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Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling
van de Verordening luchthavenbesluit Hilversum
Provinciale Staten van Noord-Holland

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014 (290790/454216);
Overwegende dat artikel XIII van de Wet van 18 december 2008, Stb 561, houdende wijziging
van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en
militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het
provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), provinciale staten
verplichten om voor 1 november 2014 een luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste
lid, van de Wet luchtvaart vast te stellen voor een luchthaven die op grond artikel 8.1a, derde lid
van de wet een luchthaven van regionale betekenis is waarvoor op grond van artikel 8.1a, derde
lid, van die wet vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist;
Gezien de Provinciale Beleidsnota Regionale Luchthavens Noord-Holland en de
luchtvaartverordening Noord-Holland;
Gezien de m.e.r.-beoordelingsnotitie pnh130808.not (Adecs Airinfra, 2013);
Dat gezien de aantallen en soort vliegbewegingen de 56 dB(A) Lden-contour en de
plaatsgebondenrisicocontour van 10-6 buiten het luchthavengebied vallen, zodat een
luchthavenbesluit vereist is;
Gelezen het berekeningsrapport pnh130806.rap (Adecs Airinfra, 2013) met daarin opgenomen
de invoergegevens zoals de vlootsamenstelling;
Gelezen het advies van de CRO-H;
Gelezen het besluit van de Provinciale Staten van Utrecht van 2 juni 2014 (instemming);
Gelet op de Wet luchtvaart, de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (de
RBML), het Besluit burgerluchthavens, de Regeling burgerluchthavens, de Regeling veilig
gebruik luchthavens en andere terreinen en de Omzettingsregeling luchthaven Hilversum
(Staatscourant 2012 nr. 13335).
Besluiten:
Vast te stellen de verordening luchthavenbesluit Hilversum
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Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1

Begripsbepalingen

In dit luchthavenbesluit wordt verstaan onder:
a.

Burgerluchtverkeer: het luchtverkeer van de burgerluchtvaartuigen exclusief de militaire luchtvaartuigen
en douane- en politieluchtvaartuigen;

b.

Daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien
minuten na zonsondergang, zoals geldt voor de positie 52.00 graden N en 05.00 graden O op zeeniveau,
zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit luchtverkeer 2014;

c.

de wet: de Wet luchtvaart;

d.

Handhavingspunt: locatie waar de geluidsbelasting van het luchthavenluchtverkeer niet hoger mag zijn
dan de in het luchthavenbesluit of de luchthavenregeling vastgestelde waarde;

e.

Helikopter vlucht van maatschappelijk belang: een Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)-vlucht
of een politievlucht zoals bedoeld in de vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014;

f.

ICAO: International Civil Aviation Organization, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie;

g.

Lden-contouren:

contouren

ter

aanduiding

van

de

beperkingengebieden

in

verband

met

de

geluidsbelasting vanwege het luchthavenluchtverkeer als bedoeld in artikel 9 van het Besluit
burgerluchthavens;
h.

Luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

i.

Luchthavengebied: het gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven;

j.

10-5 en 10-6 plaatsgebondenrisicocontouren: contouren ter aanduiding van de beperkingengebieden in
verband met het externeveiligheidsrisico vanwege het luchthavenluchtverkeer als bedoeld in artikel 9 van
het Besluit burgerluchthavens;

k.

Luchtverkeer: het geheel der verplaatsingen van luchtvaartuigen in de lucht of op een luchtvaartterrein,
alsmede het gebruik van het luchtruim door toestellen die geen luchtvaartuigen zijn;

l.

VDF: VHF Direction Finder, een radionavigatie hulpmiddel voor de Luchtvaart;

m. Vliegbeweging: een start of landing met een luchtvaartuig;
Hoofdstuk 2 Aanduiding luchthaven
Artikel 2.1 Locatieaanduiding
Dit luchthavenbesluit is van toepassing op de luchthaven Hilversum, gelegen aan de Noodweg 49, gemeente
Hilversum, waartoe de percelen en perceelsgedeelten behoren die met opgave van kadastrale aanduiding zijn
aangegeven in Bijlage A;
Artikel 2.2 Baanaanduiding:
Op de luchthaven zijn gelegen:
a.

een onverharde start- en landingsbaan, gelegen in de geografische richting 069°-249°, met een lengte
van 600 meter en een breedte van minimaal 25 meter met daarbij behorende onverharde rijbanen, en
voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en codeletter B, zoals vermeld in de Bijlage 14 van
het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Tractatenblad 1973, 109) een en ander zoals
aangegeven op de kaart in Bijlage B;

b.

een onverharde start- en landingsbaan, gelegen in de geografische richting 179°-359°, met een lengte
van 730 meter en een breedte van minimaal 25 meter met daarbij behorende onverharde rijbanen, en
voor het luchthavenluchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en codeletter B, zoals vermeld in Bijlage
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14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Tractatenblad 1973, 109) een en ander
zoals aangegeven op de kaart in Bijlage B;
c.

een onverharde start- en landingsbaan, gelegen in de geografische richting 123°-303°, met een lengte
van 730 meter en een breedte van minimaal 25 meter met daarbij behorende onverharde rijbanen, en
voor het luchthavenluchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en codeletter B, zoals vermeld in Bijlage
14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Tractatenblad 1973, 109) een en ander
zoals aangegeven op de kaart in Bijlage B;

d.

drie zweefvliegbanen, gelegen in de geografische richting 069°-249°, 179°-359° en 123°-303°, een en
ander zoals aangegeven op de kaart in Bijlage B.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden luchthaven
Artikel 3.1 Luchthavenluchtverkeer
a.

Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan;

b.

De exploitant laat op de luchthaven luchthavenluchtverkeer toe zolang de daardoor veroorzaakte
geluidsbelasting niet tot een overschrijding leidt van de in artikel 3.2 opgenomen grenswaarden;

c.
d.

Op de luchthaven zijn luchtvaartuigen met een maximum startgewicht van 6.000 kg toegestaan;
Op de luchthaven zijn per gebruiksjaar maximaal 2.000 bewegingen met helikopters met een
maximum startgewicht van 6.000 kg toegestaan;

e.

Het is toegestaan, na toestemming van de havenmeester, om de luchthaven incidenteel te doen
gebruiken door helikopters met een maximaal startgewicht van groter dan 6.000 kg;

f.

In afwijking van het lid a is op de luchthaven incidenteel gebruik door militaire vliegtuigen
toegestaan;

g.

Voor het opstijgen van ballonnen vanaf de luchthaven is voorafgaande toestemming van de
exploitant vereist.

Artikel 3.2 Handhavingspunten
De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel 8 van het Besluit burgerluchthavens, en de
grenswaarden voor de geluidsbelasting op die punten is opgenomen in tabel 1.
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Tabel 1 Ligging en grenswaarden in de handhavingspunten.
Coördinaten
Baan

Baankop

handhavingspunten
X-coördinaat

Y-

coördinaat
07/25
13/31
18/36

Grenswaarden

Grenswaarden

enkel vliegtuigen

vliegtuigen en

met vaste vleugel

helikopters samen

in

in

handhavingspunten

handhavingspunten

07

138.081

466.988

57,43 dB(A) Lden

57,75 dB(A) Lden

25

138.833

467.261

52,96 dB(A) Lden

54,65 dB(A) Lden

13

138.008

467.168

52,62 dB(A) Lden

53,54 dB(A) Lden

31

138.781

466.650

53,74 dB(A) Lden

53,90 dB(A) Lden

18

138.647

467.528

53,04 dB(A) Lden

53,78 dB(A) Lden

36

138.653

466.596

54,19 dB(A) Lden

54,68 dB(A) Lden

Artikel 3.3 Openstellingtijden
a.

Het gebruik van de luchthaven vindt plaats overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in
Deel 5 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening EU 923/2012 onder SERA.5005, binnen de uniforme
daglichtperiode, en

b.

Ten aanzien van het gebruik van de luchthaven gelden de volgende voorschriften, waarbij de
genoemde tijden plaatselijke tijden betreffen:
i.

het uitvoeren van circuitvluchten ten behoeve van het oefenen of het lesgeven in starten
en/of landen en het uitvoeren van oefennaderingen met luchtvaartuigen, is verboden:

ii.

1.

op werkdagen vóór 08.00 uur;

2.

op zaterdagen vóór 08.00 uur en na 16.00 uur;

3.

op zon- en erkende feestdagen vóór 11.00 uur en na 16.00 uur;

het uitvoeren van vluchten met luchtvaartuigen met het doel valschermspringen te laten
beoefenen is verboden:

iii.

1.

op werkdagen vóór 08.00 uur;

2.

op zaterdagen vóór 08.00 uur en na 18.00 uur;

3.

op zon- en erkende feestdagen vóór 11.00 uur en na 18.00 uur;

het gestelde onder ii, onder 2., geldt met dien verstande dat vluchten met het doel
valschermspringen te laten beoefenen na 18.00 uur wel zijn toegestaan, voor zover de
frequentie na dat tijdstip die van vier vliegtuigbewegingen per kwartier niet te boven gaat
en hoogte wordt gewonnen buiten gebieden met aaneengesloten bebouwing;

iv.

c.

het uitvoeren van rondvluchten met luchtvaartuigen is verboden:
1.

op werkdagen vóór 08.00 uur;

2.

op zaterdagen vóór 08.00 uur en na 19.00 uur;

3.

op zon- en erkende feestdagen vóór 11.00 uur en na 19.00 uur;

De bepaling van lid b geldt niet voor het uitvoeren van vluchten met luchtvaartuigen, waarvan de
voortgebrachte hoeveelheid geluid, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 6 van
Bijlage 16, volume I, bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, minder dan 60 dB(A)
bedraagt;

d.

De bepaling in lid b geldt niet voor het uitvoeren van vluchten met luchtvaartuigen, waarvan de
voortgebrachte hoeveelheid geluid, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 10 van
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Bijlage 16, volume I, bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, minder dan 66 dB(A)
bedraagt.

Artikel 3.4 Gebruiksjaar
Het gebruiksjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Hoofdstuk 4 Regels omtrent de ruimtelijke indeling
Artikel 4.1 Luchthavengebied
a.

Het luchthavengebied als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet wordt vastgesteld zoals opgenomen in
Bijlage B;

b.

Het is de exploitant toegestaan om een gedeelte van het luchthavengebied, zoals gearceerd is
aangegeven op de kaart in Bijlage B bij deze regeling, te gebruiken of te doen gebruiken als
parkeerterrein voor personenvoertuigen. Dit gedeelte van het luchthavengebied moet van het overige
luchthavengebied zijn afgescheiden door middel van een hek met een hoogte van ten minste 1,10 meter.

Artikel 4.2 Beperkingengebieden
Als beperkingengebieden als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet worden vastgesteld:
a.

De 10-5 en 10-6 plaatsgebondenrisicocontouren als bedoeld in artikel 9, onder a van het Besluit
burgerluchthavens zoals opgenomen in Bijlage C;

b.

De geluidscontouren van 48 dB(A), 56 dB(A) en 70 dB(A) Lden als bedoeld in artikel 9,

c.

De veiligheidsgebieden als bedoeld in artikel 9, onder e van het Besluit burgerluchthavens zoals

onder b van het Besluit burgerluchthavens zoals opgenomen in Bijlage D.
opgenomen in Bijlage E;
d.

Een gebied met hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid, als bedoeld in
artikel 9, onder f van het Besluit burgerluchthavens zoals opgenomen in Bijlage F.

Artikel 4.3 Afweging en aanvullend beperkingengebied
a.

Aanvullend beperkingengebied
De leden 2, 3 en 4 van artikel 12 van het Besluit burgerluchthavens zijn van overeenkomstige
toepassing op het gebied dat is gelegen tussen de geluidscontour van 56 dB(A) Lden en de 47 Bkl
geluidszone, met dien verstande dat in het derde lid, onder b van het hiervoor genoemde artikel 12
voor 56 dB(A) Lden moet worden gelezen 47 Bkl geluidszone. Het beperkingengebied, zoals bedoeld
in dit artikel, is aangegeven op de kaart in Bijlage G bij dit besluit;

b. Op basis van een door Provinciale Staten gemaakte afweging - zoals voorgeschreven in de
Provinciale beleidsnota Regionale luchthavens Noord-Holland (2010) - is lid a niet van toepassing op
woningbouwplan Ter Sype in de gemeente Wijdemeren, voor zover dat gelegen is buiten de 48
dB(A) Lden-contour. Zie de toelichting op dit luchthavenbesluit voor de afweging van dit artikel en
Bijlage H voor de verbeelding van het woningbouwplan Ter Sype buiten de 48 dB(A) Lden-contour.
c.

Afweging binnen de contour van 48 dB(A)
Overeenkomstig artikel 19 van het Besluit burgerluchthavens worden voor het gebied gelegen tussen
de 56 dB(A) Lden-contour en de 48 dB(A) Lden-contour, voor zover dit buiten het aanvullend
beperkingengebied (lid a) gelegen is, geen beperkingen vastgelegd.
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Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin
het wordt geplaatst.

Artikel 5.2 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening luchthavenbesluit Hilversum.

Haarlem, 22 september 2014.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.J.M. Vrijburg
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Uitgegeven op 18 december 2014,
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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