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Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen
van 27 november 2012, nr. 431215, afd. MV, tot bekendmaking van hun besluit van 27 november 2012, nr. B.17, tot
vaststelling van de Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk
gebruik Wet luchtvaart provincie Groningen 2012.
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Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen;
maken bekend dat in hun vergadering van 27 november 2012, nr. B.17, is vastgesteld hetgeen
volgt:

Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen
Overwegende dat de Wet luchtvaart, artikel 8a.51, het Besluit burgerluchthavens en de Regeling
veilig gebruik luchthavens en andere terreinen aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid attribueren tot het verlenen van ontheffing van het verbod bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid, van de Wet
luchtvaart;
Gelet op artikel 4:81 van Algemene wet bestuursrecht;
besluiten:
vast te stellen hetgeen volgt:
I. Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik op grond
van de Wet luchtvaart in de provincie Groningen
1. Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
Voor een terrein dat op meer dan 12 dagen per jaar gebruikt wordt, of zal gaan worden,
voor luchtverkeer met één of meer luchtvaartuigen is het tot stand brengen van een luchthavenregeling nodig, en kan niet met een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
worden volstaan.
2. Soorten ontheffing
Gedeputeerde Staten onderscheiden twee soorten ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik:
a. Voor alle in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens genoemde luchtvaartuigen: Een
locatiegebonden ontheffing voor evenementen, projecten of eenmalige vluchtdagen voor
landingen of starts op één dag of meer dagen, maar wel met een maximum van 12 dagen per terrein per jaar;
b. Alleen voor helikopters: Een generieke ontheffing voor de gehele provincie voor maximaal 12 maanden. Per terrein geldt een maximaal gebruik van 12 dagen per jaar. Hierbij
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geldt een maximum van 2 landingen en 2 starts per dag per terrein. Op grond van aan
de ontheffing te verbinden voorwaarden kunnen bepaalde gebieden worden uitgesloten
van de ontheffing. Ten minste 24 uur voor de uitvoering van een vlucht doet de houder
van de ontheffing hiervan melding aan Gedeputeerde Staten.
3. Toetsingscriteria tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
Bij het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing kunnen de volgende criteria worden betrokken:
- belang voor aanvrager, opdrachtgever of klant;
- belang van omwonenden;
- belang voor natuur, milieu of omgeving, in het bijzonder gebieden in de Ecologische
Hoofdstructuur, Natura 2000-gebieden, vogelbeschermingsgebieden, stiltegebieden;
- aan- en uitvliegroutes;
- overige voor verstoring gevoelige locaties.
Indien op grond van de bovengenoemde afweging er bezwaren bestaan tegen het verlenen
van de ontheffing kunnen, voordat de ontheffing wordt geweigerd, alternatieve locaties of
tijden voor de ontheffing in samenspraak met de aanvrager en de burgemeester van de betreffende gemeente worden overwogen.
4. Nadere regels locatiegebonden ontheffing
Ten aanzien van het verlenen van een locatiegebonden ontheffing worden de volgende regels in acht genomen:
a. Als het aantal gevraagde gebruiksdagen van één of meer gebruikers op één en hetzelfde terrein de 12 dagen per kalenderjaar overschrijdt als gevolg van eenmalige locatiegebonden en generieke ontheffingen weigeren Gedeputeerde Staten de gevraagde locatiegebonden ontheffing en stellen zo nodig de procedure tot vaststelling van een luchthavenregeling in werking.
b. Als op twee of meer in elkaars directe omgeving liggende terreinen een locatiegebonden
ontheffing wordt aangevraagd, weigeren Gedeputeerde Staten de gevraagde ontheffing
als door de aard en omvang van het beoogde gebruik de gehinderde gebieden van het
gebruik van deze percelen feitelijk als hetzelfde gebied kunnen worden aangemerkt en
de aanvragen tezamen de 12 dagen per kalenderjaar overstijgen. Onder directe omgeving wordt verstaan terreinen die minder dan 1000 meter hemelsbreed van elkaar verwijderd zijn.
5. Nadere regels generieke ontheffing
In de generieke ontheffing worden in ieder geval voorschriften opgenomen met betrekking
tot:
a. het aantal gebruiksdagen van één of meer gebruikers op één en hetzelfde terrein de 12
dagen per kalenderjaar niet overschrijdt;
b. het op dezelfde dag gebruiken van twee of meer in elkaars directe omgeving liggende
terreinen niet is toegestaan. Onder directe omgeving wordt verstaan terreinen die minder dan 1000 meter hemelsbreed van elkaar verwijderd zijn;
c. het niet van toepassing zijn op de in de provincie Groningen gelegen (delen van) Natura2000 gebieden Waddenzee, Lauwersmeer, Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied, Drentsche Aa-gebied en Lieftinghsbroek.;
d. het in de gemeente Groningen uitsluitend van toepassing zijn op de daartoe aangewezen locaties Sportpark Vinkhuizen, Sportcentrum Kardinge en Sportpark Coendersborg.
6. Publicatie
Een verleende ontheffing wordt gepubliceerd op de website van de provincie Groningen totdat de betreffende vlucht is uitgevoerd of, indien het een generieke ontheffing betreft, de
geldigheidsduur van de ontheffing is verstreken.

2
Nr. 21/2012

P R O V I N C I A A L

B L A D

V A N

D E

P R O V I N C I E

G R O N I N G E N

7. Aanvraagformulier
De aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend met één van de formulieren die als bijlagen bij deze beleidsregel zijn opgenomen. Bijlage 1 betreft het formulier ten behoeve van
een locatiegebonden ontheffing en bijlage 2 dat van een generieke ontheffing.
8. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet
luchtvaart provincie Groningen 2012.
II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad
waarin dit besluit is geplaatst.
III. In te trekken de op 6 april 2010 vastgestelde Beleidsregel tijdelijke en uitzonderlijk gebruik Wet
luchtvaart provincie Groningen (zaaknr.229516).
IV. Dit besluit bekend te maken door bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 27 november 2012.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.

Groningen, 27 november 2012.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.
Uitgegeven, 28 november 2012.
De secretaris:
H.J. Bolding.
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Bijlage 1 behorende bij en onderdeel uitmakende van de Beleidsregel tijdelijke en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart provincie Groningen
AANVRAAGFORMULIER LOCATIEGEBONDEN TUG-ONTHEFFING
Artikel 8a:51 Wet Luchtvaart/RBML
Een op deze aanvraag verleende ontheffing geeft afhankelijk van de aanvraag voor 1 tot 12 dagen per
kalenderjaar per dag het recht op het gebruik door een luchtvaartuig van een terrein dat geschikt is
voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) in de zin van de Wet luchtvaart, het Besluit burgerluchthavens en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.
De aanvraag kan per e-mail te worden verzonden naar luchtvaart@provinciegroningen.nl.
A. Algemene informatie aanvrager
1. Rechtspersoon (indien van toepassing):
2. Naam:
3. Adres:
4. Postcode:
5. Plaats:
6. Telefoon:
7. Mobiel nummer:
8. E-mail:
9. Fax:
B. Informatie locatie
1. Locatie:
2. Adres:
3. Postcode:
4. Plaats:
5. Contactpersoon locatie:
6. Telefoonnummer contactpersoon:
C. Algemene informatie
1. Soort luchtvaartuig:
(merk, type, registratie nummer)
2. Periode:
3. Aantal gewenste dagen:
4. Hoeveelheid vluchten per dag:
5. Evt. tijdstip van vluchten:
6. AOC aanwezig:

<max. 1 kalenderjaar>
<max. 12>
<2x2 of specifiek aantal>
<Ja/Nee>

D. Algemene toelichting
Reden aanvraag en motivering ontheffing:
E. Toegevoegde bijlagen
Plattegrond locatie terrein(en) schaal <kaart specifieke locatie>
F. Verklaring
De aanvrager verklaart bekend te zijn met alle relevante regelgeving inzake veilig gebruik van een
of meer terreinen voor gebruik door de aangegeven luchtvaartuigen, alsmede van alle relevante regelgeving ter voorkóming van schade aan of vervuiling van de bodem en ter beperking van hinder of
gevaar voor burgers en omgeving.
De aanvrager verklaart voorafgaand aan het tijdelijke en uitzonderlijke gebruik van een bepaald terrein, zich ervan te vergewissen dat de eigenaar van het desbetreffende terrein toestemming voor
het gebruik heeft gegeven.
G. Ondertekening
Datum:
Naam ondertekenaar:
Handtekening:
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Bijlage 2 behorende bij en onderdeel uitmakende van de Beleidsregel tijdelijke en uitzonderlijk
gebruik Wet luchtvaart provincie Groningen
AANVRAAGFORMULIER GENERIEKE TUG-ONTHEFFING
Artikel 8a:51 Wet Luchtvaart/RBML
Een op deze aanvraag verleende ontheffing geeft afhankelijk van de aanvraag voor 1 tot 12 dagen per
kalenderjaar per dag het recht op het gebruik door een luchtvaartuig van een terrein dat geschikt is
voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) in de zin van de Wet luchtvaart, het Besluit burgerluchthavens, de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.
De aanvraag dient per e-mail te worden verzonden naar luchtvaart@provinciegroningen.nl
A. Algemene informatie aanvrager
1. Rechtspersoon (indien van toepassing):
2. Naam:
3. Adres:
4. Postcode:
5. Plaats:
6. Telefoon:
7. Mobiel nummer:
8. E-mail:
9. Fax:
B. Algemene informatie
1. Luchtvaartuigen:
(merk, type, registratie nummer)
2. Periode:
3. AOC aanwezig:

<max. 1 kalenderjaar>
<Ja/Nee>

C. Algemene toelichting
Reden aanvraag en motivering ontheffing:
D. Toegevoegde bijlagen
E. Verklaring
De aanvrager verklaart bekend te zijn met alle relevante regelgeving inzake veilig gebruik van een of
meer terreinen voor gebruik door de aangegeven luchtvaartuigen, alsmede van alle relevante regelgeving ter voorkóming van schade aan of vervuiling van de bodem en ter beperking van hinder of gevaar
voor burgers en omgeving.
De aanvrager verklaart voorafgaand aan het tijdelijke en uitzonderlijke gebruik van een bepaald terrein,
zich ervan te vergewissen dat de eigenaar van het desbetreffende terrein toestemming voor het gebruik heeft gegeven.
F. Ondertekening
1. Datum:
2. Naam ondertekenaar:
3. Handtekening:
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