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Geachte voorzitterlleden,

Op grond van artikel 8.55, eerste lid, en artikel 8.65 van de Wet luchtvaart brengen
Gedeputeerde Staten jaarlijks aan Provinciale Staten verslag uit over de milieuaspec-
ten en indien van toepassing de externe-veiligheidsaspecten van het luchthavenlucht-
verkeer op de luchthaven Hoogeveen en de luchthavens te Emmer-Compascuum
(Snuverink en Heli Holland). Genoemde luchthavens hebben voldaan aan hun ver-
plichtingen en de geluids- en veiligheidsnormen zijn niet overschreden. Het verslag
gaat hierbij.

Hoogachtend,

Gedeputeerde n van Drenthe,

secretaris ';-fðoiz¡tter

Bijlage: Verslag milieuaspecten



Jaarrapportage milieuaspecten regionale luchthavens Drenthe 2015 
 
Inleiding 
Op grond van artikel 8.55, eerste lid en artikel 8.65 van de Wet luchtvaart 
brengen GS jaarlijks aan PS verslag uit over de milieuaspecten en indien van 
toepassing de externe-veiligheidsaspecten vanwege het 
luchthavenluchtverkeer op de regionale vliegvelden. Dit verslag dient in ieder 
geval te bevatten een overzicht van zich in het afgelopen gebruiksjaar 
voorgedane overschrijdingen van in het luchthavenbesluit opgenomen 
grenswaarden voor de geluidbelasting. 
 
Het registreren en verstrekken van gegevens 
De Wet luchtvaart bepaalt in artikel 8.54 dat de exploitant van de luchthaven 
zorg draagt voor het registreren van de geluidbelasting vanwege het 
luchthavenverkeer. Overeenkomstig artikel 13 van de Regeling 
burgerluchthavens dient de exploitant vanaf het begin van het gebruiksjaar tot 
het einde van het gebruiksjaar een registratie bij te houden. Deze registratie 
bevat onder andere het aantal luchtvaartuigenbewegingen per etmaal en de 
tijdstippen waarop door luchtvaartuigen van de luchthaven gebruik is gemaakt. 
 
Luchthaven Hoogeveen 
Geluid 2015 
Vliegveld Hoogeveen heeft maandelijks bovenstaande luchtverkeersgegevens 
ingeleverd. Op de aangeleverde gegevens hebben wij  de voorgeschreven 
berekeningen uitgevoerd. Uit de gegevens volgt dat tijdens het gebruiksjaar 
de geluidsgrenswaarden (52,7 Lden), op beide handhavingspunten niet zijn 
overschreden. Wij hebben dan ook geen maatregelen hoeven voor te 
schrijven om de geluidbelasting vanwege het luchthaven-luchtverkeer terug te 
dringen binnen de grenswaarden. Volledigheidshalve dient opgemerkt te 
worden dat de registraties van vliegveld Hoogeveen ten opzichte van 2014 
een groei laat zien van 37%. 
Externe veiligheid 2015 
Omdat Vliegveld Hoogeveen het per vliegtuigtype aantal toegestane 
vliegbewegingen in het kalenderjaar niet heeft overschreden is er geen sprake 
van een toename van de vergunde 10-5- en 10-6- plaatsgebonden 
risicocontour. Vliegveld Hoogeveen heeft voldaan aan haar verplichtingen van 
de externe veiligheidsnormering. 
 
Luchthaven Kanaal B NZ 77, Emmer-Compascuum 
De heer Snuverink levert eenmaal per jaar, na het gebruiksjaar (oktober-
oktober), de vluchtgegevens in. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het 
aantal door ons vergunde vliegbewegingen niet is  overschreden. Wij hebben 
dan ook geen maatregelen hoeven voor te schrijven om de geluidbelasting 
vanwege het luchthavenluchtverkeer terug te dringen.  
 
  



Luchthaven Heli Holland, Emmer-Compascuum 
Heli Holland heeft ieder kwartaal haar vluchtgegevens ingeleverd. Uit de 
vluchtgegevens van 2015 blijkt dat de vergunde hoeveelheid 
vluchtbewegingen niet is overschreden. Dit betekent dat de vergunde 
geluidbelasting op het handhavingspunt niet is overschreden. Heli Holland 
heeft voldaan aan haar verplichtingen aangaande de externe veiligheid en 
geluid.  Wij hebben dan ook geen maatregelen hoeven voor te schrijven om 
de geluidbelasting vanwege het luchthavenluchtverkeer terug te dringen 
binnen de grenswaarden. 
 
Verleende TUG’s (Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik) terreinen  
In het kalenderjaar 2015 hebben Gedeputeerde Staten 34, eenmalige, 
ontheffingen verleend aan luchtvaartuigen (helikopters) om gebruik te mogen 
maken van terreinen die geschikt zijn om tijdelijk en uitzonderlijk te kunnen 
gebruiken om te landen en op te stijgen, de zogeheten TUG. Daarnaast zijn 
10 generieke ontheffingen (parapluontheffing) verleend om twaalf keer per 
kalenderjaar gebruik te mogen maken van terreinen die hiervoor geschikt zijn. 
 


