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Beschikking handhavingsbesluit
Geachte directie,
Betreft
Last onder dwangsom op grond van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5:32
van de Algemene wet bestuursrecht; wegens het overtreden van voorschrift 2 van het besluit d.d. 12
mei 2017 in samenhang met artikel 8a 51 Wet luchtvaart, betreffende het terrein gelegen bij
Spoorlaan 100 in de gemeente Den Haag met de coördinaten N52 03 30 E04 22 32,2.
Actieve openbaarmaking
De DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) hanteert als uitgangspunt dat alle documenten die
zich bij de DCMR bevinden in beginsel openbaar zijn. De DCMR is voornemens dit
handhavingsbesluit openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob). De openbaarmaking zal gebeuren door het publiceren van onderhavig
document op de website van de DCMR (www.dcmr.nl). U ontvangt hier meer informatie over in een
afzonderlijke brief.
Inleiding
Op 26 augustus 2017 heeft een toezichthouder van de DCMR een controle uitgevoerd bij het terrein
aan de Spoorlaan 100 in Den Haag. Vanaf het terrein vinden starts en landingen plaats met een
helikopter. Uit een analyse van de tracks in het systeem Ranomos op 30 augustus 2017 blijkt dat er
op zaterdag 26 augustus 2017 40 vliegbewegingen hebben plaatsgevonden en op zondag 27
augustus 2017 28 vliegbewegingen. Hiermee is het maximaal aantal vliegbewegingen (48) in 2017
voor de locatie Spoorlaan 100 in de gemeente Den Haag met de coördinaten N52 03 30 E04 22
32,2 fors overschreden.
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Voorgeschiedenis
Op 12 mei 2017 hebben wij op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart een ontheffing
verleend voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (hierna: TUG), met kenmerk 999935541-9999295223
voor het met een helikopter opstijgen van en landen op een terrein dat buiten een luchthaven is
gelegen. De locatie-gebonden TUG-ontheffing is verleend aan HeliPlan V.O.F. (hierna: HeliPlan),
Statenlaan 27 in Den Haag.
De verleende ontheffing betreft het uitvoeren van maximaal 24 starts en 24 landingen (48
vliegbewegingen) verdeeld over maximaal 24 dagen op een terrein aan de Spoorlaan 100 in Den
Haag op basis van de beleidsregel “Landen op en opstijgen van terreinen anders dan van
luchthavens Zuid-Holland 2013”, Provinciaal Blad 2013, 127 (hierna: beleidsregel “Landen en
opstijgen 2013”)
Op grond van artikel 10 van de beleidsregel “Landen en opstijgen 2013” kan een locatie gebonden
TUG-ontheffing worden verleend voor een kalenderjaar met ten hoogste 24 keer landen op een
terrein en het ten hoogste 24 keer opstijgen van hetzelfde terrein verdeeld over maximaal 12 dagen
in dat jaar. In afwijking van dit artikel 10 hebben wij op grond van artikel 32 een maximum van 24
dagen opgenomen om zo de overlast meer te verspreiden in deze tijdelijke overgangssituatie tot
inwerkingtreding van de aangevraagde luchthavenregeling.
Er zijn op 7 augustus 2017 twee vliegbewegingen (1 start en 1 landing) uitgevoerd.
Op 27 augustus 2017 zijn bij de meldkamer van de DCMR en een speciaal meldpunt gezamenlijk
26 meldingen over overlast ontvangen afkomstig van de vliegtuigbewegingen van de Spoorlaan 100
in Den Haag.
Op 26 en 27 augustus 2017 heeft HeliCentre B.V. (hierna: HeliCentre) te Lelystad gebruik gemaakt
van de ontheffing. Er zijn twee helikopters ingezet, namelijk een Robinson 66 en een Robinson 44.
De bedoeling van de vluchten was een promotie van merknaam Uber. Uber biedt de vluchten aan,
HeliCentre voert de vluchten uit. Met helikopter Robinson 44 zijn rondvluchten uitgevoerd naar
Kijkduin en terug. Een vlucht had de bestemming Spa (België). Met de Robinson 66 is naar
Hoofddorp gevlogen.
Het grondpersoneel van HeliCentre was als verantwoordelijke aanwezig op de locatie. De heer
D. Rietveld van HeliCentre beschikte ter plaatse over een afschrift van de ontheffing. De
toezichthouder van de DCMR (hierna: DCMR) heeft op zaterdag 26 augustus 2017 om 12.50 uur de
voorschriften van de ontheffing ter plaatse gecontroleerd. De DCMR heeft op zaterdag geen
overtredingen geconstateerd. HeliCentre heeft de vluchten met de helikopters Robinson R 66 (PH
HCE) en Robinson R44 (PH RIW) laten plaatsvinden. DCMR heeft de heer D. Rietveld van
HeliCentre en de heer L. van Manen van HeliPlan meegedeeld dat vanwege de locatie gebonden
TUG -ontheffing beperkingen op het aantal starts en landingen zijn gesteld op de locatie Spoorlaan
100 in Den Haag.
Op 27 augustus 2017 heeft het grondpersoneel van HeliCentre zich als verantwoordelijke niet
gehouden aan het maximum gestelde aantal starts en landingen in de verleende TUG-ontheffing.
Hoewel de TUG-ontheffing op 27 augustus 2017 was “volgevlogen” zijn nog 11 starts en landingen
uitgevoerd.
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Wij beschouwen zowel HeliPlan als ontheffinghouder als HeliCentre als uitvoerder verantwoordelijk
voor het niet naleven van de ontheffing en zien beide partijen als overtreders van de verleende
TUG-ontheffing. Wij hebben HeliCentre B.V. dit handhavingsbesluit in een afzonderlijke
beschikking toegezonden.
Overtreding
In verband met 26 meldingen over hinder van de vluchten op 26 en 27 augustus 2017 vanuit
Leidschendam, Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Den Haag heeft de meldkamer van de
DCMR op zondag 27 augustus 2017 contact gehad met de toezichthouder. Op basis van de tracks
en de na-melding van HeliCentre is vastgesteld dat op zondag 27 augustus 2017 nog 14 starts en
14 landingen (28 bewegingen) hebben plaatsgevonden in plaats van de resterende 3 starts en 3
landingen (6 vliegbewegingen).
Gelet op deze gegevens heeft de toezichthouder de volgende overtredingen geconstateerd:
Op zondag 27 augustus 2017 zijn met 2 helikopters: Robinson R66 (PH HCE) en Robinson
R44 (PH RIW) 14 starts en 14 landingen (28 vliegbewegingen) uitgevoerd op het terrein
Spoorlaan 100 in Den Haag met de coördinaten N52 0330 E04 22 32.2. HeliCentre heeft
deze dag 11 starts en 11 landingen (22 vliegbewegingen) teveel uitgevoerd. Hiermee
overtreedt HeliCentre voorschrift 2 van de TUG-ontheffing d.d. 12 mei 2017 met kenmerk
999935541 - 9999295223 van HeliPlan in samenhang met artikel 8a.51 van de Wet
luchtvaart.
Op zondag 27 augustus 2017 zijn er 28 vliegbewegingen uitgevoerd waarmee er een
overschrijding van 22 vliegbewegingen heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn de omwonenden
blootgesteld aan een grotere geluidsbelasting dan in de ontheffing is toegestaan en kan
gesteld worden dat de overlast voor de omwonenden niet zoveel mogelijk is beperkt.
Hiermee overtreedt HeliCentre voorschrift 4 van de TUG-ontheffing d.d. 12 mei 2017 met
kenmerk 999935541 - 9999295223 van HeliPlan in samenhang met artikel 8a.51 van de
Wet luchtvaart.
Voor de letterlijke tekst van bovengenoemde artikelen en de voorschriften van de TUG- ontheffing
verwijzen wij naar de bijlage 1 behorende bij deze beschikking.
Zienswijze
In de brief van 28 september 2017 met kenmerk 999955721 9999349018 bent u in de gelegenheid
gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om een last onder dwangsom op
te leggen.
Van deze mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt. Binnen de termijn hebben wij de volgende
zienswijze ontvangen:
HeliCentre d.d. 12 oktober 2017.
HeliPlan d.d. 12 oktober 2017 aangevuld d.d. 21 en 25 oktober 2017.
De zienswijze van HeliCentre kan als volgt worden samengevat. Volledigheidshalve verwijzen wij
naar de zienswijze van 12 oktober 2017.
Volgens HeliCentre heeft HeliPlan, als ontheffinghouder, op 27 augustus 2017 de indruk
gewekt dat een overschrijding van de maximaal toegestane 24 vluchten geen probleem
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hoefde op te leveren, omdat het aanvragen van een nieuwe ontheffing slechts een
administratieve handeling betreft.
De vluchten op 27 augustus 2017 zijn in de middag al beëindigd op verzoek van
omwonenden in plaats van tegen de avond.
HeliCentre kan niet als overtreder aangemerkt worden, omdat de ontheffing een zaak is
tussen HeliPlan en het bevoegd gezag.

De mondelinge zienswijze van HeliPlan kan als volgt worden samengevat. Volledigheidshalve
verwijzen wij naar de schriftelijke zienswijze d.d. 21 oktober 2017 en de aanvulling d.d. 25 oktober
2017.
- Tijdens de mondelinge zienswijze heeft HeliPlan de situatie op zondag 27 augustus 2017
toegelicht. De ontheffinghouder geeft aan nadeel te hebben ondervonden van de handeling
van HeliCentre. HeliPlan heeft zelf het terrein geopend voor aanvang van de activiteiten.
Aan het einde van de dag controleert HeliPlan het terrein en sluit het terrein af. HeliPlan is
niet de hele dag aanwezig geweest.
- Op 27 augustus heeft HeliPlan bij het arriveren van de “ground-crew” van HeliCentre de
ontheffing voorwaarden doorgesproken. De verantwoordelijke van HeliPlan is daarna
vertrokken en heeft de verantwoordelijkheid van het terrein en de activiteiten overgedragen
aan de “ground-crew” van HeliCentre.
- Ondanks de doorgesproken voorwaarden van de ontheffing heeft HeliCentre de afspraak
met HeliPlan geschonden. HeliCentre heeft zonder overleg en toestemming aangenomen
dat meer vluchten op 27 augustus 2017 mogelijk zouden zijn.
- Naar aanleiding van de geschonden afspraken heeft HeliPlan met diverse betrokkenen
overleg gepleegd. Daarnaast is HeliPlan voornemens een eigen “ground-crew” te installeren
op de locatie bij activiteiten. Op deze wijze kunnen activiteiten van derden worden
gereguleerd en kan direct toezicht plaatsvinden op de voorwaarden van de ontheffing.
Onze reactie op de ingekomen zienswijze is als volgt:
Algemeen
In de beleidsregel “Landen en opstijgen 2013” is bepaald dat jaarlijks, per terrein, op één dag
maximaal 50 starts en 50 landingen mogen worden uitgevoerd, dan wel, verdeeld over 12 dagen,
maximaal 24 starts en 24 landingen. Deze aantallen zijn gekozen om de overlast voor de omgeving
binnen aanvaardbare proporties te houden. De geluidoverlast daarvan kan in het kader van een
dergelijk speciale dag acceptabel zijn. In deze beleidsregel is opgenomen dat verlenging van een
eenmalige TUG-ontheffing voor een langere periode in beginsel niet aanvaardbaar is. Op grond van
artikel 32 van de beleidsregel “Landen en opstijgen 2013 kan worden afgeweken van het genoemde
aantal naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van de aanvrager. Van het maximaal aantal
starts en landingen (24) is in betreffende TUG ontheffing niet afgeweken, wel van het maximaal
aantal dagen om de vluchten meer te kunnen spreiden (van 12 naar 24 dagen).
Naar aanleiding van de zienswijze van HeliCentre merken wij het volgende op.
Op 26 augustus 2017 heeft de toezichthouder van de DCMR nadrukkelijk vermeld dat de TUGontheffing is verleend voor maximaal 24 starts en landingen. Dat HeliCentre aangeeft dat HeliPlan
de indruk heeft gewekt dat meer starts en landingen mochten plaatsvinden en dat een overtreding
hierdoor te rechtvaardigen is, kunnen wij niet volgen. Ook de redenering van HeliCentre dat een
onbeperkt aantal vluchten stonden gepland tot de avondperiode maar zij eerder zijn gestopt, kunnen
wij niet volgen gezien het maximale aantal starts en landingen in de verleende TUG ontheffing van
12 mei 2017 en de mededeling op zaterdag van de toezichthouder van de DCMR.
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HeliCentre is van mening dat zij niet aangemerkt kan worden als overtreder en daarom niet in
aanmerking kan komen voor een dwangsom. Dit standpunt is niet onderbouwd. Ten aanzien van dit
(onjuiste) standpunt wijzen wij naar artikel 5:1 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond
van artikel 5:1 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder overtreder verstaan “degene
die de overtreding pleegt of medepleegt”. Enkel het feit dat de ontheffing op naam staat van
HeliPlan ontslaat HeliCentre niet van het feit dat zij deze overtreding heeft begaan en een gedraging
/ handeling heeft uitgevoerd die in strijd is met een wettelijk voorschrift.
Naar aanleiding van de zienswijze van HeliPlan merken wij het volgende op.
De handelingen van HeliCentre hebben geleid tot overtreding voorschrift 2 van de TUG-ontheffing in
samenhang met artikel 8a.51 Wet luchtvaart. Uit de aanvraag van HeliPlan is af te leiden dat in
plaats van 12 dagen, 24 dagen wenselijker is vanwege de spreiding. De TUG-ontheffing is niet
bedoeld om in korte tijd 34 starts en 34 landingen in één weekeinde uit te voeren.
HelipPlan geeft aan dat zij organisatorische maatregelen gaat nemen. Dit vinden wij positief, omdat
hieruit blijkt dat u ter plaatse gaat toezien op de handelingen van de gebruikers van het terrein om
overtredingen te voorkomen. Omdat dit een nieuwe gedragsmaatregel is, zal het gebruik
vermoedelijk meer in overeenstemming komen met uw doelstelling. De overtreding van HeliCentre
is een gedragsovertreding en de nieuwe maatregel is eveneens afhankelijk van nieuwe afspraken.
Uw zienswijze geeft ons op dit moment geen aanleiding om af te zien van een last onder
dwangsom.
Onze conclusie is dan ook dat er naar aanleiding van de zienswijzen geen aanleiding bestaat af te
zien van het voornemen tot handhaving over te gaan en last onder dwangsom ook op te leggen aan
HeliCentre.
Overwegingen
Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en juridische
prioriteit. In het geval van overtreding van wetsartikelen en ontheffing voorschriften wordt dan ook
consequent opgetreden.
Verder zijn wij op grond van de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State in beginsel – behoudens bijzondere omstandigheden – gehouden wettelijke voorschriften te
handhaven. In de gegeven omstandigheden achten wij het algemeen belang dat is gediend bij
handhaving van de onderhavige wet- en regelgeving zwaarwegender dan uw belang bij voortzetting
van de overtredingen. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
Op grond van artikel 8.1a Wet luchtvaart is het verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te
landen, anders dan op een luchthaven.
Op grond van artikel 8a.51 Wet luchtvaart kunnen Gedeputeerde Staten voor tijdelijk en uitzonderlijk
gebruik van een terrein ontheffing verlenen van het voormelde verbod, indien het terrein wordt
gebruikt door een luchtvaartuig dat behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen categorie. Op grond van de beleidsregel “Landen en opstijgen 2013” hebben wij een locatiegebonden TUG ontheffing verleend aan HeliPlan met beperkingen en voorschriften.
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Op grond van artikel 4 van de beleidsregel “Landen en opstijgen 2013” zijn de volgende soorten
TUG-ontheffingen mogelijk: een TUG-ontheffing is eenmalig, locatie gebonden of generiek. Aan
HeliPlan is een locatie gebonden TUG-ontheffing verleend.
Op grond van voorschrift 5 zorgt de ontheffinghouder dat een van de gezagvoerders beschikt over
een afschrift van de ontheffing. Tijdens de controle bleek HeliCentre ter plaatse te beschikken over
een afschrift van de ontheffing.
Op grond van voorschrift 2 van de TUG-ontheffing mogen in 2017 op 24 dagen maximaal van 24
starts en 24 landingen op een terrein met coördinaten N52 03 30 E04 22 32, 2 plaatsvinden.
Op grond van voorschrift 4 van de TUG-ontheffing moet de ontheffinghouder zoveel mogelijk
overlast voorkomen of beperken. Omdat deze overtreding niet in de brief met het voornemen is
opgenomen, zal de last niet op dit voorschrift betrekking hebben.
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende hebben wij niet (meer) het vertrouwen dat u
zonder bestuurlijke maatregel de overtreding niet opnieuw zult begaan. Wij zien ons dan ook
genoodzaakt een last onder dwangsom op te leggen om de activiteiten gestaakt te houden.
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich naar onze mening niet tegen het
opleggen van een last onder dwangsom. Het opleggen van een last onder dwangsom is in de
onderhavige situatie het meest proportionele middel, omdat het gaat om overtredingen welke door u
op relatief eenvoudige wijze beëindigd gehouden kan worden.
Aangezien de TUG-ontheffing toeziet op tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein vinden wij
een dwangsombedrag van € 2.500 proportioneel en gaat er voldoende stimulans vanuit om
voorschriften van een TUG-ontheffing na te leven.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen last onder dwangsom verbeurt door tijdig en blijvend aan de
last te voldoen. De hoogte van de last onder dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de
overtreding en dient als prikkel om u te bewegen de overtreding (een gedraging) op te heffen en
hinder voor omwonenden te voorkomen.
De in de last opgenomen begunstigingstermijn is redelijk, omdat u per direct er voor kunt zorgen dat
geen starts en landingen plaatsvinden op de locatie gelegen bij Spoorlaan 100 in Den Haag.

Te nemen maatregelen
Wij sommeren u om de overtredingen te beëindigen door de volgende maatregel te nemen:
A. Op het terrein gelegen bij de locatie Spoorlaan 100 in Den Haag met de coördinaten
N52 03 30 E04 22 32,2 starts en landingen gestaakt te houden totdat een (nieuwe)
TUG-ontheffing of luchtvaartregeling op het terrein hoek Spoorlaan – Valutapad met
coördinaten N52 03 30 E04 22 32,2 in werking treedt.
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Besluit
Gelet op het vorenstaande besluiten wij op grond van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang
met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt.
1.

2.

U dient per direct nadat deze beschikking in werking treedt, (blijvend) te voldoen aan
voorschrift 2 van de TUG-ontheffing d.d. 12 mei 2017 met kenmerk 999935541-999929522
in samenhang met artikel 8a.51 Wet luchtvaart.
Wij waarschuwen u ervoor, dat als u niet voldoet aan het onder 1. gestelde, u per direct de
volgende dwangsom verbeurt van € 2.500 (tweeduizendenvijfhonderd euro) per
geconstateerde overtreding dat u niet voldoet aan voorschrift 2 van de TUG ontheffing in
samenhang met artikel 8a.51 Wet luchtvaart tot een maximum van € 10.000 (tienduizend
euro). Onder overtreding verstaan wij een start of een landing met een helikopter vanaf of op
het terrein hoek Spoorlaan – Valutapad in Den Haag met coördinaten N52 03 30 E04 22
32,2.

Wij wijzen u er op dat het verbeuren van (maximale) dwangsommen niet met zich meebrengt dat de
overtreding kunnen worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtreding zullen nadere
maatregelen worden overwogen.

Invordering bij twee overtreders
Wanneer niet wordt overgegaan tot betaling van de verbeurde dwangsom zal worden overgegaan
op een verbeurde van 50% van het dwangsombedrag bij beide partijen, wanneer het
grondpersoneel van de uit te voeren vluchten dezelfde partij is als degene die overtreding heeft
begaan op 27 augustus 2017. Wanneer de partij een ander partij is dan HeliCentre zal 100% van de
verbeurde dwangsom bij de ontheffinghouder worden ingevorderd.
Als één van de overtreders gehoor geeft aan de last, is de andere partij bevrijd van de verplichting
de last uit te voeren.
Inwerkingtreding besluit
Deze beschikking treedt in werking op de dag na de dag waarop deze aan beide partijen is
verzonden.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van
een bezwaarschrift gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland,
t.a.v. Secretariaat bezwarencommissie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Een bezwaarschrift kan
worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van deze
beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
de gronden van het bezwaar.
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Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's Gravenhage, Sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze kan een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.
Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond

Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:
HeliCentre B.V. t.a.v. de
ILenT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
Provincie Zuid-Holland, t.a.v. de heer
DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. mevrouw

-

.
@pzh.nl.
Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

De burgemeester van de gemeente Den Haag, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag;
Inspectie Leefomgeving & Transport, meldingtug@ilent.nl;
De Nationale Politie, dlvplvt@klpd.politie.nl.
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Bijlage 1 behorende bij beschikking met kenmerk 999955721-9999365388
Voorschrift 2 van de TUG ontheffing van 12 mei 2017 luidt:
Deze ontheffing geldt enkel op 24 dagen in 2017 voor een maximum van 24 starts en 24 landingen
op een terrein met coördinaten N52 03 30 E04 22 32.2 gelegen bij Spoorlaan 100, gemeente Den
Haag.
Voorschrift 4 van de TUG ontheffing van 12 mei 2017 luidt:
De ontheffinghouder voorkomt of beperkt zoveel als mogelijk overlast en schade voor omwonenden
en de omgeving.
Voorschrift 5 van de TUG ontheffing van 12 mei 2017 luidt:
De ontheffinghouder zorgt er voor dat (één van) de gezagvoerder(s) beschikt over een afschrift van
deze ontheffing.

Artikel 8a.51 Wet luchtvaart luidt:
1. Gedeputeerde staten kunnen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein ontheffing
verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid, indien het terrein wordt gebruikt door een
luchtvaartuig dat behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie.
2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften
worden verbonden.
3. Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu worden regels gesteld over:
a. het terrein;
b. de wijze waarop het terrein wordt gebruikt;
c. de termijn waarbinnen gedeputeerde staten een besluit nemen op de aanvraag;
d. de wijze waarop Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en de burgemeester van de gemeente
waarin het terrein ligt, wor den betrokken bij het verlenen van de ontheffing en bij het gebruik van
het terrein.
Artikel 8.1a Wet luchtvaart luidt:
1. Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een
luchthaven.
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