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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
p/a DCMR ivÍilieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam

Voorburg, 30 december 2014

Betreft : zienswij ze ontwerpbeschikking luchthavenregeling HeliPlan V.O.F.
Uw kenmerk:21811346

Geachte leden van het College,

Naar aanleiding van een daartoe strekkertde aanvraagvan HeliPlan V.O.F. (hierna: HeliPlan)
heeft u.;,'college bekend gemaakt vocrnemens te zijn een luchtha'renregeling vast te stellen
voor een commerciële luchthaven voor helikopters aan de Spoorlaan (GAVI-kavel, nabij het
Prins Clausplein) te Den Haag.
F{et bestu'r van $/ijk';ereniging Oud Voorburg heeft kennis goncmen van de
ontwerpbeschikking en overige relevante stukken die de Provincie ter inzage heeft gelegd bij
de gemeente Leidschendam-Voorburg, hetgeen aanleiding vormt om een zienswijze in te
Áio---

Al bijna veertig jaar stelt Wijkvereniging Oud Voorburg zich ten doel de leeÍbaarheid in de
wijk te bevorderen. Daar zijn aspecten als luchtkwaliteit, geluidsoverlast en
.,'erkeersveltigheid cnderdee! van. De'rereniging heeft 600 leCen en is niet afhankelijk van
enige voÍïn van overheidssubsidie. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website:
lvwq,.Wlj kvereni ei+soudvo

Toetsineskader
Het besluit tot vastslelling van de aangevraagde luchthavenregeling is gebaseerd op artikel
8.64, eerste lid, van de Wet luchtvaart. Ingevolge artikel 5 van het Besluit burgerluchthavens
is vaststelling,van een luchthavenbesluit vereist indien een contour van het plaatsgebonden
risico van l0{ of een geluidccnto'.r van 56 dB(A) I-o"n buitsn het luchthavengebied valt. In de
andere gevallen kan worden volstaan met een luchthavenregeling.

In heJ voorliggende geval heeft uw college zich op het standpunt gesteld dat op grond van de
aarrvraageen luchthavenregeling mag worden vastgesteld. Dit ten onrechte.

qdtl:4
Bl3 de sf.rkken die met Ce cnt,r'erpbeschikking ter inzage zijn gelegC is een rapport "Geluid-
en externe veiligheid helihaven Den Haag" van april 2014, opgesteld door To070 (hiema:
geluidrapport), gevoegd.
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In het geluidrapport wordt tot de conclusie gekomen dat de 56 dB(A) L6"n binnen de beoogde
begrenzing van het luchthavengebied'v'alt en dat om die reden kan worden'volstaan met de

vaststelling van een luchthavenregeling. Dit rapport kan echter niet aan de voorliggende
luchthavenregeling ten grondslag worden gelegd om de hiema volgende redenen:

In de eerste plaats ontbreekt bij het geluidrapport een bijlage met de uitgevoerde
berekeningen. Hierdoor is niet na te.gaan of de in het rappcrt genoemde gege'/ens cp.juiste
wijze in het rekenmodel zijn ingevoerd.

Bij de geluidberekeningen is uitgegaan van twee aanvliegrichtingen en twee
uit,'liegrichtingen. Welis'waar zijn Ceze ';liegrichtingen neergelegd in artikel 6, vierde liC, van
de luchthavenregeling, maar deze bepaling heeft slechts een beperkte strekking. Niet is
bepaald over welke afstand deze richtingen door gebruikers gehandhaafd moeten worden.
Gebr';ikers van de luchthaven zirin daarom."rg orn tot of '"'anaf enkele meters afstand van de
luchthaven in iedere richting of hoogte te vliegen. In het geluidrapport wordt hier ten onrechte
geen rekening mee gehouden.

Voorts is bij de geluidberekeningen het uitgangspunt gehanteerd dat 80% van de jaarlijkse

vliegbewegingen plaatsvindt met een Eurocopter EC-120 Colibri (categorie 1 1; abusievelijk
in het rapport aangeduid met categcrie 10) er,2UYx met een ECl30 Ecureuil (categorie 10).
De geluidbelasting die door deze twee typen helikopters wordt veroorzaakt, verschilt
aanzienlijk.
De luchtha.,'erregeling legt echter geen beperking op in het gebruik','a.n ds .,'erschillende

categorieën. Hierdoor is het toegestaan dat 100% van de vliegbewegingen plaatsvindt met een
helikopter in categorie 10. Het staat op grond van de uitgevoerde geluidberekeningen niet vast
dat bij een dergelijk gebruik van de luchthaven de omvang van de geluidcontour niet
verandert.
In de voetnoot op blz.6 van het rapport wordt gesteld dat een andere verdeling van
helikoptertlpes geen invloed zal hebben op de berekende effecten. Dit is echter niet
onderbouwd.

Vorenstaande conclusie geldt ook voor het bij de geluidberekeningen gehanteerde
uitgangspunt Cat 4AYa.;an vliegbe'wegingen in ncordelijk-e richting plaats';indt en
609/, ín zuidelijke richting. Ook deze beperking is niet in de luchthavenregeling neergelegd.
Niet staat vast dat bij een andere verdeling tot eenzelfde geluidcontour wordt gekomen.

BelaneenafiMeging
In de Memorie van Toelichting op de Wijzigingswet V/et luchtvaart (Regelgeving
l - r r rcar l r rnhfho.ro-o an mi l i fo i ra l r rnh+herrene\  /Komaretrr l r l ren TI  ?nn51nÁ ?n 45? nr  ? h lz ??\
L r i . l i é g i i i i V i i a i i ( a v V r i -  \ / l i  i i i i i l i c i i L  i U V i i i I I O Y w l l o l  \ r \ @ r r w r J L u u \ w I r  r L  - v v J t  v v r  J v  1 J 2 )  r ! -  J ,  u I L .  L - )

is ten aartzienvan de beleidswijheid bij de invulling van luchthavenbesluiten en
luchihaveruegeiingen het volgende opgemeri<i:
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" Luchthavenbeleid provinciaal bestuur
Integrale afiveging
Op grond van het wetsvoorstel stellen provinciale staten straks het aantal, de omvang, de aard en de ligging van
luchthavens van regionale betekenis op hun grondgebied vast. Het bevoegde gezag - in de praktijk provinciale
sÍ.êten = bepaalt daannee {bitelijk de gebruiksruimte van de luchthaven: of deze rdimte kleiner moet worden of
kan toenemen, of er nieuwe luchthavens kunnen komen en of er luchthavens gesloten moeten worden. Het
kabinet gaat ervan uit dat het provinciaal bestuur dat doet op grond van een integrale afiveging waarbij aspecten
als econsmische ontwikkeling, verstedellking, bereik$aarheid, leefuaarlreid, nnilieu, veiligheid en r';imtelijke
kwaliteit een rol spelen.
( . . . )

Beleidswijheid bij de invulling van luchthavenbesluiten en regelingen

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat provinciale staten besluiten nemen over de gebruiksruimte van
burgerluchthavens van regionale betekenis. Hierbij worden zij verplicht ten minste de bepalingen uit het Besluit
burgerluchthavens in luchthavenbesluiten en - regelingen toe te passen. De verdere invulling van een besluit of
regeling is wij, mits deze invulling betrekking heeft op externe veiligheid, geluidbelasting of lokale
luchtverontreini ging. "

In een uitspraak van2 oktober 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:84D overwoog de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State dat blijkens de Memorie vaÍr Toelichting op de
Wijzigingswet Wet luchtvaart bij de vaststelling van een luchtha.;enbesluit en een
luchthavenregeling - onder meer gelet op voormeld citaat - een integrale afweging dient te
worden gemaakt van alle belangen die zijn betrokken bij de luchthaven.

Uit de toelichting op het voorliggende besluit blijkt echter niet van een belangenafweging.
Was deze belangenafiveging wel gemaakt, dan had deze tot een afivijzing van de aanvraag
moeten leiden om de hierna genoemde redenen.

Belangen omwonenden
In de Visie Ruimte en N{obiliteit Provincie Zuid:Holland is het uitgangspunt opgenornen dat
terughoudend wordt omgegaan met nieuwe locaties voor coÍrmerciële en bedrijfsgebonden
luchtvaart. Volgens het Beleidsplan Regionale Luchtvaart200S-2020, dat bij het besluit tot
."'aststelling van Ce Verordening Ruirnte 2014 is inger.rokken, is dit uitgangspunt ingegeven
door het beperkte economisch belang van helikopterhavens in relatie tot de relatief grote
geluidsbelasting.

Een helikopterhaven op de aangewaagde locatie met 800 vliegbewegingenper jaar is voor
een groot gebied een zeer belastende activiteit ten gunste van zeer weinig reizigers. Het
verrneende veÍ."'oeís','oordeel voor een zeer beperkt aantal peÍscnen sr*aat niet in verhcuCing
tot de overlast die bewoners van onder meer Leidschendam-Voorburg, Ypenburg,
Leidschenveen en Rijswijk hiervan ondervinden.

Vaststaat dat helikopters relatief rumoerig zíjn. Zij produceren bij gelijk gewicht meer geluid
dan een vliegtuig. Het geluid van helikopters wordt door mensen bovendien als hinderlijker
ê n r 4 r a n  Á a n  Á a f  r r a n  r r l i a c f r r i c a nY u r  v  r r v ó L u r é v r r .
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De betreffende luchthaven ligt bovendien op slechts 750 meter afstand van woningen.
Omwonenden zullen dan ook zeker hinder en overlast ondervinden l'an de helikopters die
gebruik maken van de beoogde luchthaven.

Daar komt bij dat inwoners van deze regio al te maken hebben met ernstige geluidhinder
veroorzaakt Ccor andete geluidbronneq waaÍonCer het wegverkeersláu'aai van de nabij
gelegen snelwegen A4, Al2 en A13, goederenvervoer voor bedrijventerreinen, vliegverkeer
van Rotterdam-The Hague Airport en Schiphol en politie- en traumahelikopters.

Daamaast is niet aannernelijk gemaakt dat de economische effecten van de onderhavige
luclrthaven zo,larig ziin, dat het belang van de aanvra€er bij de luc.hthavenregeling zou
moeten prevaleren boven het belang van om\ilonenden bij het behoud van hun leefomgeving.

Natuurbelang
In de toelichting op de luchthavenregeling is vermeld dat de luchthaven niet is gelegen binnen
een afstand van 1.000 meter van natuur- en stiltegebieden. Daarbij is ten onrechte niet in
aanmerking genomen de ligging van de Vliegone op korte afstand van de beoogde
helikcpterhaven. De \,/lietzone is een van de r.','einige overgebleven grcono gebieden in de
wijde omgeving en is een essentieel onderdeel van de ecologische hoofdstructuren. Het
belang van de bescherming van dit groene gebied weegt zwaarder dan het belang dat de
aanvrager heeft bij de luchthavenregeling.

Luchtkwaliteit
Uit een rapport.,,4Ír cÍrCerzoeks- en adviesb'rrea'r CE van oktober 2006 blijkt dat helikopters
veruit de hoogste NOx-emissies veroorzaken- Ten opzichte van de auto zijn de NOx-emissies
van een helikopter ru\ryweg factor 3 tot 5 hoger.

In de toelichting op het besluit is ten onrechte niet beoordeeld of de onderhavige
luchthavenregeling past binnen het Provinciaal actieprogramma Luchtkwaliteitz}lz-2}ts
(hiema: actieprogramma). Omdat de luchtkwaliteit in Zuid:Holland minder sterk verbetsrt
dan eerder volgens de rekenmodellen was venryacht, heeft de provincie Zuid-Holland haar
bijdrage aan het Nationaal SamenwerkingsprograÍrma Luchtkwaliteit (NSL) geïntensiveerd
door 12 miljoen euro uit te trekken voor extra maatregelen. Door het toestaan van 800
vliegbewegingen per jaar met helikopters wordt afbreuk gedaan aan de werking van deze
maatregelen en treedt een verdere verslechtering op.

Verlreersveiligheid
In de ontwerpbeschikking is op geen enkele wijze aandacht besteed aan het aspect
verkeersveiligheid. De helihaven op het GAVI=kavel in de "oksel" van het Prins Clausplein
ligt op zo'n20 tot 30 meter afstand van de autosnelweg A4, waar deze aansluit op de A12.
Daar is de situatie nogal gevaarlijk, omdat het meestal drukke verkeer va RotterdamlDelft
richting Voorburg/pen Haag van rechts naar links en het verkeer uit het Westland (veel
wachtverkeer) en Rijswijk richting Utrecht van links naar rechts van rijbaan moet wisselen en
dit in ene bocht bij rond 100 km/uur. Ook zonder helihaven zijn hier regelmatig
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(bijna)ongelukken. Als hier vlak naast de rijbaan helikopters opstijgen of landen, wordt de

aandacht van automobilisten afgeleid, vl'at de situatie ncg gevaarlijker maakt. Bovendien

komen de aan- en wegvliegroutes laag over de A4 en A12 te liggen (zie het kaartje in bijlage

I van de ontwerpteschikking. Heeft de Provincie hierover overleg gepleegd met

Rijskwaterstaat?

Nut en noqdzaak van de qekoz

De provincie Zuid-Holland kiest in ge','al.,'an nieuwe initiatieven ten aanzien van

helikopterverkeer en gemotoriseerde kleine en recreatieve luchtvaart voor een terughoudende

opstelling. Anders dan bij de grote luchtvaart zijn de regionale economische belangen die
hiermee gemoeid zijn, beperkJ. GemotcriseerCe lucht.;aert rnet sportie.,'€ eÍt recreatie';e

doeleinden kan ook in minder drukke gebieden van ons land plaats vinden.

Voor zover de noodzaak voor een helikopterhaven in de provincie Zuid-Holland er al zou

zijn, ontbreekt in de rncti','eriÍlg ','êÊ het besh.rit ten onrechte een beschourving *"an alter$atis."e

locaties. Zo is bijvoorbeeld niet in aanmerking genomen de luchthaven Rotterdam-The Hague

Airport als passende locatie voor het onderbrengen van de betreffende helikopterhaven.

Verklaring veilie gebruik
Op grond van artikel 8.49 in samenhang met artikel 8.64, zesde lid, van de IVet luchtvaart

dient de lv{inister -"'a:r Verkeer en $/aterstaat ten behce','e van een aange';raagde
luchthavenregeling een verklaring veilig gebruik van het luchtruim af te geven. Niet gebleken

is dat deze verklaring voor de onderhavige luchthaven is afgegeven.

Tot slot
Bij inzage in het Handelsregister blijkt dat twee vennootschappen Heliplan-Helinet V.O.F.
.,r,,aÍen ingeschreven, maar inmiddels zijn uitgeschrcven. Wel staat een F{eliplan nog
ingeschreven, waarvan de rechtsvorm niet op de website van de Kamer van Kgophandel
blijkt. Bij telefonische nawaag bleek dat deze inschrijving een vennootschap onder firma
betreft, .i/aarvaÍi de vennoten Aireal B.V. (financiële hotrding) en P.A.l;Í Consultants B.\'/.
(projectontwikkelaar) zijn. Is de provincie bekend met de aanvrager?

Uit de aanwaag blijkt niet wie de gebruiker(s) zullen zijn van de helihaven. Gemiddeld 1.1

vlucht per dag doet.,'ermoeden Cat het gaat om oon enkele persoon"/onderneming en niet om
het veelsoortig gebruik (privé, bedrijf, nut, recreatie) dat in de aanvraag wordt gesuggereerd.

Is dit juist? Is de provincie bekend met die gebruiker?

Wij behouden ons het recht voor om deze zienswijze verder aan te lrrllen.
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&lgluste
Op grond van het vorenstaande verzoek ik uw college het voomemen een luchthavenregeling
vast te stellen voor een commerciële luchthaven voor helikopters aan de Spoorlaan te Den
Haag te heroverwegen en de daartoe strekkende aanwaag van HeliPlan af te wijzen.

Wijkvereniging Oud Voorburg, p/a Park Vronesteyn 27, 227tHP Voorburg

Hoogachtend,
het bestuur van Wijkvereniging Oud Voorbrng

J.F.C. ggi$syain

wiikoudvoorburs@sma il.com


