
 
 

Oplegvel Afsluiting Geluidsrapportage 1-10-2020-30-9-2021/1-10-2021 – 30-9-2022 

 

Conform het Luchthavenbesluit loopt het gebruiksjaar, waarover wordt gerapporteerd aan de 

overheid van 1 oktober tot en met 30 september. 

Na 30 september 2022 wordt het jaar afgesloten op basis van de actuele data. De rapportage 

heeft enigszins vertraging opgelopen door wat software problemen na updates, maar is 

inmiddels gereed voor verzending. En zal worden besproken in de vergadering van de 

Commissie Regionaal Overleg Seppe, nu voorzien op 16 december a.s.  

 

Na indiening kunnen rapportages worden ingezien via de website www.cro-seppe.nl 

Vooruitlopend daarop kan alvast gemeld worden dat het gebruiksjaar wordt afgesloten met 

47140 bewegingen (een beweging is óf een start óf een landing, een vlucht betekent twee 

bewegingen).  

Dat lijkt een lichte daling op te leveren ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij het 

analyseren naar geluidsklasse (vliegtuigen) zijn er toch wel opmerkelijke cijfers.  

 

Voor deze analyse hebben wij de geluidsrapportages van het afgelopen jaar naast die van 

2020/2021 hebben gelegd.  

 

De vullingsgraad: 

2020/2021       2021/2022 

 

Tabel 1A is de vullingsgraad voor helikopters, tabel 1B voor vliegtuigen en tabel 1C voor 

vliegtuigen en helikopters samen. In het geval van BIA is tabel 1C niet van toepassing, omdat 

in tegenstelling tot een aantal andere vliegvelden, vliegtuien en helikopters niet samen  



 
 

 

worden gesteld, maar apart beschouwd.  

De vullingsgraad is ook geen deling van Feitelijke GeluidsBelasting en MTG Maximaal Toegestaan 

Gebruik, doordat dit dB(A) waardes zijn en een logaritmische waarde hebben. 

 

Totaal aantal vliegbewegingen: 

Qua totaal vliegbewegingen lopen we iets achter op het jaar 2020/2021.  

 2020/2021 2021/2022 

Groot verkeer 577 30  

Heli Verkeer 708 862  

Klein Verkeer 46634 46248   

Totaal 47919 47140 

 

Er wordt een duidelijke afname van het “groot verkeer” in het jaar 2022 t.o.v. 2021 zichtbaar, 

waarbij het heliverkeer in het afgelopen jaar is toegenomen. 

 

De afname bij “Groot verkeer” wordt mogelijk veroorzaakt door een recente aanpassing in de 

categorieën in de software, waardoor er een betere inschaling wordt gemaakt. Dit heeft geen  

directe consequenties voor het geluid. Door de toename van het aantal 

helikoptermaatschappijen (van 4 naar 5) op het vliegveld, waardoor er mogelijk 1 vlucht per 

dag extra wordt gemaakt, is er meer helikopterverkeer dan in het vorige jaar.  

Conclusie is dat er over het geheel een kleine krimp is opgetreden. 

Tevens blijkt uit de cijfers dat in het afgelopen jaar de vliegbewegingen van helikopers nog 

steeds onder het aantal gelimiteerde bewegingen van 900 liggen, waarmee BIA binnen de 

norm blijft.  

 

Voor wat betreft het % bewegingen per soort verkeer per baan kan worden gesteld dat de 

verdeling in het afgelopen jaar gewijzigd is t.o.v. het jaar 2020/2021. Uit de cijfers blijkt dat er 

vaker vanaf baan 24 wordt gevlogen (voorheen baan 25). Verklaring hiervoor is dat er vaker 

sprake is van een westelijke wind. Dan wordt er van baan 24 gevlogen. Per jaar kan de 

windverdeling verschillen en dat leidt tot een verschuiving. Meestal is de verdeling 60/40.  

 

Bij het aantallen per soort verkeer en per vluchtsoortcode zie je dat er met name vaker 

valschermvluchten worden uitgevoerd (zo’n 19% meer), echter gebeurt dit meer onder de 

noemer Klein Verkeer en wordt dit niet meer toegeschreven aan Groot Verkeer.  

Deze toename komt omdat er in het jaar 2020/2021 een verbod was i.v.m. de lockdown. In 

het afgelopen jaar zijn deze vluchten weer toegenomen. Zoals eerder aangegeven heeft de 

verschuiving binnen groot en klein verkeer te maken met de gewijzigde categorieën-indeling.   

 


