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Beschikking
BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Ontheffing artikel 8.1a, eerste lid Wet luchtvaart voor landingen en starts met een helikopter op
terreinen binnen de provincie Zuid-Holland voor 2019.
Geachte

,

Krachtens artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen
van de verbodsbepaling in artikel 8.1a, eerste lid van de Wet luchtvaart voor een bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen luchtvaartuig. Deze ontheffing ziet op het tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik van een terrein, niet zijnde een luchthaven, om er met een luchtvaartuig van op
te stijgen of op te landen. De Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (hierna: de
Regeling) bevat hiervoor aanvullende voorschriften. Verder heeft de Provincie Zuid-Holland beleid
geformuleerd in de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens
Zuid-Holland 2013 (hierna: Beleidsregel leo).
Op 11 december 2018 hebben wij een verzoek ontvangen van Ryfas Helicopters voor het verkrijgen
van een ontheffing van het verbod om buiten een luchthaven met een helikopter te mogen landen en
opstijgen, in de vorm van een generieke ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (hierna: tugontheffing). Het betreft een verzoek om te mogen vliegen van en naar terreinen binnen de provincie
Zuid-Holland.
Overwegingen
De ontheffing wordt aangevraagd voor helikopters. Dit luchtvaartuig wordt genoemd in artikel 21 van
het Besluit burgerluchthavens, een algemene maatregel van bestuur, en past daarom binnen de
categorie luchtvaartuigen waarvoor een ontheffing kan worden verleend volgens artikel 8a.51 van de
Wet luchtvaart. Verder is in de Beleidsregel leo opgenomen dat een generieke tug-ontheffing kan
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worden verleend voor commerciële helikoptervluchten en voor helikoptervluchten met een
maatschappelijke functie of nutsfunctie.
Krachtens paragraaf 2.3.2 en artikel 28 en artikel 34 van de Beleidsregel leo worden er beperkingen
opgelegd aan het gebruik van deze ontheffing. Deze beperkingen betreffen onder meer de
frequentie van het gebruik van de landingslocaties en de tijdstippen en locaties waarvoor deze
ontheffing kan worden gebruikt. De locaties waarvandaan niet mag worden opgestegen en geland
zijn weergegeven in de bijlagen A en B van de Beleidsregel leo. Deze kunt u vinden op de website
van de Provincie Zuid-Holland (http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Luchtvaartbeperkingen).
De frequentie van het gebruik van de landingslocaties geldt conform artikel 22 van de Beleidsregel
leo voor alle ontheffinghouders gezamenlijk. Indien uit inventarisatie van de gedane meldingen blijkt
dat een bepaald terrein in 2019 al 12 dagen is gebruikt voor starts en/of landingen of er al 24 starts
en 24 landingen zijn uitgevoerd, betekent dat voor deze specifieke locatie dat deze wordt uitgesloten
van verder gebruik voor de rest van het kalenderjaar. DCMR Milieudienst Rijnmond geeft, namens
Gedeputeerde Staten, aan alle ontheffinghouders bericht van deze beperking op de ‘volgevlogen
locatie’.
Overleg
Met de 60 burgemeesters van de Zuid-Hollandse gemeenten hebben wij overleg gevoerd. Dit
overleg is voorgeschreven in artikel 35, lid 2, van de Regeling. Wij hebben dit overleg vormgegeven
middels een e-mail die op 4 december 2018 aan de burgemeesters van alle gemeenten binnen de
Provincie Zuid-Holland is verstuurd. In deze e-mail wordt een reactie gevraagd op het gebied van
openbare orde.
Veertien gemeenten hebben een schriftelijke reactie gegeven op dit schrijven. De ingediende
reacties zijn betrokken bij het opstellen van dit besluit. De volgende reacties hebben wij ontvangen.
Elke reactie is voorzien van een respons.
Reactie 1
Verruimen van de meldingstermijn van 24 uur naar 48 uur om te kunnen oordelen over de openbare
orde, veiligheid, bereikbaarheid hulpdiensten en bluswatervoorziening.
Respons GS op reactie 1
In artikel 35, lid 3 van de Regeling is bepaald dat de houder van de ontheffing ten minste 24 uur
voor de dag dat de ontheffing wordt gebruikt dit voornemen schriftelijk of per e-mail meldt. De
Beleidsregel leo heeft bij deze wettelijke termijn aansluiting gezocht. Bij een evaluatie van het beleid
zal dit punt worden betrokken.
Reactie 2
Verwijzen naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeenten.
Respons GS op reactie 2
In de APV’s van gemeenten zijn diverse bevoegdheden op grond van de openbare orde
opgenomen. De bepalingen ter handhaving van de openbare orde die in de APV zijn opgenomen
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gelden voor een ieder. Zij hebben betrekking op verschillende situaties, bijvoorbeeld evenementen
waarbij helikopters en vrije ballonnen betrokken kunnen zijn. Daarom wordt onder de voorschriften
van deze generieke tug-ontheffing expliciet opgenomen dat tevens aan de APV van de betreffende
gemeente waarin het terrein gelegen is, moet worden voldaan.
Reactie 3
Er moet rekening gehouden worden met milieu, natuurmonumenten en Natura 2000.
Respons GS op reactie 3
Dit is ondervangen door voorschrift 6 en 7 in de beschikking. Hierin staat aangegeven dat het niet is
toegestaan om starts en landingen uit te voeren op een terrein dat ligt binnen een
milieubeschermingsgebied voor stilte, (beschermingszone broedseizoen van een) Natura 2000gebied of Beschermd natuurmonument zonder schriftelijke toestemming van de Omgevingsdienst
Haaglanden.
Reactie 4
Het is belangrijk dat de zondagsrust en de stiltegebieden niet verstoord worden.
Respons GS op reactie 4
Gegeven het juridisch kader van dit besluit, dat specifiek ziet op de luchtvaartaspecten van de
helikoptervluchten, is het respecteren van de zondagsrust voor de Provincie Zuid-Holland geen
aanleiding om het gebruik van de ontheffing op zondag niet toe te staan. De vlucht dient ten minste
24 uur van tevoren te worden gemeld aan de burgemeester van de betreffende gemeente. Wanneer
deze van oordeel is dat in diens/haar gemeente de zondagsrust niet verstoord mag worden, kan de
burgemeester, naar aanleiding van de verplichte melding, het gebruik van de ontheffing verbieden.
Dit kan hij/zij doen krachtens zijn/haar bevoegdheden in het kader van de handhaving van de
openbare orde op grond van de Gemeentewet dan wel de Algemeen Plaatselijke Verordening, dan
wel de Zondagswet.
Tot behoud van de rust is het landen of opstijgen in een milieubeschermingsgebied voor stilte met
een gemotoriseerd luchtvaartuig niet toegestaan. Het opstijgen en landen van helikopters in deze
gebieden is daarmee uitgesloten. Voor vrije ballonnen is het wel toegestaan op te stijgen van deze
gebieden. Voor helikopters kan van dit uitgangspunt alleen om dringende of gewichtige redenen
gemotiveerd worden afgeweken. Overigens is het landen op of opstijgen van terreinen in de
nabijheid van milieubeschermingsgebieden voor stilte toegestaan, behoudens de beperkingen om
andere redenen.
Reactie 5
Opschrikkend vee en schade voor agrariërs
Respons GS op reactie 5
Tot op heden is het bij mij niet bekend dat (sinds 2010) schade is ontstaan door het starten en
landen van luchtvaartuigen in de provincie Zuid-Holland. Luchtvaartuigen mogen ingevolge het
gestelde in het Burgerlijk Wetboek niet starten van en landen op een terrein zonder daarbij
toestemming te hebben van de grondeigenaar of zakelijk gerechtigde. Indien de vrees bestaat dat
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schade door het starten en landen zich zal voordoen, of dat vee op hol zal slaan, is het raadzaam
dat de grondeigenaar geen toestemming geeft voor het starten en landen van luchtvaartuigen op
zijn terrein. In die gevallen mag de houder van de generieke tug-ontheffing niet starten vanaf of
landen op die terreinen.
Schade veroorzaakt door het laag overvliegen dient gemeld te worden bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport. Die is het bevoegde gezag voor het luchtzijdige gebruik van de kleine
en recreatieve luchtvaart.
De reacties van de burgemeesters leiden er niet toe dat wij afzien van het verlenen van de
generieke tug-ontheffing.
BESLUIT
Gelet op het vorenstaande besluiten wij, op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart
en de Beleidsregel leo:
- aan Ryfas Helicopters een generieke tug-ontheffing te verlenen van het verbod om met een
luchtvaartuig te mogen landen op en/of opstijgen van terreinen binnen de provincie Zuid-Holland
gedurende het kalenderjaar 2019;
- de hierna opgenomen voorschriften te verbinden aan dit besluit.
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1. Het aanvraagformulier maakt deel uit van deze ontheffing.
2. Deze ontheffing geldt voor een maximum van twee starts en twee landingen per terrein per
dag in het kalenderjaar 2019.
3. Per kalenderjaar mag door alle houders van een tug-ontheffing gezamenlijk op een terrein
niet meer dan 24 keer worden opgestegen en 24 keer worden geland verdeeld over
maximaal 12 dagen in dat jaar. DCMR Milieudienst Rijnmond stelt alle houders van een
generieke tug-ontheffing zo spoedig mogelijk op de hoogte van het bereiken van deze
maxima.
4. Het landen op of opstijgen van een terrein is niet meer toegestaan wanneer de
ontheffinghouder ten aanzien van dat terrein een mededeling zoals bedoeld in voorschrift 3
heeft ontvangen.
5. Van de ontheffing kan alleen gebruik gemaakt worden tijdens de uniforme daglichtperiode,
maar niet voor 07:00 uur.
6. Het is niet toegestaan om helikopterlandingen en helikopterstarts uit te voeren op een
terrein dat ligt binnen een milieubeschermingsgebied voor stilte, Natura 2000-gebied of
Beschermd natuurmonument, zoals aangegeven op de kaarten A en B in de Bijlage
behorende bij de Beleidsregel leo.
7. Het is niet toegestaan om helikopterstarts en helikopterlandingen te maken in de buffers van
Natura 2000-gebieden of Beschermde natuurmonumenten zonder een
natuurbeschermingswetvergunning of een schriftelijke toezegging van de Omgevingsdienst
Haaglanden dat een natuurbeschermingswetvergunning niet nodig is. Het betreft de
buffergebieden zoals weergegeven op de kaarten A en B in de Bijlage behorende bij de
Beleidsregel leo.
8. De houder van deze ontheffing zorgt er voor dat (één van) de gezagvoerder(s) beschikt over
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een afschrift van deze ontheffing.
9. De houder van deze ontheffing geeft ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing
de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de
Nationale Politie en de burgemeester(s) van de gemeente(n) waarbinnen het start- en/of
landingsterrein ligt, kennis van het voornemen de ontheffing te gebruiken. In deze melding
moeten in ieder geval de navolgende gegevens zijn opgenomen:
• kenmerk van de ontheffing;
• vluchtdatum en tijdstippen waarop de vluchten worden uitgevoerd;
• informatie over de betreffende locatie;
• soort en kenmerk luchtvaartuig(en);
• reden van de vlucht(en); en
• indien de vluchten verbonden zijn aan een evenement, de naam van het
evenement.
Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat kan deze melding worden verzonden naar
meldingtug@ilent.nl. Aan Gedeputeerde Staten kan dit worden verzonden naar
meldingtug@dcmr.nl. Aan de Nationale Politie kan dit worden verzonden naar
dlvplvt@klpd.politie.nl. Aan de burgemeester van de gemeente waarin het terrein is
gelegen, kan de melding verzonden worden naar het e-mailadres genoemd onder het kopje
‘Melding’.
10. Voor aanvang van de vlucht moet de gezagvoerder van het luchtvaartuig zich ervan
vergewissen dat de onder punt 9 genoemde melding is gedaan door de houder van de
ontheffing.
11. Het landen op of opstijgen van een bepaald terrein mag alleen plaatsvinden indien de
rechthebbende van dat terrein daarmee heeft ingestemd. De gezagvoerder beschikt over
een reproduceerbaar en verifieerbaar bewijsstuk daarvan, dat kan worden overgelegd bij of
na het landen.
12. De houder van deze ontheffing voorkomt of beperkt zoveel als mogelijk overlast en schade
voor omwonenden en de omgeving.
Melding
In voorschrift 9 is voorgeschreven dat een melding verzonden dient te worden naar de
burgemeester van de gemeente waarin het terrein voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik is gelegen.
De onderstaande gemeenten hebben specifiek gevraagd om onderstaand e-mailadres te gebruiken.
Gemeente Nieuwkoop mailboxAPV@nieuwkoop.nl
Gemeente Papendrecht
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk veiligheid@bodegraven-reeuwijk.nl
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht melding@ambachtveilig.nl
Gemeente Goeree-Overflakkee info@ggo.nl
Gemeente Lisse apv.vergunningen@hltsamen.nl
Gemeente Teylingen apv.vergunningen@hltsamen.nl
Gemeente Hillegom apv.vergunningen@hltsamen.nl
Gemeente Alphen aan den Rijn gemeente@alphenaandenrijn.nl t.a.v. team vergunningen
Gemeente Hellevoetsluis
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Overig
Het verlenen van deze ontheffing houdt niet in dat een start of landing kan plaatsvinden ondanks dat
deze overeenkomstig deze ontheffing zou worden uitgevoerd. De burgemeester van de gemeente
waarin het terrein ligt, kan op grond van zijn bevoegdheid met betrekking tot de openbare orde de
uitvoering ervan tegenhouden. Tevens kan de Inspectie Leefomgeving en Transport de uitvoering
van starts of landingen tegenhouden op grond van haar bevoegdheid ten aanzien van de
(vlieg)veiligheid.
Deze ontheffing laat onverlet dat u dient te voldoen aan de relevante bepalingen van de Wet
luchtvaart en de Regeling, voor zover die in de procedure tot verlening van deze ontheffing niet zijn
getoetst. Het betreft met name de bepalingen inzake de veiligheid, de vlieghoogte en de vereisten
waaraan een terrein moet voldoen. Deze ontheffing laat eveneens onverlet dat u dient te voldoen
aan overige wetgeving, zoals de APV van de gemeente welke van toepassing is op het terrein voor
tijdelijk en uitzonderlijk gebruik, de Zondagswet en de Wet natuurbescherming.
Indien omwonenden melden dat zij overlast ondervinden, verzoeken wij u om hen mede te delen dat
zij contact kunnen opnemen met de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond: 0888 - 333
555.
In het kader van deze ontheffing mogen per terrein binnen een kalenderjaar maximaal 24 starts en
24 landingen worden uitgevoerd. Na een voormelding moeten wij ervan uitgaan dat het aantal van
één start en één landing of twee starts en twee landingen ook daadwerkelijk is uitgevoerd (art. 29 lid
4 van de Beleidsregel leo). Het komt echter voor dat de gemelde vluchten geen doorgang hebben
kunnen vinden.
Om te voorkomen dat een locatie op enig moment ten onrechte wordt aangemerkt als ‘volgevlogen’,
verzoeken wij u om binnen 72 uur na de voormelding een namelding uit te voeren indien u op de
voorgenomen dag toch geen gebruik heeft gemaakt van deze ontheffing. U kunt deze namelding
verzenden naar meldingtug@dcmr.nl. Wij verzoeken u in de namelding het kenmerk van uw
ontheffing op te nemen.
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BEZWAAR
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden,
onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift.
Het bezwaar dient gericht te worden aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
T.a.v. het Awb-secretariaat
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop
kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de
Rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek worden ingediend tot
het treffen van een voorlopige voorziening.
Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan:
DCMR Milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam

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

b.a.
drs. T. Groeneweg
bureauhoofd Geluid en Veiligheid DCMR Milieudienst Rijnmond

Verzonden op: 4 januari 2019
Kopie verstuurd aan:
De burgemeesters van de Zuid-Hollandse gemeenten;
Inspectie Leefomgeving & Transport, meldingtug@ilent.nl;
De Nationale Politie, dlvplvt@klpd.politie.nl.
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