Kenmerk nr.: 2013-06102

ONTWERP
PROVINCIALE STATEN van GRONINGEN
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van < datum/kenmerk> inzake het bij verordening
vaststellen van luchthavenregelingen voor burgerluchthavens van regionale betekenis.
Gelet op de artikelen 8.1a en 8.64 van de Wet luchtvaart, het Besluit burgerluchthavens, de Regeling
burgerluchthavens en de Regeling veilig gebruik luchthavens en overige terreinen;
Overwegende,
dat de luchtvaartactivltelten voldoen aan de criteria van de Wet luchtvaart, het Besluit
burgerluchthavens, de Regeling burgerluchthavens en de Regeling veilig gebruik luchthavens
en overige terreinen;
dat voor deze locatie door de minister van Verkeer en Waterstaat tot en met 2009 een
ontheffing op grond van de Inmiddels vervallen Luchtvaartwet Is verleend;
door Gedeputeerde Staten van Groningen opeenvolgende ontheffingen tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart gedurende de periode
2010 tot en met 2013 zijn verleend;
dat de luchthaven uitsluitend wordt gebruikt door luchtvaartuigen zoals omschreven in artikel
5, tweede lid, onder c, van het Besluit burgerluchthavens
Besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

Luchthavenregeling MLA-vliegveld Grootegast

Algemeen
Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder:
a. luchthaven: terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet luchtvaart
b. exploitant: houder van een luchthavenregeling
c. Micro Light Aeroplane (MLA): luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit luchtvaartuigen
2008.
Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze luchthavenregeling is van toepassing op de luchthaven gelegen aan de Ipo Haalmaweg te
Grootegast, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie L, nummer 179, geografische positie
53°11'30"NB, 006°17'06"OL zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende kaart.
Artikel 3 Exploitant
De exploitant van de luchthaven zoals genoemd in artikel 2 is de heer J.F. Broersma, wonende aan
De Specht 6 te Surhuisterveen, of diens rechtsopvolger.

Artikel 4 Gebruik
Van de luchthaven, als genoemd In artikel 2, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt door de
exploitant, genoemd in artikel 3, diens rechtsopvolger of door hem of diens rechtsopvolger één of
meerdere aangewezen gastvliegers.
Artikel 5 Overige bepalingen
Naast deze regeling zijn de regels en voorschriften uit de Wet luchtvaart en Regeling veilig gebruik
luchthavens en andere terreinen van toepassing en moet er zorg voor worden gedragen dat de
luchthaven zoals genoemd In artikel 2 overeenkomstig deze regels en voorschriften ingericht en
gebruikt wordt.
Regels voor luchthavenverkeer
Artikel 6 Aantal vliegbewegingen en gebruikers
1.
Op de luchthaven:
a. mogen maximaal 250 starts en 250 landingen per gebruiksjaar worden uitgevoerd;
b. mogen maximaal 25 starts en 25 landingen per dag worden uitgevoerd;
c. is het maximaal aantal gelijktijdige gebruikers op enig moment beperkt tot 4;
d. wordt niet gelijktijdig gestart en geland;
e. worden uitsluitend lesvluchten en hobbymatige vluchten uitgevoerd;
f. zijn afdoende maatregelen getroffen om het publiek op een veilige afstand van het terrein te
houden.
2.
Voor de onder de onder a en b genoemde aantallen geldt dat een touch&go of overshoot geldt
als één landing en éen start.
Artikel 7 Typen luchtvaartuigen
De in artikel 6 genoemde vliegbewegingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd met MLA's.
Artikel 8 Tijden
Van de luchthaven mag uitsluitend gebruik worden gemaakt vanaf 08.00 uur tot het einde van de
uniforme daglichtperiode (UDP), zoals voor de betreffende datum is vermeld in de AIS/Luchtvaartgids
Nederland.
Rapportage
Artikel 9 Gebruiksjaar
Het gebrulksjaar voor deze luchthaven betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december van
hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 10 Registratie
1. De exploitant houdt een registratie bij waarin zijn opgenomen het aantal vliegbewegingen, het
type luchtvaartuig met bijbehorende registratie en de bijbehorende data en tijdstippen;
2. Bij het gebruik van de luchthaven dient de registratie, zoals genoemd in het vorige lid, voor een
toezichthouder van de provincie Groningen ter inzage aanwezig te zijn.
Artikel 11 Jaarlijkse rapportage
Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de in artikel 3 genoemde exploitant of
diens rechtsopvolger aan Gedeputeerde Staten van Groningen een rapportage over het gebruikvan
de luchthaven gedurende het betreffende gebruiksjaar. De rapportage bevat de in artikel 10
genoemde punten en moet voldoen aan de vereisten als gesteld in de Regeling burgerluchthavens.

Slotbepalingen
Artikel 12
Deze luchthavenregeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking in het
provinciaal blad.
Artikel 13
Deze luchthavenregeling wordt aangehaald als: Luchthavenregeling Grootegast.
Groningen,
Provinciale Staten van Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Kaart behorende bij Luchthavenregeling Grootegast: luchthavengebied luchthaven Grootegast

Luchthaven Grootegast

\ u i l ..X^K \ \

Luchthavengebied

\ A-'-->% - A - r ' \

\ \ \ \

.V"'"""'

X

1 - ' ■"■"'.

\,
\

\ \ \ \
\

" \ - - ' '\
^
\

X.X"\X\
\ W -\'" *|'--'""\
\ ,v \ '

\ 'k \ \

xx-xX

''

"^h ■-...i V" \'

X '■'" '1--

XXX'X---'''X''---''''%■■. '"

'•■ >;\ .--V. \

..-%1:^

\

A-:i"' \

\ \ ■■

\ ' \ ' - \ \ ■ :i:r:\
•\''

X' te.-:° '?t~'"\

\

1 \ \ \ \

■ '""

x^wm \ .XX \ T \ x \ \

f.} \ \ \ ..
1 \ ■,- ■ ^ M
\ \

V',

\ \ \ ....
\ \'

X'\ \ X

\'r\\ \\

X >\
y

'k
\

'-\)Xk \

V \

X'\

\ -'X^

\ \ \

Legenda
1

1 Luchthavengebied

''''\^\
^^^iA.''sTön'in|en / \ \

v'- l'A \ \ \

X^. M \ X

' \

^

.

,»

:«,

KO

N
^

A

