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eningen blijkt dat de externeíe2.750 m baan beperkt toenemen ten
ij gelfke vlootsamenstelling en

rorden aan de zuidkant ter hoogte van
lr woningen binnen de PR=10{-contour.

3.4.3

Oe huidige

situatie

Op 29 februari 2015 heeft de lnspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van
l&M de Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport van het gebruikjaar 2015

{periode van

1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015} gerapporteerd.

Deze

rapportage geeft een representatief beeld van het huidige gebruik van de luchthaven en de
daarbij behorende geluidbelasting. De vluchtgegevens die door Maastricht Aachen Airport
zijn aangeleverd voor deze Handhavingsrapportage zijn ook gebruikt voor het bepalen van
de Beluidcontouren en de EV-contouren voor de huidige situatie. Om de geluidbelasting ln
de huidige situatie te kunnen vergelijken met de geluidbelasting van de referentiesituatie
MAA-2014 en de LHB-situatie MAA-2024, is bij het bepalen van de geluidbelasting voor de
huidige situatie:
uitgeBaan van de werkelijk gevlogen routes;
rekening gehouden met de-Appendices 13.3;
rekening gehouden met de toegepaste startprocedures {NADP U2}.
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ln de huidige situatie wordt uitgegaan van circa 24.7ffi vliegtuigbewegingen (waarvan circa
19.000 klein verkeer en helikopters en circa 5.700 groot verkeer). Al het verkeer maakt
gebruik van de 2.500 meter baan.
3.4.4

Wijzigingen als gevolg

raan

het aangeuraagd gebruik

ln deze paragraaf wordt verder ingegaan op een aantal verschilÍen tussen de

huidige

situatie ( het gebruiksjaar 2015), de referentiesituatie en het aangevraagde gebruik.
Tobel 3-5
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Gebruiksjaar 2015

Huidige situatie
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openingsdagen I openingstiiden I ertensiereSeling
maandas-vriidae {niet op feestdagen) I 09-19 u I extensie tot 23 u
Circuitvluchten
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