
Hoofdstuk 11 Beleidsregels Luchtvaart

Begripsbepalingen

Buitengebied
Gebied buiten aaneengesloten bebouwing, zoals aangegeven in de Omgevingsverordening 
provincie Groningen

CTR 
Control Region, gecontroleerde luchtruimgebieden waar vliegtuigen tweewegcommunicatie 
onderhouden met een luchtverkeerstoren

Ganzenfoerageergebieden
Door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen in het besluit “Vaststellen begrenzing 
ganzenfoerageergebieden” aangewezen gebieden

Gebruiksdag 
Dag waarop gebruik wordt gemaakt van de TUG-ontheffing

ILT
Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaartuig
Luchtvaartuig als bedoeld in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens

Luchthaven
Luchthaven als bedoeld in artikel 1 .1 Wet luchtvaart

NNN
Natuurnetwerk Nederland; een samenhangend netwerk van robuuste natuurgebieden, ecolo-
gische verbindingszones en agrarische gebieden met natuurwaarden, waarbinnen ecosystemen 
met daarbij behorende soorten duurzaam kunnen voortbestaan, zoals aangegeven in de Omge-
vingsverordening provincie Groningen

RPA
Op afstand bestuurd luchtvaartuig (remotely piloted aircraft), niet zijnde een modelluchtvaartuig

UDP
Uniforme daglicht periode, als bedoeld in artikel 1 van het Besluit luchtverkeer 2014 (zijnde het 
gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zons-
ondergang zoals geldt voor de positie 52°00’ N en 05°00’ O op zeeniveau)

RVGLT
Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

Terrein
De buiten een aangewezen luchthaven gelegen gronden die daadwerkelijk voor het landen of 
opstijgen van luchtvaartuigen worden gebruikt

TUG-ontheffing
Ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik als bedoeld in artikel 8a .51 Wet luchtvaart

Vlucht
Verplaatsing van het luchtvaartuig gedurende het tijdsverloop dat het in beweging komt met de 
bedoeling om op te stijgen, tot het ogenblik dat het weer tot volledige stilstand is gekomen na 
de landing

Vliegbeweging
Een start óf een landing van een luchtvaartuig

Standplaats
Standplaats als bedoeld in artikel 1 .2, lid 3 sub a, van het Besluit geluidhinder

Ligplaats
Ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen als bedoeld in 
artikel 1 .2, lid 3 sub b, van het Besluit geluidhinder

Woning
Gebouw dat voor bewoning is bestemd als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder

Geluidsgevoelige ruimte
Ruimte als aangegeven in art . 1 van de Wet geluidhinder (ruimte binnen een woning voor 
zover die kennelijk als slaap- woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is 
bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m2)

Ander geluidgevoelig gebouw
Gebouw als bedoeld in artikel 1 .2 van het Besluit geluidhinder (onderwijsgebouw, ziekenhuis, 
verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrische inrichting of kinderdagverblijf)

Verblijfsruimte
Verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1 .1  lid 1 sub d van het Besluit geluidhinder

Paragraaf 11.1 Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik

ARTIKEL 1 Van tijdelijk en uitzonderlijk gebruik is sprake als een terrein 12 dagen of minder in een aaneen-
gesloten periode van 12 maanden wordt gebruikt voor starts en landingen van luchtvaartuigen, 
zoals genoemd in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens .

Paragraaf 11.1.1 Soorten TUG-ontheffingen

ARTIKEL 2 (Soorten TUG ontheffingen)

Gedeputeerde Staten onderscheiden drie soorten TUG-ontheffingen:

a . generieke ontheffing: een ontheffing alleen voor helikopters, voor ten tijde van de aanvraag 
nog niet bekende terreinen in de provincie Groningen . Hierbij geldt een maximum van 2 
landingen en 2 starts per dag per terrein . Op grond van aan de ontheffing te verbinden voor-
waarden en/of voorschriften kunnen bepaalde gebieden worden uitgesloten van de onthef-
fing; 

b . locatiegebonden ontheffing: een ontheffing voor een vooraf aangegeven terrein, voor 
vluchten verdeeld over maximaal 12 dagen per jaar;

c . bijzondere locatiegebonden ontheffing: een ontheffing bij evenementen of projecten voor 
meerdere starts of landingen op een vooraf aangegeven terrein . Deze ontheffing geldt 
voor één dag met een maximum van 80 vliegbewegingen . Indien de vergunning op grond 
van artikel 6 van de Regeling luchtvaartvertoningen voorziet in een groter aantal vliegbe-
wegingen of een langere periode, dan gelden voor de toepassing van de eenmalige TUG 
ontheffing, de aantallen en periodes vermeld in die vergunning .

ARTIKEL 3 Een verzoek om ontheffing wordt, met gebruikmaking van het hiervoor op de website  
www.provinciegroningen.nl beschikbare formulier, ingediend bij Gedeputeerde Staten .

Paragraaf 11.1.2 Toetsingscriteria tijdelijk en uitzonderlijk gebruik

ARTIKEL 4 Bij het beoordelen van een aanvraag om een TUG-ontheffing worden voor zover van toepassing 
in ieder geval de volgende belangen betrokken:
a . het belang van de aanvrager dan wel de opdrachtgever of klant;
b . het belang van omwonenden dan wel gebruikers van nabijgelegen percelen;
c . het belang van natuur en milieu, in het bijzonder gebieden van het Natuurnetwerk 

Nederland, Leefgebieden voor akker- of weidevogels en ganzenfoerageergebieden;
d . het advies van de burgemeester naar aanleiding van het overlegmoment in het kader van 

openbare orde en veiligheid . 
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ARTIKEL 5 De aanvrager dient, gelet op de aspecten van de belangenafweging als bedoeld onder 1, die 
informatie aan te leveren die naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is om te 
kunnen beslissen op de aanvraag .

ARTIKEL 6 In beginsel wordt de ontheffing alleen verleend voor terreinen gelegen in het buitengebied . De 
locaties Sportpark Vinkhuizen en Sportcentrum Kardinge in de gemeente Groningen vormen 
hierop een uitzondering . Daarnaast kan een uitzondering worden gemaakt wegens een door 
de aanvrager te duiden maatschappelijk belang of indien door de aanvrager bij het verzoek 
aannemelijk is gemaakt dat hinder en gevaar bij het gebruik van de locatie redelijkerwijs niet te 
verwachten is .

Paragraaf 11.1.3. Weigeringsgronden en samenloopbepalingen

ARTIKEL 7 Gedeputeerde Staten weigeren de ontheffing in ieder geval indien:
a . wordt opgestegen vanaf, of geland op, een gebied van het Natuurnetwerk Nederland dan 

wel boven een gebied van het Natuurnetwerk Nederland;
b . deze betrekking heeft op leefgebieden van akker- of weidevogels tijdens het broedseizoen 

(van 1 maart tot 1 augustus);
c . deze betrekking heeft op ganzenfoerageergebieden of een strook van 1 km langs de 

Waddenkust tijdens de trek- en winterperiode van 1 oktober tot 1 april;
d . het aantal vluchten op één gebruiksdag de aantallen, die op grond van deze beleidsregels 

gelden voor de betreffende soort ontheffing, overschrijdt;
e . uit overleg met de burgemeester van de betreffende gemeente blijkt dat de openbare orde 

of veiligheid door de start(s) of landing(en) in ontoelaatbare mate in het geding is;
f . op twee of meer in elkaars directe omgeving liggende terreinen een TUG-ontheffing wordt 

aangevraagd en 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 . Hierbij 
geldt dat locaties die minder dan 1 .000 meter hemelsbreed van elkaar verwijderd zijn, in 
beginsel als in elkaars directe omgeving liggende terreinen worden beschouwd . 

ARTIKEL 8 Indien er op grond van de bovengenoemde afwegingen bezwaren bestaan tegen het verlenen 
van een ontheffing, kunnen, voordat de ontheffing wordt geweigerd, alternatieve locaties of 
tijden voor de ontheffing in samenspraak met de aanvrager en voor zover daartoe aanleiding is, 
met de burgemeester van de betreffende gemeente worden overwogen .

ARTIKEL 9 Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing eveneens weigeren indien:

a . het terrein gelegen is binnen de CTR van vliegveld Eelde of binnen beperkingengebieden 
van dan wel nabij één van de in de provincie Groningen gelegen luchthavens;

b . het terrein gelegen is binnen de contouren van de laagvliegroute voor straalvliegtuigen 
(laagvliegroute 10 vermeld in bijlage A . van de Regeling minimum VFR-vlieghoogten en 
VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters);

c . de afstand tot in werking zijnde windturbines zodanig kort is dat dit in verband met zog/
turbulentie van de turbines ontoelaatbare veiligheidsrisico’s kan opleveren .

ARTIKEL 10 In geval van samenloop van ontheffingen gelden de volgende bepalingen;

a . Een specifieke locatiegebonden ontheffing wordt geweigerd indien voor het desbetreffende 
terrein in het desbetreffende jaar al een specifieke locatiegebonden of een locatiegebonden 
ontheffing is verleend of op het desbetreffende terrein al gebruik is gemaakt van een 
generieke ontheffing .

b . Een locatiegebonden ontheffing wordt geweigerd indien voor het desbetreffende terrein al 
een specifieke locatiegebonden ontheffing is verleend .

c . Er mag geen gebruik worden gemaakt van een generieke ontheffing op een terrein waarvoor 
een locatiegebonden ontheffing of een specifieke locatiegebonden ontheffing is verleend . 

Paragraaf 11.2 Voorschriften ontheffing

ARTIKEL 1 Aan TUG-ontheffingen worden ten minste de volgende voorschriften verbonden:

a . van het terrein mag uitsluitend gebruik worden gemaakt tijdens de UDP .
b . voor helikopters: bij het starten en landen moet er, zolang de rotoren draaien, zorg voor 

worden gedragen dat het publiek een afstand van tenminste 30 meter tot de helikopter 
bewaart . Ook dient er 30 meter afstand tot de lijn van de richting waarin de helikopter 
opstijgt dan wel landt te worden bewaard . Hierbij moet worden uitgegaan van een start- dan 
wel landingslijn van ten minste 100 meter gemeten vanaf het start of landingspunt .

c . een vliegbeweging moet tenminste 24 uur vooraf aan Gedeputeerde Staten worden gemeld . 
Een vliegbeweging op zondag wordt uiterlijk op de voorafgaande vrijdag vóór 12 .00 uur 
gemeld .

d . de houder van de ontheffing meldt, op in de toelichting van deze beleidsregels vermelde 
wijze, ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing aan Gedeputeerde Staten, ILT 
en aan de burgemeester van de gemeente waarin het betreffende terrein ligt dat de houder 
voornemens is gebruik te maken van de ontheffing .

e . de houder van de ontheffing moet het gebruik van een terrein achteraf binnen 4 weken na 
afloop van het betreffende kwartaal op in de toelichting van de beleidsregels vermelde wijze 
melden aan Gedeputeerde Staten en ILT, onder vermelding van de data waarop is gevlogen 
met de aantallen vliegbewegingen per dag . 

voorschriften generieke ontheffing
a . het aantal vliegbewegingen per dag mag niet meer bedragen dan 2 starts en landingen per 

dag per terrein .
b . de ontheffing is niet van toepassing op:

 ● Natura 2000-gebieden gebieden van het NNN; leefgebieden voor weidevogels tijdens het 
broedseizoen (van 1 maart tot 1 augustus);

 ● ganzenfoerageergebieden en een strook van 1 km langs de Waddenkust tijdens de trek- 
en winterperiode van 1 oktober tot 1 april .

c . in de gemeente Groningen is de ontheffing uitsluitend van toepassing op de daartoe aange-
wezen locaties Sportpark Vinkhuizen en Sportcentrum Kardinge .

voorschriften locatiegebonden ontheffing
a . bij het starten en landen moet er zorg voor worden gedragen dat publiek een afstand van 

tenminste 25 meter tot het luchtvaartuig bewaart en zich niet op de start- en landingsbaan 
bevindt, gedurende de tijd dat de motor van het luchtvaartuig in werking is .

voorschriften bijzondere locatiegebonden ontheffing
a . de houder van de ontheffing stelt gebruikers van woningen, andere geluidgevoelige 

gebouwen, ligplaatsen en standplaatsen die binnen 250 meter van het terrein liggen ten 
minste 5 dagen voor de aanvang van de vluchten hiervan op de hoogte, met vermelding van 
de ligging van het terrein, de gebruiksdag, het aantal vluchten en de vliegroutes .

ARTIKEL 2 Het niet nakomen van (één van) de in het besluit (de ontheffing) vermelde voorschriften kan 
leiden tot het onmiddellijk intrekken van dit besluit, zonder recht op schadevergoeding .

Nadere regels generieke ontheffing

ARTIKEL 3 Indien van een generieke ontheffing op meerdere terreinen gebruik wordt gemaakt, is het 
maximaal aantal gebruiksdagen voor die terreinen gezamenlijk niet meer dan 12 .

ARTIKEL 4 In de generieke ontheffing kan het totaal aantal gebruiksdagen (voor een, of voor meerdere 
specifieke terreinen) worden begrensd tot minder dan 12, in een periode van 12 maanden .

ARTIKEL 5 Indien wordt gestart of geland binnen de CTR van vliegveld Eelde, dient voorafgaand aan een 
vlucht contact te worden opgenomen met de verkeersleiding van vliegbasis Eelde .
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Nadere regels locatiegebonden ontheffing

ARTIKEL 6 In de locatiegebonden ontheffing worden grenzen gesteld aan het aantal gebruiksdagen en 
aan het aantal vliegbewegingen op een gebruiksdag . Hierbij hanteren Gedeputeerde Staten de 
navolgende criteria, afhankelijk van het aantal gebruiksdagen en de kortste afstand van de start- 
en landingsplaats tot:
• geluidsgevoelige ruimten (binnen woningen);
• verblijfsruimten (van andere geluidgevoelige gebouwen);
• ligplaatsen;
• standplaatsen;

gebied van het NNN;

Tabel: Maximaal toegestaan aantal vliegbewegingen per dag afgezet tegen de kortste afstand tot geluidsgevoelige ruimten (binnen woningen),  
andere geluidgevoelige gebouwen, etc.

Aantal  gebruiksdagen < 100 M 100-250 M 250-500M >500M
≤ 2 10 20 30 40
36 6 10 20 30
12 4 6 10 20

• ganzenfoerageergebieden en een strook van 1 km langs de Waddenkust tijdens de trek- en 
winterperiode van 1 oktober tot 1 april;

• leefgebieden van weidevogels tijdens het broedseizoen (van 1 maart tot 1 augustus) .

Nadere regels bijzondere locatiegebonden ontheffing

ARTIKEL 7 In de bijzondere locatiegebonden ontheffing worden grenzen gesteld aan het aantal vlieg-
bewegingen op de betreffende gebruiksdag . Hierbij hanteren Gedeputeerde Staten de volgende 
criteria afhankelijk van de afstand tot:
• geluidsgevoelige ruimten (binnen woningen);
• verblijfsruimten (van andere geluidgevoelige gebouwen);
• ligplaatsen;
• standplaatsen;

gebied van het NNN;

Tabel: Maximaal toegestaan aantal vliegbewegingen per dag afgezet tegen de kortste afstand tot geluidsgevoelige 
ruimten (binnen woningen), andere geluidgevoelige gebouwen, etc.

< 100 M 100-250 M > 250 M
20 40 80

• ganzenfoerageergebieden en een strook van 1 km langs de Waddenkust tijdens de trek- en 
winterperiode van 1 oktober tot 1 april;

• leefgebieden van akker- of weidevogels tijdens het broedseizoen (van 1 maart tot 1 augustus) .

Dringende en gewichtige redenen

ARTIKEL 8 Van hetgeen in de beleidsregels tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart bepaald is, 
kan geheel of ten dele worden afgeweken wanneer om dringende of gewichtige redenen die 
voorschriften in redelijkheid geen toepassing kunnen vinden en een alternatieve wijze van 
bereikbaarheid in redelijkheid niet aanwezig is . Het verzoek om af te wijken wordt in of bij de 
aanvraag met redenen omkleed .

De toelichting op de beleidsregels Luchtvaart wordt gepubliceerd op de website van de 
provincie Groningen .

Hoofdstuk 12: Vuurwerk

ARTIKEL 1 Gedeputeerde Staten staan niet toe dat vuurwerk dat drijvend op of onder water brandt (water-
vuurwerk) tot ontbranding wordt gebracht .

Toelichting op de beleidsregels

Beleidselementen die expliciet doorwerken naar besluiten van Gedeputeerde Staten 
zijn zoveel mogelijk als beleidsregels bij de verschillende thema’s in dit programma 
opgenomen. Op deze manier wordt het voor de uitvoerders van ons beleid gemakke
lijker om de juiste uitvoeringskaders te vinden voor het provinciaal beleid en deze kaders 
overeenkomstig het beoogde beleidseffect in te zetten.Een beleidsregel is een bij besluit 
vastgestelde algemene regel over de wijze waarop een bestuursorgaan gebruik maakt 
van haar bevoegdheid, bijvoorbeeld door aan te geven hoe belangen worden gewogen 
of hoe wettelijke bepalingen worden uitgelegd. We maken gebruik van beleidsregels die 
aanvullend op de wettelijke regels specifiek voor Groningen gelden. Gedeputeerde Staten 
zijn gehouden overeenkomstig deze beleidsregels te handelen. Daarnaast gebruiken we 
beleidsregels in onze besluitvorming als het gaat om vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor decentrale regelgeving. Dat leidt 
ertoe dat beleidsregels met een meer normatief karakter, op terreinen waar regelruimte is 
als regels kunnen worden opgenomen in de Omgevingsverordening. Ze krijgen daarmee 
het karakter van een algemeen verbindend voorschrift en krijgen daarmee rechtskracht. 
Tot die tijd, bevat dit Milieuprogramma ook de beleidsregels met een meer normatief 
karakter. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Omgevingsverorde
ning het normerende en regulerende kader op basis van de tactische keuzes die in het 
programma worden gemaakt. We handelen overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij er 
wegens bijzondere omstandigheden reden is om hiervan af te wijken. Derden kunnen ons 
hieraan houden. De beleidsregels worden ook algemeen bekendgemaakt.48 De beleids
regels zijn per thema opgenomen in deze bijlage.

48)  Volgens de Wet elektronische publicaties (en de Bekendmakingswet die hieraan is aangepast) moeten nieuwe beleids-
regels al vanaf 1 juli 2021 worden geconsolideerd en bekend gemaakt in het eigen elektronische publicatieblad en 
vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om de gehele collectie van geldende beleidsregels beschikbaar te hebben in de Decen-
traleregelingenbank . Publiceren via DROP op officielebekendmakingen .nl .
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