiactiviteiten met helikopters

bedraagt dus 22,6 kg. De totale emissie op het C-platform (vliegtuig- én helikoptermotoren) als

gevolg van de proefdraai-activiteiten komt daarmee op 806,6 kg/jaar.
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Aangezien er voor de gewijzigde proefdraai-activiteiten geen aanlegwerkzaamheden

noodzakelijk zijn worden deze activiteiten in de berekeningen al vanaf het rekenjaar 2021

meegenomen (worstcase benadering).

4.4.4 Verlegging dienstweg Noord
De dienstweg Noord is ten noorden van de start- en landingsbaan gelegen. Volgens het

Luchtvaartregels moet aan de baaneinden een veiligheidsgebied aanwezig zijn. De dienstweg

Noord is momenteel gelegen binnen deze veiligheidszone. De dienstweg wordt daarom

verplaatst en gedeeltelijk gerenoveerd. In figuur 4-5 is de situering van de bestaande en de

nieuwe dienstweg weergegeven.

In de beoogde situatie is het gebruik van de dienstweg (zie paragraaf 3.3.4) verder ongewijzigd

ten opzichte van de referentiesituatie.

Figuur 4-5 Ligging bestaande en nieuwe dienstweg Noord

De aanleg van de nieuwe dienstweg zal leiden tot een tijdelijke stikstofemissie als gevolg

van:

— brandstofverbranding mobiele werktuigen op het terrein;

— brandstofverbranding transporten aan- en afvoer materiaal, materieel en personeel.

Aard en omvang van de beoogde werkzaamheden voor de renovatie en gedeeltelijke

verplaatsing van de dienstweg zijn door MAA aangeleverd. De duur van de werkzaamheden

wordt ingeschat op 3 weken. Deze werkzaamheden zullen wellicht in 2021 plaatsvinden. In

voorliggend onderzoek is op basis van de oppervlakte van de te renoveren weg en de nieuw te

realiseren weg een emissie op jaarbasis als gevolg van de werkzaamheden bepaald op basis

van kentallen uit vergelijkbare projecten.

Bestaande dienstweg Noord

Nieuwe dienstweg Noord
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Deze emissie is berekend op 10,3 kg NOx gedurende de aanlegfase, waarbij voornamelijk

gebruik wordt gemaakt van machines van STAGE klasse IV (zie bijlage 5).

Met betrekking tot het bouwverkeer kan voor de volledige aanlegfase worden uitgegaan van in

totaal 768 zware transportbewegingen en 150 lichte transportbewegingen (bestelbussen of

personenwagens). In de berekeningen wordt rekening gehouden met een rijroute tot aan de

aansluiting met de Europalaan. Vanaf de Europalaan wordt ervan uitgegaan dat het verkeer in

ieder geval is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor de bepaling van de

bijbehorende stikstofemissie is uitgegaan van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator

voor de sector ‘Wegverkeer – Binnen bebouwde kom’ en de categorie ‘Zwaar verkeer’

respectievelijk ‘licht verkeer’. De gehanteerde uitgangspunten voor de aanlegfase zijn

opgenomen in bijlage 5.

Na ingebruikname van de verlegde dienstweg Noord rijdt eenzelfde aantal voertuigen over deze

dienstweg, zij het op een gewijzigd rijtraject. Dit leidt tot een (beperkt) gewijzigde permanente
stikstofemissie ten opzichte van de referentiesituatie. Deze emissie is bepaald met dezelfde

uitgangspunten als voor de referentiesituatie (zie par. 3.3.4).

4.4.5 Gewijzigd oefenterrein bedrijfsbrandweer
Het oefenterrein van de bedrijfsbrandweer wordt verplaatst naar een nieuwe locatie, zoals

weergegeven in figuur 4-6. Hiervoor zijn geen aanlegwerkzaamheden noodzakelijk. In de

beoogde situatie vinden evenveel en dezelfde brandweeroefeningen plaats (zie paragraaf

3.3.6), echter ter plaatse van de nieuwe brandweeroefenplaats, die door middel van de groene

route in figuur 4-6 wordt bereikt. Hiermee wordt vanaf het rekenjaar 2021 rekening gehouden

aangezien geen aanlegwerkzaamheden noodzakelijk zijn.
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Figuur 4-6 Situering oude en nieuwe oefenplaats van de bedrijfsbrandweer en rijroutes naar de
oefenplaatsen

4.4.6 Reconstructie van de start- en landingsbaan
MAA is voornemens om in 2021 de start- en landingsbaan te reconstrueren. De uit te voeren

werkzaamheden zijn onderverdeeld in 10 deelgebieden.

Oude brandweeroefenplaats

Nieuwe brandweeroefenplaats

Stalplaats brandweervoertuigen
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Tabel 4-14 Deelgebieden reconstructie start- en landingsbaan

In figuur 4-7 zijn de 10 deelgebieden gesitueerd op de start- en landingsbaan

Figuur 4-7 Deelgebieden van de reconstructiewerkzaamheden geprojecteerd op de start- en landingsbaan

De reconstructiewerkzaamheden zullen volgens de nu voorliggende planning plaatsvinden in de

weken 36 t/m 40 van het jaar 2021.

Gedurende een tweetal weken zal de luchthaven daarvoor volledig gesloten worden. Een

gedeelte van de werkzaamheden zullen plaatsvinden terwijl de start- en landingsbaan nog in

gebruik is. De tijdelijke sluiting van de start- en landingsbaan tijdens de

reconstructiewerkzaamheden zal naar verwachting niet leiden tot een – op jaarbasis – ander

gebruik van de start- en landingsbaan dan in de referentiesituatie.

De reconstructie van de start- en landingsbaan zal leiden tot een tijdelijke stikstofemissie als

gevolg van:

— brandstofverbranding mobiele werktuigen op het terrein;

— brandstofverbranding transporten aan- en afvoer materiaal, materieel en personeel.

Aan de hand van de rapportage ‘Studie baanrenovatie, onderdeel 2: sluitingstijd vs uitvoering’

en de ‘raming van de baanrenovatie’, d.d. 12 juni 2020 opgesteld door Royal HaskoningDHV

zijn de werkzaamheden afgeleid.
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De hoeveelheden van het civiele werk (grond, fundering, asfalt, sloopwerk, e.d.) zijn

aangeleverd door MAA. Voor de hoeveelheden van overige werkzaamheden (armaturen

verwijderen/plaatsen, markeringswerkzaamheden, e.d.) is gebruik gemaakt van de ‘raming van

de baanrenovatie’. Het totaal aantal draaiuren van de mobiele werktuigen is gebaseerd op de

productiecapaciteit per machine volgens paragraaf 3.2 uit het rapport ‘Studie baanrenovatie’21.

Op basis van deze uitgangspunten en kentallen uit vergelijkbare projecten is bepaald welke

emissie op jaarbasis plaatsvindt. Deze emissie is berekend op 318,9 kg NOx gedurende de

werkzaamheden, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van machines van STAGE klasse

IV.

Met betrekking tot het bouwverkeer kan voor de volledige reconstructie worden uitgegaan van

in totaal 16.315 zware transportbewegingen en 1.120 lichte transportbewegingen (bestelbussen

of personenwagens). In de berekeningen wordt rekening gehouden met een rijroute tot aan de

aansluiting met de Europalaan. Vanaf de Europalaan wordt ervan uitgegaan dat het verkeer in

ieder geval is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor de bepaling van de

bijbehorende stikstofemissie is uitgegaan van de standaard kenmerken uit AERIUS Calculator

voor de sector ‘Wegverkeer – Buitenwegen’ en de categorie ‘Zwaar verkeer’ respectievelijk ‘licht

verkeer’. De gehanteerde uitgangspunten voor de reconstructie zijn opgenomen in bijlage 6.

Na de reconstructiewerkzaamheden zal de baan op dezelfde manier gebruikt worden als voor

de reconstructiewerkzaamheden. De reconstructie van de start- en landingsbaan leidt niet tot

een wijziging van de permanente stikstofemissie.

4.4.7 Verplaatsen hondenvereniging
Ter plaatse van het nieuw te realiseren parkeerterrein P7 is momenteel een hondenvereniging

gevestigd. Het betreft een buitenterrein dat is ingericht om honden de trainen en een klein

gebouw waar de hondeneigenaars samenkomen. Om plaats te maken voor P7 wordt de

hondenvereniging verplaatst en het bestaande gebouw gesloopt.

De sloop van het bestaande gebouw van de hondenclub ten behoeve van de realisatie van het

parkeerterrein P7 is ondergeschikt beschouwd aan de aanlegwerkzaamheden die voor P7

noodzakelijk zijn.

4.4.8 Nieuwe cameramast LVNL
LVNL gaat een nieuwe cameramast plaatsen. LVNL heeft bericht dat dit een afzonderlijk project

is in een afzonderlijke inrichting.

Hierdoor wijzigt de grens van het terrein van MAA. Tevens zal hekwerk worden voorzien om de

terreingrens af te bakenen rondom de cameramast.

Met deze activiteit gaat geen relevante emissie van stikstof gepaard.

21 Voor de onderdelen waar tijdens de nachtwerkzaamheden met een verminderde productie- en/of
verwerkingscapaciteit wordt gerekend, is uitgegaan van een gemiddelde productiecapaciteit, uitgaande
van 19,5 productieve uren tijdens de volledige sluiting en 6,5 uren tijdens de nachtwerkzaamheden.
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4.5 Landverkeersaantrekkende werking

De (globale) uitgangspunten met betrekking tot de landverkeersaantrekkende werking wijzigen

niet ten opzichte van de referentiesituatie zoals omschreven in paragraaf 3.4. Wel zijn er

wijzigingen in de verdeling over parkeerterreinen en platformen en in de modaliteiten, zoals

reeds omschreven in de paragrafen 4.3.1 (vrachtverkeer in 2021), 4.3.2. (passagiersverkeer in

2021), 4.4.1 (vrachtverkeer na 2021) en 4.4.2. (passagiersverkeer na 2021)

Wat betreft komen en gaan van personeel zijn geen wijzigingen voorzien ten opzichte van de

referentiesituatie. Voor de bijbehorende uitgangspunten wordt verwezen naar paragraaf 3.4.3.
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5 Stikstofdepositie

5.1 Algemeen

Zoals reeds omschreven in paragraaf 4.1 dient het aspect stikstofdepositie te worden

beoordeeld op jaarbasis.

In hoofdstuk 4 is de beoogde situatie omschreven. Daarbij is aangegeven dat bepaalde

wijzigingen met betrekking tot activiteiten in de beoogde situatie ten opzichte van de

referentiesituatie worden vooraf gegaan door bouw- of aanlegwerkzaamheden. In voorliggend

onderzoek wordt ervan uitgegaan dat alle voorziene werkzaamheden in hetzelfde jaar worden

uitgevoerd (worstcase benadering). Uitgangspunt is dat gelijktijdig met deze bouw- en

aanlegfase de gebruiksfase overeenkomstig de beoogde situatie ook reeds plaatsvindt, met

uitzondering van die onderdelen waarvoor dus nog infrastructuur moet worden gebouwd of

aangelegd; i.c. gebruik P7, gebruik 2de Cargoloods en uitgebreid platform D en gebruik

gewijzigde dienstweg Noord.

Indien, in afwijking van de worstcase benadering voor de bouw- en aanlegfase, bouw- of

aanlegwerkzaamheden later dan 2021 en/of verspreid over verschillende jaren plaatsvinden,

dan leidt dat tot lagere stikstofdepositie dan hetgeen is berekend met de in dit rapport

beschreven uitgangspunten.

Op basis van deze uitgangspunten is een eerste verschilberekening gemaakt met de

referentiesituatie. Als rekenjaar is hiervoor het jaar 2021 gehanteerd (worstcase benadering).

Nadat alle bouw- en aanlegwerkzaamheden zijn afgerond kan de gebruiksfase in de beoogde

(eind)situatie plaatsvinden; ook met gebruik van P7, van de 2de Cargoloods, van het uitgebreide

platform D en de gewijzigde dienstweg Noord. Deze situatie zal dus pas na 2021 plaatsvinden.

Als rekenjaar wordt hiervoor het jaar 2022 gehanteerd (worstcase benadering). Op basis van

deze uitgangspunten is een tweede verschilberekening gemaakt met de referentiesituatie.

5.2 Beoogde situatie tijdens bouw- en aanlegwerkzaamheden (situatie 2021) versus
referentiesituatie (situatie 2011)

In bijlage 7 zijn de gemodelleerde uitgangspunten van de referentiesituatie en de beoogde

situatie in 2021 (zie paragraaf 5.1 en hoofdstuk 4) weergegeven en zijn de rekenresultaten

opgenomen met betrekking tot de toe- of afnames van de stikstofdepositie in de Nederlandse

Natura 2000-gebieden.
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De Aerius-berekeningen zijn uitgevoerd op 29 maart 2021, met de op dat moment van

toepassing zijnde Aerius-versie met nummer 2020_20210209_2f032ce1a2. Er is gerekend in de

rekenconfiguratie “Berekend voor natuurgebieden”.

Het verschil in stikstofdepositie van de activiteiten die zijn beschouwd als onderdeel van de

beoogde situatie in 2021 ten opzichte van de referentiesituatie is in tabel 5-1 weergegeven. Het

betreft in deze tabel telkens het hoogste, door Aerius gerapporteerde, depositieverschil in ieder

omliggende Natura 2000-gebied. Als de hoogste depositietoename (laagste depositieafname) in

een Natura 2000-gebied plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een

(naderende) stikstofoverbelasting, dan is in de tabel tevens de hoogste toename (of kleinste

afname) weergegeven op het hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting

(aangeduide met een *). De in tabel 5-1 getoonde berekende deposities in resp. de

referentiesituatie en de beoogde situatie betreffen de deposities in de hexagonen met de

hoogste toename/kleinste afname in de respectievelijke  Natura 2000-gebieden.

Tabel 5-1 Rekenresultaten beoogde situatie in 2021 (incl. bouw- en aanlegwerkzaamheden) minus
referentiesituatie

Natura 2000-gebied Depositie
referentiesituatie

Depositie
beoogde situatie

2021

Verschil depositie

Waddenzee  0,01 0,00 - 0,00 mol/ha/ja

Duinen Ameland 0,01 0,00 - 0,00 mol/ha/ja

…   …

Geuldal 0,12 0,12 -0,00 mol/ha/ja

…

Bemelerberg &

Schiepersberg

0,38 0,37 -0,01 mol/ha/ja

…   …

Geleenbeekdal 0,22 0,20 -0,02 mol/ha/ja

Brunssummerheide 0,28 0,26 -0,02 mol/ha/ja

Bunder- en Elslooërbos 2,16 1,93 -0,24 mol/ha/ja / -0,26 mol/ha/ja*

* Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen.
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5.3 Beoogde gebruiksfase na bouw- en aanlegwerkzaamheden (situatie na 2021)
versus referentiesituatie (situatie 2011)

In bijlage 8 zijn de gemodelleerde uitgangspunten van de referentiesituatie en de beoogde

situatie na 2021 (rekenjaar 2022), zie paragraaf 5.1 en hoofdstuk 4, weergegeven en zijn de

rekenresultaten opgenomen met betrekking tot de toe- of afnames van de stikstofdepositie in de

Nederlandse Natura 2000-gebieden.

De Aerius-berekeningen zijn uitgevoerd op 29 maart 2021, met de op dat moment van

toepassing zijnde Aerius-versie met nummer 2020_20210209_2f032ce1a2. Er is gerekend in de

rekenconfiguratie “Berekend voor natuurgebieden”.

Het verschil in stikstofdepositie van de activiteiten die zijn beschouwd als onderdeel van de

beoogde situatie na 2021 ten opzichte van de referentiesituatie is in tabel 5-2 weergegeven. Het

betreft in deze tabel telkens de hoogste, door Aerius gerapporteerde, depositieverschil in ieder

omliggende Natura 2000-gebied. Als de hoogste depositietoename in een Natura 2000-gebied

plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting,

dan is in de tabel tevens de hoogste toename (of kleinste afname) weergegeven op het

hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting (aangeduide met een *). De in tabel 5-

2 getoonde berekende deposities in resp. de referentiesituatie en de beoogde situatie betreffen

de deposities in de hexagonen met de hoogste toename/kleinste afname in de respectievelijke

Natura 2000-gebieden.

Tabel 5-2 Rekenresultaten beoogde situatie na 2021 minus referentiesituatie (rekenjaar 2022)
Natura 2000-gebied Depositie

referentiesituatie
Depositie

beoogde sit.
na 2021

Verschil depositie

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01 0,00 - 0,00 mol/ha/ja

Waddenzee 0,01 0,00 - 0,00 mol/ha/ja

…   …

Geuldal 0,12 0,12 - 0,00 mol/ha/ja

…

Bemelerberg & Schiepersberg 0,38 0,37 - 0,01 mol/ha/ja / -0,02 mol/ha/ja*

…   …

Geleenbeekdal 0,22 0,20 -0,02 mol/ha/ja

Brunssummerheide 0,29 0,26 -0,02 mol/ha/ja

Bunder- en Elslooërbos 2,16 1,90 -0,26 mol/ha/ja / -0,30 mol/ha/ja*
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Bijlage 1
Stikstofdepositie proefdraaien
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Bijlage 2
Informatie mestaanwending huidig agrarisch gebruik
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Bijlage 3
Uitgangspunten uitbreiding platform D en bouw 2de

Cargoloods Oost
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Bijlage 4
Uitgangspunten aanleg parkeerplaats P7
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Bijlage 5
Uitgangspunten aanleg dienstweg Noord
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Bijlage 6
Uitgangspunten renovatie start- en landingsbaan
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Bijlage 7
Aerius-modellering en resultaten: beoogde situatie in 2021
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1 Inleiding en conclusie 

Maastricht Aachen Airport (verder: MAA) is voornemens om één of meerdere aanvragen voor 

een omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente Beek. Hoofdaanleiding is het 

voornemen om het proefdraaien van vliegtuigmotoren uit te breiden van propellermotoren naar 

turbojetmotoren. Onderdeel van de aanvraag is tevens het wijzigen/uitbreiden van diverse 

grondgebonden activiteiten, alsook het bouwen en aanleggen van infrastructuur binnen de 

inrichting. MAA heeft er voor gekozen om – voorafgaand aan het indienen van de aanvraag 

voor de omgevingsvergunning(en) – een aanvraag in te dienen voor een vergunning in het 

kader van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb-vergunning). Daardoor kan de procedure 

voor het verlenen van de omgevingsvergunning(en) worden losgekoppeld van de procedure 

voor het verlenen van de Wnb-vergunning. 

Daarnaast heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder: LNV) op  

29 september 2020 een beslissing genomen op een bezwaar1 dat is ingediend tegen het 

ministerieel besluit2 van 2 april 2020. In laatstgenoemd besluit heeft de Minister het verzoek 

afgewezen van de belangenorganisatie MOB om handhavend op te treden ten aanzien van 

MAA in het kader van de Wet natuurbescherming. In de beslissing op bezwaar heeft de Minister 

wederom beslist om niet handhavend op te treden. Deze beslissing is gebaseerd op de 

vaststelling van de Minister dat de vliegbewegingen van MAA in 2020 en het proefdraaien van 

vliegtuigmotoren niet meer zullen zijn dan “de rechten die MAA aan de referentiesituatie kan 

ontlenen”. Wel heeft de Minister vastgesteld dat voor de proefdraaiactiviteiten een Wnb-

vergunning nodig is. MAA dient voor 1 april 2021 een ontvankelijke aanvraag in te dienen bij het 

Ministerie van LNV. Als MAA niet tijdig een aanvraag voor deze vergunning indient, zal de 

Minister alsnog handhavend optreden overwegen.  

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn nadere details van het Wnb-project “Exploitatie Maastricht Aachen Airport” 

en de aanvrager van de Wnb-vergunning opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 

mogelijke effecten van het Wnb-project op de Natura 2000-gebieden.  

1 Beslissing op bezwaar, Wnb-handhavingsbesluit Maastricht Aachen Airport d.d. 29.09.2020 door de 
Minister van LNV – referentie: PUC_322821_17. 

2 Handhavingsbesluit Maastricht Aachen Airport d.d. 2 april 2020 door de Minister van LNV – referentie 
PUC_305605_17. 
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Conclusie
Geconcludeerd is dat op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de voorgenomen bouw- en 

aanlegactiviteiten en de voorgenomen gebruiksactiviteiten leiden tot significante effecten in 

Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie (voortoets). Bij een nadere analyse van 

de effecten en na het treffen van maatregelen (passende beoordeling) is echter wel 

geconcludeerd dat het Wnb-project “Exploitatie MAA” geen significant effecten heeft voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. 

Op grond hiervan kan de aangevraagde Wnb-vergunning worden verleend. 
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2 Het project en de aanvrager Wnb-vergunning 

2.1 Het Wnb-project

Het Wnb-project “Exploitatie Maastricht Aachen Airport” (verder “Exploitatie MAA”) omvat alle 

activiteiten en handelingen die betrekking hebben op: 

1 de luchtgebonden activiteiten: alle activiteiten die betrekking hebben op de “landing” en 

“take-off” van vliegtuigen: de zogenaamde LTO-cyclus; 

2 de grondgebonden activiteiten die samenhangen met de “landing” en “take-off” van 

vliegtuigen, waaronder: 

— het laden, lossen en opslaan van vrachten, de behandeling van bagage, het aankomen, 

vertrekken, in- en uitstappen van passagiers; 

— diverse services aan vliegtuigen tussen het landen en opstijgen en 

— diverse services voor het beheer en onderhoud van de luchthaven; 

3 het proefdraaien van vliegtuig- en helikoptermotoren buiten de LTO-cyclus; 

4 de (land)verkeersaantrekkende werking van de lucht- en grondgebonden activiteiten. 

In de bijgevoegde rapportage van het stikstofdepositieonderzoek (rapport 

SLM008488.RAP002.NG.FV, versie 2.1 d.d. 31.03.2021) is de afbakening van het Wnb-project 

“Exploitatie MAA” nader toegelicht en zijn de activiteiten die onderdeel zijn van het Wnb-project 

in detail beschreven. 

De voorgenomen activiteiten vinden plaats op de locatie: 

Adres: Vliegveldweg 90, 6199 AD Maastricht Airport 

Gemeente: Beek 

Coördinaten locatie: 50°54'54.9"N | 5°46'08.3"E 

2.2 De aanvrager

Gegeven aanvrager 

Naam bedrijf:   Maastricht Aachen Airport B.V. 

KvK-inschrijvingsnummer: 66013283 

Correspondentieadres  Vliegveldweg 90 

Postcode en plaats 6199 AD Maastricht Airport – gemeente Beek 

Contactpersoon  De heer  

Telefoon 

E-mail @MAA.nl

Gegevens gemachtigde 

Naam gemachtigde De heer Franci Vanweert 

Bedrijf gemachtigde  WSP Nederland B.V. 

Correspondentieadres  Gaetano Martinolaan 50 

Postcode en plaats 6229 GS Maastricht 

Telefoon  

E-mail @wsp.com 

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e
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3 Effecten van het project op Natura 2000-gebieden 

3.1 Algemeen

Het Wnb-project “Exploitatie MAA” omvat zowel bouw- en aanlegactiviteiten als 

gebruiksactiviteiten. Deze activiteiten zouden kunnen leiden tot significante effecten in Natura 

2000-gebieden. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op mogelijke effecten als gevolg van 

stikstofdepositie. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op visuele en auditieve verstoringseffecten. In 

paragraaf 3.4 tenslotte wordt kort ingegaan op de overige verstoringseffecten zoals oppervlakte 

verlies, versnippering, verontreiniging, verdroging en verstoring door mechanische effecten. 

3.2 Stikstofdepositie

Het Wnb-project “Exploitatie MAA” omvat zowel bouw- en aanlegactiviteiten met tijdelijke 

emissies van stikstof als gebruiksactiviteiten met permanente emissies van stikstof. In het 

rapport van het stikstofdepositieonderzoek is heel gedetailleerd beschreven welke activiteiten 

onderdeel zijn van het Wnb-project “Exploitatie MAA”, tot welke stikstofemissie deze activiteiten 

leiden, tot welke stikstofdepositie deze activiteiten leiden in Natura 2000-gebieden en welke 

maatregelen zijn getroffen om de stikstofemissie en -depositie te verminderen. 

Zowel de bouw- en aanlegactiviteiten (in combinatie met de op dat moment plaatsvindende 

gebruiksactiviteiten) als de gebruiksactiviteiten die plaatsvinden na afronding van de bouw- en 

aanlegactiviteiten hebben een effect op Natura 2000-gebieden. In onderstaande tabel zijn 

bijvoorbeeld de stikstofdeposities weergegeven ter plaatse van een aantal Natura 2000-

gebieden voor de bouw- en aanlegfase en voor de toekomstige gebruiksfase.  

Tabel 3-1 Stikstofdepositie beoogde bouw- en aanlegfase (situatie in 2021) (inclusief gebruiksfase tijdens 

de bouw- en aanlegwerkzaamheden)3 

Natura 2000-gebied Depositie beoogde bouw- en
aanlegfase

Bunder- en Elslooërbos 8,36 

Geleenbeekdal 1,39 

Geuldal 1,17 

Bemelerberg & Schiepersberg 0,49 

Brunssummerheide 0,42 

… … 

Eilandspolder 0,01 

3 In deze tabel zijn de hoogste deposities tijdens de beoogde bouw- en aanlegfase gerapporteerd. 
In het stikstofdepositierapport zijn eveneens deposities gerapporteerd als gevolg van de bouw- en 
aanlegfase. In dat rapport zijn echter alleen de resultaten gepresenteerd van de hoogste verschillen 
(beoogde situatie versus referentiesituatie) van de stikstofdepositie.  
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Tabel 3-2 Stikstofdepositie beoogde gebruiksfase (situatie na 2021)4 

Natura 2000-gebied Depositie beoogde gebruiksfase

Bunder- en Elslooërbos 8,01 

Geleenbeekdal 1,36 

Geuldal 1,15 

Bemelerberg & Schiepersberg 0,49 

Brunssummerheid 0,42 

… … 

Eilandspolder 0,01 

3.2.1 Voortoets
In de vorige paragraaf is gerapporteerd dat het Wnb-project “Exploitatie MAA” tot 

stikstofdepositie leidt in vele Natura 2000-gebieden. Voor details over de bepaling van de 

stikstofemissie en voor details over de effecten in Natura 2000-gebieden wordt verwezen naar 

het rapport van het stikstofdepositieonderzoek. 

Op basis van de resultaten van het stikstofdepositieonderzoek (met name de rekenresultaten 

van de beoogde bouw- en aanlegactiviteiten en beoogde gebruiksactiviteiten) zijn significante 

effecten in Natura 2000-gebieden als gevolg van deze stikstofdepositie op voorhand niet uit te 

sluiten. 

Daarom is een passende beoordeling opgesteld waarin dieper is ingegaan op de gevolgen voor 

de Natura 2000-gebieden en is nagegaan op welke manier de natuurlijke kenmerken van het 

Natura 2000-gebied niet worden aangetast. 

3.2.2 Passende beoordeling
Bij nadere analyse van de rekenresultaten blijkt dat met name de NOx-emissies van de 

luchtgebonden activiteiten een depositie van stikstof veroorzaken in vele dichtbij én ver weg 

gelegen Natura 2000-gebieden. De grondgebonden activiteiten veroorzaken alleen een 

depositie van stikstof in de Natura 2000-gebieden in de onmiddellijke omgeving van MAA. 

In vergelijking met de referentiesituatie leiden diverse voorgenomen activiteiten in de beoogde 

situatie tot een vermindering van de stikstofdepositie: 

- het voorgenomen proefdraaien van turbojets en propellermotoren leidt tot minder NOx-

emissie (en -depositie) dan het feitelijk proefdraaien van propellermotoren volgens de

huidige milieuvergunning;

- in de aangevraagde situatie wordt meer gebruik gemaakt van Ground Power Units (GPU’s)

in plaats van Auxiliary Power Units (APU’s);

- een gedeelte van de GPU’s worden in de aangevraagde situatie elektrisch (emissieloos)

aangedreven.

4 In deze tabel zijn de hoogste deposities tijdens de beoogde gebruiksfase gerapporteerd. 
In het stikstofdepositierapport zijn eveneens deposities gerapporteerd in de gebruiksfase. In dat rapport 
zijn echter alleen de resultaten gepresenteerd van de hoogste verschillen (beoogde situatie versus 
referentiesituatie) van de stikstofdepositie.  
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Daarenboven vermindert de emissie van de (land)verkeersaantrekkende werking vanwege 

voorgezet beleid om de uitstoot van NOx  en andere luchtverontreinigende stoffen te 

verminderen. 

Onderdeel van de aanvraag is tevens het stopzetten het agrarisch gebruik van een gedeelte 

van de gronden die in eigendom zijn van MAA.  

In het stikstofdepositieonderzoek zijn de effecten van deze maatregelen onderzocht en is 

nagegaan of de voorgenomen activiteiten (zowel in de bouw- en aanlegfase als in de 

gebruiksfase) in combinatie met deze maatregelen al dan niet leiden tot een toename van de 

stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt 

dat dit niet het geval is. 

Derhalve kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten in combinatie met diverse 

emissiebeperkende maatregelen geen significante effecten hebben in de Natura 2000-gebieden 

als gevolg van stikstofdepositie. 

3.3 Visuele en auditieve verstoringseffecten

Op 27 oktober 2011 heeft de Minister van LNV een beslissing op bezwaar genomen inzake de 

Aanwijzing ex. art. 18 van de Luchtvaartwet inzake het luchtvaartterrein Maastricht d.d.  

27 december 2004 en inzake de Aanwijzing ex. art. 26 van de Luchtvaarwet juncto art. 37 van 

de Wet op de Ruimtelijke Ordening inzake de geluidzones rond het luchtvaartterrein Maastricht 

d.d. 27 december 2004. Deze beslissing op bezwaar wordt verder aangeduid met BOB 2011.

In de BOB 2011 is de milieugebruiksruimte van MAA vastgesteld volgens het zogenaamde 

scenario MVS 2010 -/- 16% Ke-verkeer. Het BOB 2011 is na beroep bij de Raad van State in 

stand gebleven en is eind 2013 één op één omgezet in de zogenaamde Omzettingsregeling. 

Deze omzettingsregeling is nog steeds het actuele kader voor de luchtgebonden activiteiten van 

MAA. 

Ten behoeve van de vaststelling van de BOB 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de effecten 

van de luchthaven op habitats en soorten. De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd 

in het rapport “Effecten van veranderingen in het vliegverkeer van en naar luchtvaartterrein 

Maastricht Aachen Airport in relatie tot de vigerende natuurwetgeving | Bijdrage in de beslissing 

op bezwaar 2011 (BOB)” d.d. 31 maart 2011. 

In dit effectenonderzoek is er op basis voorgaande ecologisch onderzoeken van uitgegaan dat 

de eventuele effecten van MAA (naast stikstofdepositie) uit een visuele en een auditieve 

component bestaan. Er is ook aandacht besteed aan tolerantie voor en gewenning aan de 

activiteiten op en rondom MAA door soorten en habitats.  
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Uit een vergelijking tussen de autonome ontwikkeling van het vliegverkeer en het vliegverkeer 

zoals dat volgens het scenario MVS 2010 -/- 16% Ke-verkeer mogelijk wordt blijkt uit het 

effectonderzoek van 2011 dat geen sprake is van:  

- negatieve effecten op soorten en habitats (met een instandhoudingsdoel) in Natura 2000-

gebieden (Natuurbeschermingswet 1998);

- aantasting van de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten uit de Flora- 

en faunawet;

- aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur

(Structuurschema Groene Ruimte, POL 2006).

Gelet op de grote afstand van de Natura 2000-gebieden tot MAA, kan worden gesteld dat een 

eventuele visuele en auditieve verstoring niet wordt veroorzaakt door de grondgebonden 

activiteiten, doch wel door de luchtgebonden activiteiten. In de voorliggende aanvraag voor een 

Wnb-vergunning worden dezelfde luchtgebonden activiteiten aangevraagd als deze die 

beschouwd zijn in het effectonderzoek van 2011. De visuele en auditieve effecten in de Natura 

2000-gebieden zullen op basis van de voorliggende aanvraag dan ook niet anders zijn op basis 

van het BOB 2011.  

Derhalve kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten, zoals aangevraagd voor 

de Wnb-vergunning, niet leiden tot negatieve effecten op soorten en habitats (met een 

instandhoudingsdoel) in Natura 2000-gebieden. 

Een passende beoordeling voor deze overige effecten is derhalve niet nodig. 

3.4 Overige effecten

Ter verificatie van mogelijke overige effecten vanwege MAA is de Effectenindicator5 

geraadpleegd. De effectenindicator geeft géén informatie over de daadwerkelijke schadelijke 

effecten van een activiteit noch over de significantie hiervan. Hiervoor is maatwerk vereist. De 

effectenindicator geeft alleen generieke informatie over mogelijke effecten van een activiteit in 

algemene zin. Uit de effectenindicator kan dus niet op voorhand worden afgeleid of een 

activiteit schadelijk is. Een printscreen van de effectenindicator voor 'Bunder- en Elslooërbos' en 

activiteit 'Industrie' is onderstaand weergegeven. 

5 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1 

https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1
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Gezien de grote afstand tot de Natura 2000-gebieden, kan op voorhand worden gesteld dat de 

activiteiten op MAA niet zullen leiden tot oppervlakteverlies of versnippering, noch tot 

verontreiniging, verdroging, verstoring door licht of trilling, noch tot verstoring door mechanische 

effecten, zie ook paragraaf 3.36. De aspecten N-depositie, verstoring door geluid en optische 

verstoring zijn in voorgaande paragrafen behandeld.  

6 In het effectenonderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van de vaststelling van het BOB 2011 (i.c. 

“Effecten van veranderingen in het vliegverkeer van en naar luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport 
in relatie tot de vigerende natuurwetgeving | Bijdrage in de beslissing op bezwaar 2011 (BOB)” d.d. 31 
maart 2011) is er op basis voorgaande ecologisch onderzoeken van uitgegaan dat de eventuele effecten 
van MAA (naast stikstofdepositie) enkel uit een visuele en een auditieve component bestaan. 



Scope of Work renovatie start- en landingsbaan

ONDERDEEL MATERIAAL HOEVEELHEDEN MACHINE

PRODUCTIE-
CAPACITEIT 
[hoeveelheid/uur] DRAAI-UREN

INSCHATTING 
MOTORVERMOGEN

EMISSIEFACTOR 
[kg/kWh] TAF BELASTING EMISSIE [kg]

1 Baan 21 - 03 asfalt met Antiskid 20.340 m3 asfalt freesen en afvoeren freesmachine 33,75 m3/u 602,7 200 0,36 0,95 0,6 24,73 
414 st verwijderen armatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 103,5 375 0,36 1,1 0,6 9,22  

20.340 m3 asfalt aanbrengen incl. 2 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 118,9 120 0,36 1,1 0,55 3,11  
10.170 m2 wapeningsnet aanbrengen 3000 m2/u 3,4  120 0,36 1,1 0,55 0,09  

101.700 m2 aanbrengen antiskid 7500 m2/u 13,6 120 0,36 1,1 0,55 0,35  
414 st plaatsen basis armatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 103,5 375 0,36 1,1 0,6 9,22  

5.250 m2 markeringswerkzaamheden kleine vrachtwagen 100 m2/u 52,5 125 0,36 1,1 0,6 1,56  

2 Baankop 21 beton 2.565 m3 beton slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers betonplaten 25 m2/u 270,0 10 0,36 1,1 0,4 0,43  
4.050 m3 fundering slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers CTB 30/50cm 25 m2/u 270,0 10 0,36 1,1 0,4 0,43  

60 st verwijderen armatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 15,0 375 0,36 1,1 0,6 1,34  
5.063 m3 funderingsmateriaal aanbrengen en verdichten 85,4 m3/u 59,3 375 0,36 1,1 0,6 5,28  
1.890 m3 asfalt aanbrengen inclusief 4 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 11,1 120 0,36 1,1 0,55 0,29  
6.750 m2 aanbrengen antiskid 7500 m2/u 0,9  120 0,36 1,1 0,55 0,02  

60 st plaatsen basis armatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 15,0 375 0,36 1,1 0,6 1,34  
400 m2 markeringswerkzaamheden kleine vrachtwagen 100 m2/u 4,0  125 0,36 1,1 0,6 0,12  

3 A baankop 03 beton 810 m1 voegen vervangen
81 m2 kantreparaties

4.050 m2 aanbrengen tweecomponenten epoxy coating
200 m2 markeringswerkzaamheden kleine vrachtwagen 100 m2/u 2,0  125 0,36 1,1 0,6 0,06  

B draaideel baankop 03beton 684 m3 slopen betonverharding breekhamers betonplaten 25 m2/u 72,0 10 0,36 1,1 0,4 0,11  
7 st verwijderen armatuur/trafoput vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 1,8  375 0,36 1,1 0,6 0,16  

684 m3 aanbrengen teelaarde bobcat 70 m3/u 3,3  220 0,36 0,87 0,6 0,13  
truck 70 m3/u 6,5  375 0,36 1,1 0,6 0,58  

3 st plaatsen randarmatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 0,8  375 0,36 1,1 0,6 0,07  
163 st drainage werkzaamheden mobiele kraan 4 st/u 40,8 120 0,36 1,1 0,5 0,97  

4 A Overrun asfalt met Antiskid 2.250 m3 asfalt freesen en afvoeren freesmachine 33,75 m3/u 66,7 200 0,36 0,95 0,6 2,74  
2.250 m3 asfalt aanbrengen incl. 2 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 13,2 120 0,36 1,1 0,55 0,34  
1.125 m2 wapeningsnet aanbrengen 3000 m2/u 0,4  120 0,36 1,1 0,55 0,01  

11.250 m2 aanbrengen antiskid 7500 m2/u 1,5  120 0,36 1,1 0,55 0,04  

B draaikop overrun asfalt 1.000 m3 asfalt freesen en afvoeren freesmachine 33,75 m3/u 29,6 200 0,36 0,95 0,6 1,22  
1.000 m3 asfalt aanbrengen incl. 2 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 5,8  120 0,36 1,1 0,55 0,15  

500 m2 wapeningsnet aanbrengen 3000 m2/u 0,2  120 0,36 1,1 0,55 0,00  
5.000 m2 aanbrengen antiskid 7500 m2/u 0,7  120 0,36 1,1 0,55 0,02  

C uitbreiding draaikop asfalt 4.000 m3 omtgraven en afvoeren grond rupskraan 60 m3/u 66,7 375 0,36 1,1 0,6 5,94  
3.000 m3 funderingsmateriaal aanbrengen en verdichten 85,4 m3/u 35,1 375 0,36 1,1 0,6 3,13  
1.040 m3 asfalt aanbrengen inclusief 4 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 6,1  120 0,36 1,1 0,55 0,16  
4.000 m2 aanbrengen antiskid 7500 m2/u 0,5  120 0,36 1,1 0,55 0,01  

110 st verwijderen armatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 27,5 375 0,36 1,1 0,6 2,45  
15 st plaatsen trafoput vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 3,8  375 0,36 1,1 0,6 0,33  

165 st plaatsen basis armatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 41,3 375 0,36 1,1 0,6 3,68  
485 st drainage werkzaamheden mobiele kraan 4 st/u 121,3 120 0,36 1,1 0,5 2,88  

5 Shoulders asfalt 180 m3 reparatie vakken freezen freesmachine 33,75 m3/u 5,3  200 0,36 0,95 0,6 0,22  
172 st verwijderen armatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 43,0 375 0,36 1,1 0,6 3,83  
180  m3 reparatie vakken asfalteren asfalteermachine 171 m3/u 1,1   120 0,36 1,1 0,55 0,03   
172  st plaatsen basis armatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 43,0  375 0,36 1,1 0,6 3,83   

6 Intersectie W1 beton 2.356 m3 beton slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers betonplaten 25 m2/u 248,0 10 0,36 1,1 0,4 0,39  
3.720 m3 fundering slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers CTB 30/50cm 25 m2/u 248,0 10 0,36 1,1 0,4 0,39  

30 st verwijderen bestaande kolken vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 7,5  375 0,36 1,1 0,6 0,67  
4.650 m3 funderingsmateriaal aanbrengen en verdichten 85,4 m3/u 54,4 375 0,36 1,1 0,6 4,85  
1.612 m3 asfalt aanbrengen inclusief 4 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 9,4  120 0,36 1,1 0,55 0,25  

30 st plaatsen en aansluiten kolken vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 7,5  375 0,36 1,1 0,6 0,67  
300 m2 markeringswerkzaamheden kleine vrachtwagen 100 m2/u 3,0  125 0,36 1,1 0,6 0,09  
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7 Intersectie W3 asfalt met Petrogrip 1.820 m3 asfalt freesen en afvoeren freesmachine 33,75 m3/u 53,9 200 0,36 0,95 0,6 2,21  
4.200 m3 fundering slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers CTB 20/40cm 35 m2/u 200,0 10 0,36 1,1 0,4 0,32  

30 st verwijderen bestaande kolken vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 7,5  375 0,36 1,1 0,6 0,67  
5.250 m3 funderingsmateriaal aanbrengen en verdichten 85,4 m3/u 61,5 375 0,36 1,1 0,6 5,48  
1.820 m3 asfalt aanbrengen inclusief 4 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 10,6 120 0,36 1,1 0,55 0,28  

30 st plaatsen en aansluiten kolken vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 7,5  375 0,36 1,1 0,6 0,67  
380 m2 markeringswerkzaamheden kleine vrachtwagen 100 m2/u 3,8  125 0,36 1,1 0,6 0,11  

8 Intersectie W4 asfalt met deels Antiskid 2.184 m3 asfalt freesen en afvoeren freesmachine 33,75 m3/u 64,7 200 0,36 0,95 0,6 2,66  
5.040 m3 fundering slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers CTB 30/50cm 25 m2/u 336,0 10 0,36 1,1 0,4 0,53  

130 st verwijderen algemeen vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 32,5 375 0,36 1,1 0,6 2,90  
5.250 m3 funderingsmateriaal aanbrengen en verdichten 85,4 m3/u 61,5 375 0,36 1,1 0,6 5,48  
1.820 m3 asfalt aanbrengen inclusief 4 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 10,6 120 0,36 1,1 0,55 0,28  

105 st plaatsen insetbasis, betonnenbasis, kolken vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 26,3 375 0,36 1,1 0,6 2,34  
283 st drainage werkzaamheden mobiele kraan 4 st/u 70,8 120 0,36 1,1 0,5 1,68  
300 m2 markeringswerkzaamheden kleine vrachtwagen 100 m2/u 3,0  125 0,36 1,1 0,6 0,09  

9 Intersectie E1 beton 2.356 m3 beton slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers betonplaten 25 m2/u 248,0 10 0,36 1,1 0,4 0,39  
3.720 m3 fundering slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers CTB 20/40cm 35 m2/u 177,1 10 0,36 1,1 0,4 0,28  

55 st verwijderen armatuur, kolk vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 13,8 375 0,36 1,1 0,6 1,23  
4.650 m3 funderingsmateriaal aanbrengen en verdichten 85,4 m3/u 54,4 375 0,36 1,1 0,6 4,85  
1.612 m3 asfalt aanbrengen inclusief 4 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 9,4  120 0,36 1,1 0,55 0,25  

25 st plaatsen betonnenbasis randarmatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 6,3  375 0,36 1,1 0,6 0,56  
300 m2 markeringswerkzaamheden kleine vrachtwagen 100 m2/u 3,0  125 0,36 1,1 0,6 0,09  

10 Intersectie E2 asfalt 884 m3 asfalt freesen en afvoeren freesmachine 33,75 m3/u 26,2 200 0,36 0,95 0,6 1,07  
2.040 m3 fundering slopen en afvoeren (of deels hergebruiken) breekhamers CTB 30/50cm 25 m2/u 136,0 10 0,36 1,1 0,4 0,22  

55 st verwijderen armatuur, kolk vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 13,8 375 0,36 1,1 0,6 1,23  
2.550 m3 funderingsmateriaal aanbrengen en verdichten 85,4 m3/u 29,9 375 0,36 1,1 0,6 2,66  

884 m3 asfalt aanbrengen inclusief 4 kleeflagen asfalteermachine 171 m3/u 5,2  120 0,36 1,1 0,55 0,14  
25 st plaatsen betonnenbasis randarmatuur vrachtwagen met kraanopbouw 4 st/u 6,3  375 0,36 1,1 0,6 0,56  

300 m2 markeringswerkzaamheden kleine vrachtwagen 100 m2/u 3,0  125 0,36 1,1 0,6 0,09  

Algemeen (divers) 3.000 st transport materieel divers vrachtwagen (0,25u op locatie) 750,0 375 0,36 1,1 0,6 66,83 
128.934 m3 grond/asfalt/beton aan- en afvoeren vrachtwagen (0,25u op locatie) 25 m3/u 1.289,3  375 0,36 1,1 0,6 114,88 

318,91 kg NOx
totaal vrachtwagens m3 5.157  
totaal vrachtwagens divers transport 3.000  
totaal aantal vrachtwagenbewegingen 16315

personenwagens 1120




