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Beleidsbrief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe 201 8-855-1

lnleiding

a. Algemeen
Aanleiding
Op I maart 2017 hebben uw Staten het Luchthavenbesluit Heli Holland (LHB) vastgesteld. Dit LHB

was, zoals u bekend, gewijzigd ten opzichte van het eerste LHB van 2013 vanwege de vliegveilig-

heid in relatie tot de planning van windturbines door de gemeente Emmen. Na deze vaststelling is
de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLenT) echter met een nieuwe eis gekomen die kan

worden gezien als een eis vanuit geintensiveerd veiligheidsbeleid. Dit bracht met zich mee dat een

onderdeel van het in 2017 vastgestelde LHB aangepast moest worden. De wijziging betreft een

minimale aanpassing van de kaarten E1 en E2. Een LHB-procedure moet echter bij elke inhou-

delijke aanpassing opnieuw worden doorlopen, vandaar dat dit herzien LHB nu opnieuw bij u

voorligt (bijlage 2) inclusief de aangepaste kaarten.

Concrete wijziging
Het gaat om een aanpassing in de zogenaamde obstakelvrije zone. (Een obstakelvrije zone is een
wettelijk verplichte vliegroute zonder hoogtebeperkingen, die door de heli's worden gebruikt in

noodsituaties opdaf zij dan zeker weten dat de route veilig is.) ln de obstakelvrije zone van 2017

vliegen de heli's bij de start over de eigen hangar. De hangar wordt recent door lLenT gezien als
obstakel. Zie de kaarten E1 en E2 van 2017 en die van 2018 (bijlage 1): de westelijke aan- en uit-
vliegroute is ten opzichte van de kaart van 2017 iets naar het zuiden verlegd. De oostelijke route

heeft een iets rondere bocht. Het geel gearceerde "hoefijzer" is hiermee ronder van vorm ge-

worden. Dit betekent dat nu langs de hangar wordt gevlogen. Deze verandering heeft geen gevolg

voor de geluids- en externe veiligheidszones en ook voor het overige is het LHB hetzelfde ge-

bleven. De desbetreffende kaarten in de rapporten van de externe bureaus worden niet vervangen,

deze rapporten zijn eerder vastgesteld als zodanig. Het zijn bijlagen die de onderbouwende basrs

vormen voor het LHB, de vergunning, die uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 bestaat.

lngedie nde zie nswijze n
Het ontwerp-herzien LHB is ter inzage gelegd met de vermelding dat alleen zienswijzen die be-

trekking hebben op de hierboven beschreven wijziging ingediend konden worden (3 april tot en met

16 mei 2018). Er zijn twee zienswijzen ingediend door één indiener (bijlagen 3a en 3b). De ziens-

wijzen hebben wel betrekking op de obstakelvrije zone, maar niet op de wijziging waarvoor het

LHB opnieuw in de procedure is gebracht. De situatie voor indiener zal met deze voorliggende wij-

ziging niet veranderen ten opzichte van het LHB van 2017 en ook niet ten opzichte van het LHB

van 2013, wat betekent dat de indiener in 2013 had moeten reageren. Maar ook op dat moment

zou de zienswrjze niet geleid hebben tot aanpassingen. Wij zien ook nu geen aanleiding dit

ontwerp-herzien LHB te wijzigen. ln bijlagen 3a en 3b vindt u de beide zienswijzen met daarop-
volgend onze Nota van Antwoord, bijlage 3c. De indiener van de beide zienswijzen heeft reeds een

brief gekregen met de Nota van Antwoord waarin staat dat hij in kan spreken tijdens de Commissie
Omgevingsbeleid.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing

c. Economie/werkgelegenheid
Niet van toepassing.
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d. Participatie
Niet van toepassing

Advies

1. Het Herzien Luchthavenbesluit van helihaven Heli Holland bij Verordening vast te stellen

Doelstelling uit de begroting

3.1.02 Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht

Argumenten

1.1. Met het vervangen van de kaarten E1 en E2 van 2017 door de nieuwe kaarten E1 en E2 voor de
obstakelvriie zone wordt voldaan aan de recente eis van de lnspectie Leefomgeving en Transport
(lLenT) inzake veilig gebruik van het luchtruim.

Tijdsplanning

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing

Monitoring en evaluat¡e

Niet van toepassing.

Gommunicatie

De indiener van de zienswijzen ontvangt zowel na de vaststelling door Gedeputeerde Staten
(tussentijds), als na vaststelling door uw Staten van het Luchthavenbesluit een brief met informatie
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Bijlagen

1. Kaarten E1 en E2 van2017 en kaarten E1 en E2 van 2018;
2. Het Herzien Luchthavenbesluit Heli Holland te Emmer-Compascuum (inclusief de nieuwe kaarten

E1 en E2);

3. Zienswijzen van de indiener met commentaar:
a. verslag van mondeling ingediende zienswijze betreffende de volkstuin van indiener
b. schriftelijk ingediende zienswijze betreffende de kwekerijvan indiener
c. Nota van Antwoord op beide zienswijzen

Ter inzage in kamer C0.39

Niet van toepassing

Assen, 31 oktober 2018
Kenmerk: 441 5.1 1201 8OO241 4

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris

km/coll



Ontwerpbesluit 201 8-855-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstelvan Gedeputeerde Staten van Drenthe van 30 oktober 2018, kenmerk
4415.112018002414;

gelet op de Wet luchtvaart, het Besluit Burgerluchthavens, de Regeling Burgerluchthavens, de

Regeling Veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, de Beleidsnota luchtvaart Drenthe en de
door hen op 29 mei 2013 en I maart 2017 vastgestelde paragraaf 3.2. van de Luchtvaartverordening

Drenthe: Luchthavenbesluit Heli Holland Airservice BV te Emmer-Compascuum;

overwegende dat:
- een wijziging van de obstakelvrije zone noodzakelijk is om aan de veiligheidseis te kunnen

voldoen dat de zone niet boven de hangar ligt;

- er geen sprake is van wijziging van activiteiten en er daarmee geen sprake is van nieuwe gevolgen

voor het milieu;

BESLUITEN

het Luchthavenbesluit Heli Holland Airservice BV te Emmer-Compascuum in paragraaf 3.2. van de

Luchtvaartverordening Drenthe, vastgesteld op I maart 2017, te vervangen door het herzien
Luchthavenbesluit Heli Holland Airservice BV te Emmer-Compascuum.

Assen, 19 december2OlS

Provinciale Staten voornoemd,

griffier , voorzitter

km/coll



Bijlage E 1 Obstakelvrije vlakken (hoogtebeperkingen gebied) in verband met vliegveiligheid zoals 
vastgesteld in LHB Heli Holland van 2017.  
Overzicht ligging gewijzigde obstakelvrije vlakken rondom helihaven Emmer-Compascuum o.b.v. ICAO Annex 14 volume II (Heliports), 4th edition 2013.  
De locaties van de windturbines zijn indicatief. 

 

 

 

  



Bijlage E 2 Obstakelvrije vlakken (hoogtebeperkingen gebied) in verband met vliegveiligheid 

(vastgesteld in LHB 2017). 
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Tekstvak
Bijlage E1:Obstakelvrije zone (hoogtebeperkingengebied) zoals vastgesteld bij herzien LHB, 2018
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Bijlage E2: Obstakelvrije zone (hoogtebeperkingengebied) zoals vastgesteld bij herzien LHB, 2018
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leeswijzer Luchthavenbesluit  

 

Het Luchthavenbesluit bestaat uit 4 delen: 

1. De Verordeningsartikelen met toelichting. 

Artikel 3.2.1. tot en met 3.2.5 met artikelsgewijze toelichting. (De nummering begint bij 3.2. 

omdat het LHB ingevoegd wordt in de Luchtvaartverordening Drenthe, paragraaf 3.2.); 

2. De Kaarten 

De bijlagen A tot en met G zijn de bijbehorende kaarten van het LHB. De kaarten E1 en E2 

zijn in dit LHB herzien. De overige kaarten komen overeen met de kaarten met dezelfde 

benaming in bijlage H en I.  

       3.   De onderliggende notities (de berekeningen) 

Bijlage H is het rapport van bureau Nooitgedagt. Dit rapport geef de hoogtebeperkingen van 

Heli Holland in relatie tot de planning van windturbines van de gemeente Emmen aan met 

behulp van de meest actuele regelgeving op dit gebied. Het rapport geldt als basis voor hoe 

er straks zal worden omgegaan met de afstanden tussen de helihaven en de te plaatsen 

windturbines. De bijlage I bevat de door bureau Adecs Airinfra gemaakte Milieuberekeningen 

en de daaruit voortvloeiende m.e.r.-beoordeling.  

In Bijlage H zijn appendix 6,7 en 8 en blad 23 niet meer van toepassing. In Bijlage I zijn 

figuur 3 en 4 eveneens niet meer van toepassing. Voor de juiste kaarten wordt verwezen 

naar kaarten E1 en E2 van deel 2.  

3. Het mer-beoordelingsbesluit is als Bijlage J toegevoegd. 

Dit geeft aan dat er geen MER nodig is bij het aangepaste LHB. 
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DEEL 1 

LUCHTHAVENBESLUIT 
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Luchthavenbesluit  
 
PARAGRAAF 3.2 LUCHTHAVENBESLUIT HELI HOLLAND AIRSERVICE BV EMMER-

COMPASCUUM 

 
 
PARAGRAAF 3.2.1 ALGEMEEN 
 
Artikel 3.2.1.1 Begripsbepalingen 
In dit Luchthavenbesluit wordt verstaan onder de wet: de Wet luchtvaart. 

 
 
PARAGRAAF 3.2.2 AANDUIDING LUCHTHAVEN 
 
Artikel 3.2.2.1 Locatieaanduiding 
Dit Luchthavenbesluit is van toepassing op de helikopterluchthaven van Heli Holland Airservice BV, 

gelegen aan de Kanaal Z.Z. 3, 7881 NB Emmer-Compascuum, kadastraal gemeente Emmen, Sectie 

AB, nummer 74 en 75 (twee percelen) zoals aangegeven op de kaarten in Bijlage A1 en A2. 

 

Artikel 3.2.2.2 Aanduiding helikopter landingsplaats 

De start- en landingsplaats bevinden zich op de coördinaten 52° 48” 12’ N, 6° 57” 25’ E. In het 

rijksdriehoekstelsel (RD) komt dit overeen met een x-coördinaat 260875 en een y-coördinaat 536274 

zoals aangegeven op de kaarten in de bijlagen A1 en A2. 

 
 
PARAGRAAF 3.2.3 VOORWAARDEN LUCHTHAVEN  
 
Artikel 3.2.3.1 Luchthavenluchtverkeer 
a. Op de luchthaven is uitsluitend helikopterluchtverkeer toegestaan.  

b. De exploitant laat op de luchthaven luchthavenluchtverkeer toe zolang de daardoor 

veroorzaakte geluidsbelasting niet tot een overschrijding leidt van de in artikel 3.2.3.2 

opgenomen grenswaarde. 

 

Artikel 3.2.3.2 Handhavingspunt 

De ligging van het handhavingspunt, bedoeld in artikel 8 van het Besluit burgerluchthavens en zoals 

aangegeven op de kaart in Bijlage B. De grenswaarde voor de geluidsbelasting op dat punt is 

opgenomen in onderstaande tabel. 

Ligging en grenswaarde in het handhavingspunt 

 

Ligging X-coordinaat Y-coordinaat MTGLden 

(dB(A)) 

Handhavingspunt 260.841 536.369 67 

 

Artikel 3.2.3.3 Openstellingstijden 
De luchthaven wordt opengesteld voor helikopterluchtverkeer gedurende de daglichtperiode. Het 

gebruik vindt plaats in overeenstemming met de zichtvliegvoorschriften bedoeld in hoofdstuk 3, 

afdeling 3, van het Luchtverkeersreglement. Het staat de exploitant vrij om de openstellingstijden van 

de luchthaven verder te beperken. 

 
Artikel 3.2.3.4 Gebruiksjaar 
Het gebruiksjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
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PARAGRAAF 3.2.4 REGELS OMTRENT DE RUIMTELIJKE INDELING 
 
Artikel 3.2.4.1 Luchthavengebied 
Het luchthavengebied als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet wordt vastgesteld voor het gebied zoals 

aangegeven in Bijlage A2. 

 
Artikel 3.2.4.2 Beperkingengebieden 
a. De contouren ter aanduiding van het 10-5 en 10-6   plaatsgebondenrisico, de geluidscontour van 

48 dB(A) Lden, de geluidscontour van 56 dB(A) Lden, de geluidscontour van 70 dB(A) Lden, 

het gebied met hoogtebeperkingen en de contouren ter aanduiding van de veiligheidsgebieden 

zijn aangegeven in de Bijlagen C, D , E en F. 

b. Als beperkingengebieden als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet worden vastgesteld: 

1. het gebied dat gelegen is binnen de 10-5 en 10-6 plaatsgebondenrisico contouren als 

bedoeld in artikel 9, onder a van het Besluit burgerluchthavens zoals aangegeven in 

Bijlage C; 

2. het gebied dat gelegen is binnen de geluidscontour van 56 dB(A) Lden als bedoeld in 

artikel 9, onder c, van het Besluit burgerluchthavens zoals aangegeven in Bijlage D; 

3. het gebied dat gelegen is tussen de geluidcontour van 56 dB(A) Lden onder C en de 

geluidcontour van 48 dB(A) Lden zoals bedoeld in artikel 9, onder respectievelijk C en B 

van het Besluit burgerluchthavens en zoals aangegeven in Bijlage D; 

4. het gebied met hoogtebeperkingen (obstakelvrije zones), als bedoeld in artikel 9, onder f, 

van het Besluit burgerluchthavens zoals aangegeven in Bijlage E1 en E2.  

5.    het gebied binnen de contouren ter aanduiding van de veiligheidsgebieden als bedoeld in 

artikel 9, onder e, van het Besluit burgerluchthavens zoals aangegeven in Bijlage F; 

 

Artikel 3.2.4.3 Afweging in beperkingengebied  
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 12 van het Besluit burgerluchthavens zijn van 

overeenkomstige toepassing op het beperkingengebied, als bedoeld in artikel 3.2.4.2, lid b, sub 3, 

dat is gelegen tussen de geluidscontour van 56 dB(A) Lden en de geluidscontour van 48 dB(A) Lden. 

 

 
PARAGRAAF 3.2.5 SLOTBEPALING 
 
Artikel 3.2.5.1 Citeertitel 
Dit Luchthavenbesluit kan worden aangehaald als Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-

Compascuum. 
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TOELICHTING ARTIKELSGEWIJS 

 
Artikel 3.2.1.1 
Dit artikel beschrijft de luchthaven waarop dit Luchthavenbesluit van toepassing is. 

 
Artikel 3.2.2.2 
Dit artikel beschrijft de ligging van de start- en landingsplaats van de helihaven. De ligging van de 

landingsplaats dient in overeenstemming met het Luchthavenbesluit in het AIP (Aeronautical 

Information Publication) te worden opgenomen.  

In de berekeningen van de grenswaarde en de contouren zijn de in dit artikel genoemde coördinaten 

gebruikt en deze zullen ook gebruikt worden voor handhavingsberekeningen. 

 
Artikel 3.2.3.2 
Met dit artikel wordt het handhavingspunt vastgelegd. Hiermee wordt de grenswaarde vastgelegd die 

de gebruiksruimte van de luchthaven bepaald. 

De invoergegevens die gebruikt zijn voor de berekening zijn vastgelegd in het “Rapport 

Milieuberekeningen Helihaven Emmer-Compascuum” (Bijlage I).  

Omdat er geen registratie plaatsvindt hoe het luchtverkeer zich verdeelt over de sector, volstaat het 

om slechts één handhavingspunt te gebruiken.  

 
Artikel 3.2.4.2 
Dit artikel legt de minimale wettelijke beperkingengebieden vast. Beperkingen gelden krachtens de 

Wet voor de gebieden binnen de geluidscontouren van 70 en 56 db(A) Lden. Op grond van artikel 

8.47, tweede lid, juncto 8.5, vierde lid, van de Wet mogen het luchthavengebied en het 

beperkingengebied elkaar niet overlappen. De beperkingen gelden daardoor alleen voor zover deze 

buiten het luchthavengebied liggen. Omdat de contour van 70 dB(A) Lden binnen het 

luchthavengebied valt, wordt het gebied binnen deze contour niet als beperkingengebied vastgesteld.  

Hetzelfde geldt voor het gebied binnen de contouren van de veiligheidsgebieden. 

 

Beperkingen gelden ook voor het gebied dat is gelegen binnen de 10-5 en de 10-6-

plaatsgebondenrisicocontour en het gebied met hoogtebeperkingen.  

 

In het Besluit burgerluchthavens zijn de beperkingen nader ingevuld.  

 

Gedeputeerde Staten kunnen voor bepaalde ruimtelijke initiatieven een Verklaring van  

Geen Bezwaar afgeven. Gelet op artikel 8.49, eerste lid, van de Wet luchtvaart, mogen 

Gedeputeerde Staten deze verklaring pas afgeven nadat de Minister van Infrastructuur  

en Milieu heeft verklaard dat het veilig gebruik van het luchtruim door deze initiatieven  

niet wordt geschaad. 

 

Artikel 3.2.4.3 
In het gebied tussen de 48 dB(A) Lden en 56 dB(A) Lden contour dient een afweging door het 

bevoegd gezag van de luchthaven te worden gemaakt over de ruimtelijke ontwikkeling van dat 

gebied. Met dit artikel wordt vastgelegd dat in dit gebied dezelfde beperkingen gelden als in het 

gebied binnen de direct naastliggende geluidcontour van 56 dB(A) Lden. 
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Artikel 3.2.5.1 
Dit Luchthavenbesluit treedt niet in werking dan nadat van de Minister van Infrastructuur en Milieu 

een Verklaring van Veilig Gebruik Luchtruim is verkregen. 

Op grond van artikel 8.47 en artikel 8.8 van de Wet luchtvaart moeten bij de vaststelling van een 

bestemmingsplan de beperkingengebieden uit het luchthavenbesluit in acht worden genomen. Indien 

het bestemmingplan op deze onderdelen niet in overeenstemming is met het Luchthavenbesluit, 

geldt de laatstgenoemde als voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 

ordening. De gemeenteraad is op grond van artikel 8.8, lid 3, van de Wet luchtvaart verplicht om 

binnen een jaar nadat het besluit in werking is getreden het bestemmingsplan overeenkomstig het 

Luchthavenbesluit vast te stellen.  
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Deel 2 
DE KAARTEN 
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Bijlage A1 Kadastrale gegevens 

 
Terreinbegrenzing Heli Holland Airservice 
Kadastraal gemeente Emmen, Sectie AB, nummers 74 en 75 
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Bijlage A2 Kadastrale gegevens en aanduiding helikopterlandingsplaats 

 
Rode lijn is terreinbegrenzing Heli Holland Airservice bv te Emmen-Compascuum kadastraal 
bekend Sectie AB, nummers 74 en 75 
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Bijlage B Plaats van het handhavingspunt 

 

Plattegrond met grens luchthavengebied en ligging handhavingspunt 

 

  

Figuur 1 In- en uitvliegsector en ligging handhavingspunt. 

 

Tabel 1 Kenmerken sector. 

Sectordeel Beginhoek Eindhoek Aandeel starts Aandeel landingen 

West 280° 326° 70% 70% 

Oost 326° 10° 30% 30% 
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Bijlage C Contouren ter aanduiding van het 10-5 en 10-6 plaatsgebondenrisico 
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Bijlage D Geluidcontouren van 48, 56 en 70 db(a)lden 

 

 

 

 

 



 

 

 - 14 - 



 

 

 - 15 - 

 

Ingezoomde ligging gewijzigde obstakelvrije vlakken rondom helihaven Emmer-Compascuum o.b.v. ICAO Annex 14 volume II (Heliports), 4th edition 2013.  

Alle hoogtematen moeten worden gerelateerd aan de referentiehoogte van het luchthavengebied 12,9 m + NAP  

Bijlage E2 Obstakelvrije vlakken (hoogtebeperkingen gebied) in verband met 

vliegveiligheid 
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Bijlage F Countouren ter aanduiding van de veiligheidsgebieden  
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Bijlage G Overzicht alle contouren op één kaart 

 

 

 

 

 

 

De obstakelvrije vlakken zijn gewijzigd:  

Voor de juiste obstakelvrije zone wordt verwezen naar kaart E1 en E2 in dit LHB 
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DEEL 3 

ONDERLIGGENDE NOTITIES 

 

Deze onderliggende notities, bijlagen H en I zijn rapporten van de bureaus ATN-Nooitgedagt en Adecs 

Airinfra.  

In verband met de herziening van het LHB in 2018 zijn de kaarten in Bijlage H, appendix 6,7 en 8 en 

blad 23 evenals in Bijlage I  figuur 3 en 4 niet meer van toepassing. Verwezen wordt naar de kaarten 

E1 en E2 in Deel 2.  
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Bijlage H 

Obstakelvrije vlakken in relatie tot windenergie betrekking hebbende op helihaven Emmer-

Compascuum 
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Bron: Google 
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                                                                                                             OPGESTELD EN GEDATEERD: 20 SEPTEMBER 2018 

mailto:info@ATN-Nooitgedagt.com
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De locaties van de windturbines zijn indicatief. 
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Bijlage I Milieuberekeningen incl. M.e.r.- Beoordelingsnotitie 
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Inleiding  
In het kader van de wijziging van het luchthavenbesluit voor de helikopterluchthaven Heli Holland 

Airservice B.V. (hierna te noemen: Heli Holland)te Emmer-Compascuum, is er een onderzoek naar de 

mogelijke milieueffecten gedaan door Adecs Airinfra. Op basis van deze analyse is vervolgens 

geadviseerd of er een milieueffectrapport opgesteld dient te worden. In voorliggende notitie wordt de 

analyse en het advies toegelicht. In deze procedure is de provincie Drenthe de initiatiefnemer.   

  

Leeswijzer  

De notitie bevat naast deze inleiding nog vijf hoofdstukken:  

2: Een toelichting op het wettelijk kader en de besluitvorming.  

3: Een beschrijving van de wijziging van het luchthavenbesluit, de belangrijkste aanleiding voor de 

aanpassing van het luchthavenbesluit, de aanpassing van de hoogtebeperkingen, komt in dit hoofdstuk 

aan bod.  

4: Opgave van de invoergegevens voor de berekeningen (geluid en externe veiligheid).  

5: De resultaten van de berekeningen en beschrijving van overige effecten.  

6: Conclusie ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling. 

 

 

  

De m.e.r.-procedure  
Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is een uitgebreid onderzoek naar allerlei effecten op natuur, 

milieu en leefbaarheid. Een milieueffectrapportage is altijd gekoppeld aan een besluit, bijvoorbeeld 

een bestemmingsplan of in dit geval een luchthavenbesluit. Niet voor alle projecten is het opstellen 

van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk. Voor een groot aantal projecten volstaat een globale 

beoordeling van de milieueffecten.  

  

Wettelijk kader  
Het Besluit milieueffectrapportage, gekoppeld aan de Wet milieubeheer (Wm), bevat in de Bijlage een 

lijst met activiteiten waarvan de bijbehorende besluiten m.e.r.-plichtig (C-lijst) of 

m.e.r.beoordelingsplichtig (D-lijst) zijn. Op 21 februari 2011 is het besluit genomen tot wijziging van 

het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering 

milieueffectrapportage). Vanaf 1 april 2011 zijn de wijzigingen van kracht. Over luchthavens is vanaf 

die datum het volgende opgenomen:   
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Bijlage  Activiteiten  Gevallen 

(drempelwaarde)  

Plannen  Besluiten  

C  

6.1  

De aanleg, de 

inrichting of het 

gebruik van een 

luchthaven als 

bedoeld in de 

Wet luchtvaart.  

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft 

op een luchthaven die de 

beschikking krijgt over een 

start- of landingsbaan met 

een lengte van 2.100 meter 

of meer.  

De  

structuurvisie, 

bedoeld in de 

artikelen 2.2 

en 2.3 van de 

Wet  

ruimtelijke 

ordening.  

Ten aanzien van de 

luchthaven Schiphol een 

luchthavenindelingbesluit 

of een 

luchthavenverkeerbesluit 

als bedoeld in 

respectievelijk de 

artikelen 8.4 en 8.15 van 

de Wet luchtvaart. Ten 

aanzien van een andere 

luchthaven een 

luchthavenbesluit als 

bedoeld in de Wet 

luchtvaart.  

D  

6.1  

De aanleg, de 

inrichting of het 

gebruik van een 

luchthaven als 

bedoeld in de 

Wet luchtvaart.  

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft op 

een luchthaven die:  

1. de beschikking 

krijgt over een start- of 

landingsbaan met een 

lengte van 1.000 meter of 

meer of  

2. uitsluitend 

geschikt is voor het starten 

of landen van helikopters.  

De  

structuurvisie, 

bedoeld in de 

artikelen 2.2 

en 2.3 van de 

Wet  

ruimtelijke 

ordening.  

Een luchthavenbesluit als 

bedoeld in de Wet 

luchtvaart.  

D   

6.2  

De wijziging in de 

ligging  

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft op 

een start-  

De  

structuurvisie,  

Ten aanzien van de 

luchthaven Schiphol een  

van een start- of 

landingsbaan, de 

verlenging, 

verbreding of 

verharding 

daarvan, of de  

intensivering of 

wijziging van het 

gebruik van de 

luchthaven dan wel 

de wijziging van de 

vliegroutes. De 

wijziging van het 

gebruik van de 

luchthaven of van 

het banenstelsel, 

of landingsbaan met een 

lengte van 1.000 meter of 

meer dan wel een 

luchthaven die uitsluitend 

geschikt is voor het starten 

of landen van helikopters, 

en een wijziging omvat van:  

1. Het  

beperkingengebied, 

bedoeld in hoofdstuk 8 of 

artikel 10.17 van de Wet 

luchtvaart, voor zover dit 

is vastgesteld op grond 

van het  

bedoeld in de 

artikelen 2.2 

en 2.3 van de 

Wet  

ruimtelijke 

ordening.  

besluit tot vaststelling of 

wijziging van een 

luchthavenindelingbesluit 

of een  

luchthavenverkeerbesluit 

als bedoeld in 

respectievelijk de 

artikelen 8.4 en 8.15 

van de Wet luchtvaart. 

Ten aanzien van een 

andere luchthaven een 

besluit tot vaststelling of 

wijziging van een 

luchthavenbesluit als 

bedoeld in die wet.  
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dan wel de 

wijziging van de 

luchtverkeerswegen 

of de wijziging van 

de vliegroutes.  

externeveiligheidsrisico of 

geluidbelasting, of  

2. De grenswaarden,  

bedoeld in artikel 8.17, 

vijfde lid, onder a tot en 

met c, artikel 8.44, eerste 

lid, onder a, of artikel 

8.70, tweede lid, juncto 

artikel 8.44, eerste lid, 

onder a, of de 

grenswaarden voor 

geluidbelasting, bedoeld in 

artikel 10.17, tweede lid, 

van de Wet luchtvaart, 

tenzij:  

a) De voorgenomen 

wijziging  

leidt tot een 

beperkingengebied als 

bedoeld onder 1) dat 

valt op of binnen het 

geldende 

beperkingengebied of 

tot grenswaarden als 

bedoeld onder 2) die 

een gelijk of beter 

beschermingsniveau 

bieden dan de 

geldende 

grenswaarden, of   

b) het 

beperkingengebied 

vervalt.  

  

  

  

M.e.r. beoordelingsplicht  
De helihaven te Emmer-Compascuum is een bestaande luchthaven uitsluitend geschikt voor het starten 

en landen van helikopters. Het vigerende luchthavenbesluit is uitgegeven door de Provincie Drenthe in 

2013.  

In hoofdstuk 3 is een beschrijving gegeven van de wijzigingen die in het luchthavenbesluit aangebracht 

worden, maar vooruitlopend hierop kan al gesteld worden dat deze wijzigingen geen wijziging in het 

gebruik of wijziging van de inrichting veroorzaken. Derhalve zijn onderdelen D6.1 en D6.2 niet direct 

van toepassing en geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht niet. Echter is er uit zorgvuldigheidsoverwegingen 

besloten om de mogelijke milieueffecten en noodzaak voor een m.e.r. wel te onderzoeken.  
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Wanneer een activiteit een m.e.r.-beoordelingsplicht heeft, dient het bevoegd gezag te beoordelen of 

het opstellen van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is vanwege belangrijke nadelige 

milieugevolgen. Drie wettelijke criteria spelen mee bij de beoordeling:  

1. Kenmerken van het project;  

2. Plaats van het project;  

3. Kenmerken van mogelijke effecten.  

Daarnaast zijn in Bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling verschillende subcriteria 

genoemd.  

  

De m.e.r.-beoordelingsprocedure volgt het volgende schema:  

  

 

  

Het bevoegd gezag houdt bij zijn beslissing rekening met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling aangegeven criteria.  

  

  

  

  

Besluitvorming  
Het bevoegd gezag is op grond van artikel 7.17, lid 4 Wet milieubeheer verplicht om mededeling te 

doen van het m.e.r.-beoordelingsbesluit door:  

1. kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen en alleen in het 

geval dat er beslist is dat er voor de activiteit geen milieueffectrapport moet worden 

gemaakt, (ook) kennisgeving in de Staatscourant;  

2. terinzagelegging;  

3. alleen in het geval dat er sprake is van mogelijke belangrijke nadelige 

milieugevolgen in een ander land, ook nog kennisgeving in een publicatie in dat andere land.  

  

Ja   

Ja   

Nee   

Wordt de activiteit    en          

 bijbehorend besluit genoemd    

In 

de l 

in  de lijst in Bijlage D van het  

Be sluit milieueffectrapportage?    

MER opstellen   Geen MER nodig   

Is er vanwege de activiteit kans  

op belangrijke nadelig  

milieugevolgen?   

Nee   
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Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit staat geen direct bezwaar en beroep open. Belanghebbenden 

kunnen wel bezwaar of beroep indienen bij het (moeder)besluit in het kader waarvan de 

m.e.r.beoordeling plaatsvond, wat in dit geval de wijziging van het luchthavenbesluit zal zijn.   

  

In dit document is beschreven of er omstandigheden zijn die kunnen leiden tot belangrijke nadelige 

milieugevolgen. Alleen als er sprake is van dergelijke omstandigheden is het opstellen van een MER 

noodzakelijk. Het besluit of er wel/niet een MER wordt opgesteld, wordt genomen door Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Drenthe in het kader van de voorbereiding van de wijziging van het 

luchthavenbesluit voor Provinciale Staten.  
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De wijziging van het luchthavenbesluit  
  

Helihaven Emmer-Compascuum bevindt zich ten noordoosten van Emmen en is in onderstaande 

figuur met achtergrondkaart weergegeven.  

 

 

 

 

 

Figuur 1 Ligging helihaven Emmer-Compascuum met aanduiding van het zogeheten luchthavengebied (rood), het  

terrein dat in eigendom is van de exploitant.  
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In het vigerend luchthavenbesluit zijn hoogtebeperkingen opgenomen. Deze zijn opgesteld op basis 

van de ICAO Annex 14, volume I heliports, 3rd edition (2009). In deze versie van de ICAO Annex is 

voorgeschreven dat er voor helihavens alleen obstakelvrije vlakken opgenomen kunnen worden die in 

het verlengde van de FATO (Final Approach and Takeoff area) liggen. Dit heeft geleidt tot de in figuur 

2 opgenomen hoogtebeperkingen.  

  

  

Figuur 2 Ligging obstakelvrije vlakken rondom helihaven Emmer-Compascuum volgens het vigerende  

luchthavenbesluit (o.b.v. ICAO Annex 14 volume I heliports, 3rd edition).  

  

Doordat de helikopters in de praktijk direct na de start om het luchthavengebouw heen vliegen en 

richting het noorden afdraaien zijn deze hoogtebeperkingsvlakken niet voldoende voor het beperken 

van eventuele bebouwing voor het gebied waar werkelijk gevlogen wordt. In 2013 is de 4e editie van 

ICAO Annex 14 volume II (Heliports) verschenen. Deze versie maakt het mogelijk om gekromde 

hoogtebeperkingsvlakken te definiëren. En in februari 2016 heeft publicatie hiervan in het 

Tractatenblad plaatsgevonden, waardoor deze gekromde hoogtebeperkingsvlakken ook daadwerkelijk 

in Nederland gebruikt kunnen worden in de luchthavenbesluiten.   

  

Op basis van de 4e editie van ICAO Annex 14 deel II zijn gekromde hoogtebeperkingsvlakken 

gedefinieerd, deze zijn opgenomen in figuur 3 (overzicht) en in figuur 4 (ingezoomd). 
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Notitie  

Milieuberekeningen en m.e.r. 

- 

beoordelingsnotitie 

  ( 

pd1605 

08 

v3.not/wH/kd 

) 
,  

15 

2016 

 juni  

  

8 
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Figuur 3 Overzicht ligging gewijzigde obstakelvrije vlakken rondom helihaven Emmer-Compascuum o.b.v. ICAO Annex 14 volume II (Heliports), 4th edition 2013.               

De locaties van de windturbines zijn indicatief. 
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Figuur 4 Ingezoomde ligging gewijzigde obstakelvrije vlakken rondom helihaven Emmer-Compascuum o.b.v. ICAO Annex 14 volume II (Heliports), 4th edition 2013. 
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Het huidige gebruik in het luchthavenbesluit is gedefinieerd door de gebruiksbepalingen uit een verklaring1 

van de Directie Luchtvaartinspectie. Volgens de verklaring mogen per etmaal maximaal 15 

helikopterbewegingen in of vanuit noordoostelijke richting plaatsvinden en maximaal 36 

helikopterbewegingen in of vanuit westnoordwestelijke richting. Helikopterbewegingen zijn alleen tussen 

zonsopkomst en zonsondergang toegestaan voor helikopters met een maximale lengte van 16 meter. Hierin 

komt in het nieuwe luchthavenbesluit geen verandering.  

  

Voor het huidige luchthavenbesluit zijn, evenals voor de vergunning die voor het luchthavenbesluit in werking 

was, geluidsberekeningen uitgevoerd. De in- en uitvliegsector die daarin gebruikt werd, is in figuur 5 

gepresenteerd.   

  

  

Figuur 5 In– en uitvliegsector zoals geleverd bij de geluidsberekening voor het huidige luchthavenbesluit.  

  

De gehele sector loopt van 300° tot 44° met het midden op 352°. Deze sector wordt gewijzigd in een sector 

die loopt van 280° tot 10° met het midden op 325°, zoals in figuur 6 is aangegeven.  

  

  

                                                      
1 Afz: Directie Luchtvaartinspectie, Aan: Gemeente Emmen op 8 mei 1989 met kenmerk LI/LT 4087  
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Figuur 6 In– en uitvliegsector zoals geleverd bij de geluidsberekening voor de wijziging van het luchthavenbesluit.  

  

Voor het luchthavenbesluit zijn onderstaande contouren nodig:  

  Geluid (Lden): 70, 56 en 48 dB(A);  

  Externe veiligheid (plaatsgebonden risico): 10-5 en 10-6.  

  

De rekenmethodiek om tot deze contouren te komen is vastgelegd in het Besluit burgerluchthavens. Het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor geluid en externe veiligheid twee rekenmodellen 

beschikbaar gesteld die de rekenvoorschriften volgen, te weten Lden-tool c.q. GEVERS.  

Deze programma’s zijn gebruikt voor het berekenen van de contouren.  

  

Om tot een goed beeld van het gebruik te komen en de informatie uit de vergunning juist te interpreteren is 

de helihaven bezocht en de exploitant geraadpleegd. De gehanteerde invoer is in het volgende hoofdstuk 

weergegeven.  
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Invoer  
  

In onderstaande paragrafen worden de invoergegevens van de helihaven beschreven. Dit betreft zowel 

kenmerken van de helihaven als gegevens over het gebruik van de luchthaven door het helikopterverkeer. 

De toegepaste invoergegevens zijn gebaseerd op de gegevens zoals toegepast voor de vigerende vergunning 

(luchthavenbesluit). Indien de benodigde gegevens afwijkend zijn van hetgeen in het luchthavenbesluit is 

gehanteerd, dan is dat aangegeven.  

  

In- en uitvliegrichting  
De helihaven bevindt zich op de coördinaten 52° 48” 12’ N, 6° 57” 25’ E. In het rijksdriehoekstelsel (RD) 

komt dit overeen met een x-coördinaat van 260875 en een y-coördinaat van 536274.  

  

De richtingen waarin een helikopter vanaf de helihaven of naar de helihaven toe mag vliegen, worden bepaald 

door de in- en uitvliegsector. Voor helihaven Emmer-Compascuum wordt deze sector in het huidige 

luchthavenbesluit begrensd door richting noordoost en richting westnoordwest (figuur 5), dit wordt veranderd 

in een sector die meer naar het westen gedraaid is (figuur 6).  

  

Volgens opgave van de exploitant wordt met name het westelijk deel van de sector gebruikt door het 

helikopterverkeer. De verdeling van de sector in west en oost is in figuur 7 weergegeven. Het gebruik van 

het westelijke deel (donkerblauw) wordt op 70% gesteld. De overige 30% procent van de 

helikopterbewegingen vindt plaats in de oostelijke sector (lichtblauw), zoals ook tabel 1 laat zien. De gehele 

sector loopt van 280° tot 10° met het midden op 325°. Omdat er geen registratie plaatsvindt of het verkeer 

van de oostelijke of westelijke sector gebruik maakt, volstaat het om slechts één handhavingspunt te 

gebruiken. Het huidige handhavingspunt ligt op 100 meter van de helihaven in deze richting 352° met 

coördinaten (260.841, 536.369). De ligging is door de aanpassing van de in- en uitvliegsector nu niet meer 

in het midden van de sector, maar vanwege het gebrek aan registratie kan de ligging hetzelfde blijven en 

heeft dit in de handhaving geen gevolgen.   
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Figuur 7 In- en uitvliegsector en ligging handhavingspunt.  

  

Tabel 1  Kenmerken sector.  

Sectordeel  Beginhoek  Eindhoek  
 

Aandeel starts  Aandeel landingen  

West  280°  326°  
 

70%  70%  

Oost  326°  10°  
 

30%  30%  

  

Deze sectoren zijn gedefinieerd en toegepast in zowel het rekenmodel voor geluid als het rekenmodel voor 

externe veiligheid.  

  

Verkeerssamenstelling  
Voor de aantallen helikopterbewegingen is uitgegaan van hetgeen in het luchthavenbesluit is gegeven. Dit 

betreft per etmaal maximaal 15 helikopterbewegingen in of vanuit noordoostelijke richting en maximaal 36 

helikopterbewegingen in of vanuit westnoordwestelijke richting, alleen tussen zonsopkomst en 

zonsondergang. Om de aantallen op jaarbasis te bepalen worden deze aantallen met 365 vermenigvuldigd, 

ofwel betreft het in totaal 18.615 helikopterbewegingen.   

  

Evenals in het vigerende luchthavenbesluit is de verdeling van het verkeer over helikoptertypen en de 

verdeling over het etmaal gebaseerd op de opgave van de exploitant. Deze verdeling is gebaseerd op de 

verdeling van de periode 1 december 2010 tot 1 december 2011. In tabel 2 is de verdeling over 

helikoptertypen vermeld en welke kenmerken deze helikoptertypen hebben. Dit is dezelfde verdeling als in 
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het vigerende luchthavenbesluit is toegepast. Ten opzichte van de berekeningen van het vigerende 

luchthavenbesluit zijn de Appendices vernieuwd. Deze Appendices bepalen onder andere de indeling van de 

vliegtuigen en helikopters in geluidscategorieën. Door het toepassen van de thans geldende Appendices, 

versie 13.3, zijn er enkele wijzigingen in de indeling van de typen te constateren in tabel 2. De berekeningen 

zijn uitgevoerd met de nieuwste versie van de Appendices (13.3).  

  

Tabel 2  Helikoptertypen met kenmerken en jaarlijks aantal helikopterbewegingen.  

Type  ICAOtype  

Verdeling  

typen  LHB  

Geluidscategorie 

App.  

13.3  

MTOW  

(kg)  

SEP/  

SET/  

MET*  

Aantal  

bewegingen  

Schweizer 269C   H269  50,6 %  011  011  930  SEP  9.411  

Eurocopter EC120  EC20  27,7 %  011  010  1.720  SET  5.148  

Schweizer 269D  S330  8,1 %  010  010  1.160  SET  1.508  

Aerospatiale AS355  AS55  5,9 %  010  010  2.400  MET  1.092  

Agusta-Bell 206B  B06  2,8 %  010  010  1.520  SET  520  

Bell 206L   B06  1,4 %  010  010  1.520  SET  260  

Eurocopter EC155B1  EC55  2,2 %  012  016  4.920  MET  416  

Eurocopter EC130  EC30  1,4 %  010  010  2.400  SET  260  

TOTAAL    100 %          18.615  

* SEP/SET/MET: single engine piston/ single engine turbine/ multi engine turbine  

  

In de geluidsberekening wordt rekening gehouden met een toeslag voor vluchten die na 19.00 uur 

plaatsvinden door te rekenen met een zogeheten nachtstraffactor. In de avonduren (19.00-23.00 uur) worden 

een factor 3,16 gehanteerd. Op de helihaven komen geen nachtvluchten voor. In deze uren (23.00-07.00 

uur) zou een factor 10 gelden. In tabel 3 is de verdeling tussen dag en avond weergegeven, gebaseerd op 

de periode 1 december 2011 tot 1 december 2012, wat resulteert in een gemiddelde straffactor van 1,05.  

  

Tabel 3  Nachtstraffactor.  

  

Dag 07.00-

19.00 uur  

Avond 19.00-

23.00 uur  

Nacht 23.00-

07.00 uur  Totaal  

Aandeel  97,8%  2,2%  0%  100%  

Straffactor  1  3,16  10  1,05  

  

Meteotoeslag  
Voor het berekenen van het geluid en het plaatsgebonden risico (PR) gelden regels over het toepassen van 

meteotoeslag.   

  

Voor de 10-5 PR-contour wordt normaal een meteotoeslag van 20% gehanteerd om verschillen in gebruik 

(verschillende vliegrichtingen) vanwege de jaarlijks variërende windcondities op te vangen.  

Voor de 10-6 PR-contour wordt geen meteotoeslag toegepast. De toepassing van de meteotoeslag volgt uit 

het rekenvoorschrift. Aangezien er alleen maar sectoren ten noorden van de helihaven worden gebruik en 

geen tegenovergestelde sectoren, is in deze berekening echter ook voor de 10-5 PR-contour geen 

meteotoeslag toegepast. De verdeling binnen de sector kan wel variëren vanwege de windrichting, maar deze 

richtingen worden niet geregistreerd door de exploitant. In de handhavingsberekening zal worden uitgegaan 

van een vaste verdeling over de sector. Er is daarom geen aanleiding tot het toepassen van meteotoeslag. 

In de geluidsberekening is om dezelfde reden geen meteotoeslag toegepast.  
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Milieugevolgen  
  

Door wijziging van het luchthavenbesluit zal het feitelijk gebruik van de helihaven niet veranderen en zullen 

ook de werkelijke milieueffecten ook niet veranderen. De berekende effecten zullen wel wijzigen door het 

gebruik van de recentere Appendices (voor het berekenen van de geluidsbelasting van vliegverkeer wordt 

gebruik gemaakt van standaard voorgeschreven gegevens over geluidsniveaus en vliegprestaties) en andere 

aan- en uitvliegsectoren (vanwege aanpassingen aan hoogtebeperkingen en om bouw van windturbines 

mogelijk te maken).   

  

Om de effecten op langere termijn te beoordelen wordt naar de worstcase-ontwikkeling gekeken, dit betreft 

de helikopterbewegingen die ook zijn toegepast voor de vergunde situatie in het luchthavenbesluit. Ten 

opzichte van het vigerende luchthavenbesluit zullen twee zaken wijzigen:   

1. de grenswaarden worden aangepast;  

2. beperkingengebieden worden aangepast.  

  

ad 1.   

De ontwikkeling van de luchthaven zal door het luchthavenbesluit worden gelimiteerd door de grenzen aan 

de geluidsbelasting. Door de aanpassing van de Appendices en de wijziging van de aan- en uitvliegroute zal 

de grenswaarde in het bestaande handhavingspunt wijzigen. Desondanks kan gesteld worden dat de 

werkelijke milieueffecten die samenhangen met geluid niet zullen verslechteren vanwege het aangepaste 

luchthavenbesluit ten opzichte van het huidige luchthavenbesluit. Dit is nader toegelicht bij de beschrijving 

van het onderdeel geluid.  

  

ad 2.  

De ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de helihaven zullen beperkt worden binnen de (grotere) 

beperkingengebieden. Hiermee kan voorkomen worden dat er nieuwe gehinderden zullen ontstaan vanwege 

nieuwbouw in de directe omgeving van de helihaven of dat de helihaven beperkt wordt in het veilig gebruiken 

van de huidige locatie. Binnen de relevante contouren van geluid en het plaatsgebonden risico zal bijvoorbeeld 

niet zomaar meer een nieuwe woning geplaatst kunnen worden. Dit kan beschouwd worden als een 

verbetering ten opzichte van de huidige situatie als men de kans op het ontstaan van hinder beoordeelt.  

  

Effecten op het gebied van landschap, archeologie, cultuurhistorie, bodem en (grond)water blijven 

ongewijzigd door de wijziging van het luchthavenbesluit. De effecten die hebben te maken met het leefmilieu 

voor de mens (geluid, externe veiligheid, geur, emissies) verkeer en vervoer en beschermde natuur (flora en 

fauna) zijn hieronder in het kort beschreven.  

  

Geluid  

Op basis van de verkeerssamenstelling is voor het luchthavenbesluit (zie tabellen in paragraaf 4.2) een Lden-

geluidsberekening uitgevoerd. Hieruit volgt de grenswaarde in het handhavingspunt en de Lden-contouren. De 

berekening is zoveel mogelijk gebaseerd op het huidige luchthavenbesluit en alleen daar waar noodzakelijk 

aangepast/geactualiseerd. De wijziging van het luchthavenbesluit heeft onder andere betrekking op het 

aanpassen van de in- en uitvliegsector. Er zijn echter sinds 2012 ook aanpassingen aangebracht aan de 

geluids- en indelingstabellen (‘Appendices’) die gevolgen hebben voor de uitkomsten van de berekeningen. 
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Voor het vigerende luchthavenbesluit was Appendices versie 11.2 de meest actuele, inmiddels is dat versie 

13.3. Naast veranderingen in de geluidsdata zijn er ook veranderingen in indeling van typen in 

geluidscategorieën. Het verschil ten gevolge van de verandering van de Appendices is weergegeven in figuur 

8. Uit deze figuur volgt dat er sprake is van behoorlijk grotere contouren. Deze verandering is echter niet het 

gevolg van een feitelijke toename van de geluidsbelasting, er zitten ook niet meer helikopterbewegingen in 

de berekening, maar dit komt puur doordat de geluidsdata in de modellen en de indeling van de typen over 

geluidscategorieën aangepast is. De aanpassingen van de Appendices zijn uitgevoerd om de 

berekeningsresultaten beter overeen te laten komen met de praktijk.  

  

  

Figuur 8 48 en 56 dB(A) Lden-contouren vigerende luchthavenbesluit (App 11.2) en vigerende luchthavenbesluit  

(App 13.3).  

  

    

De wijziging van het luchthavenbesluit houdt ook in dat de aan- en uitvliegsectoren aangepast worden. In 

figuur 9 zijn behalve de wijzigingen door de Appendices ook de wijzigingen in aan- en uitvliegsectoren 

verwerkt. Uit figuur 9 volgt dat ten opzichte van het vigerende luchthavenbesluit met Appendices 13.3 de 

contouren van het aangepaste luchthavenbesluit (tevens met Appendices  
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13.3 berekend) de draaiing laten zien ten gevolge van de aanpassing van de in- en uitvliegsectoren.   

  

  

Figuur 9 48 en 56 dB(A) Lden-contouren vigerende luchthavenbesluit (App 11.2), vigerende luchthavenbesluit (App  

13.3) en aangepaste luchthavenbesluit (App 13.3).  

  

Ondanks de verandering van de contour neemt de feitelijke geluidsemissie niet toe. De verandering van de 

contour wordt uitsluitend veroorzaakt door theoretische modelwijzigingen en niet door feitelijke wijzigingen 

in het gebruik van de helihaven. In figuur 10 en tabel 4 zijn de resultaten van de geluidsberekening gegeven, 

waaruit blijkt dat de aanpassing van de Appendices een zeer groot effect heeft op de waarde in het 

handhavingspunt.  

  

De Lden-contour van 48 dB(A), de blauwe contour, geeft het zogeheten afwegingengebied weer. Hierbinnen 

dient in het luchthavenbesluit een afweging te worden gemaakt ten aanzien van ruimtelijke beperkingen. De 

rode 56 dB(A) Lden-contour is het gebied waarbinnen geen nieuwbouw van woningen of geluidsgevoelige 

gebouwen mag plaatsvinden, tenzij er een verklaring van geen bezwaar is afgegeven. Bedrijfswoningen zijn 
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wel toegestaan. De 56 dB(A) Lden-contour omsluit geen woningen of geluidsgevoelige gebouwen. De groene 

70 dB(A) Lden-contour is het gebied waarbinnen woningen of geluidsgevoelige gebouwen van de functie 

ontheven moeten worden. Deze contour is echter nauwelijks zichtbaar en bevat eveneens geen woningen of 

geluidsgevoelige gebouwen.   

  

  

  

Figuur 10 48, 56 en 70 dB(A) Lden-contouren voor het aangepaste luchthavenbesluit.  

  

  

  

  

  
Tabel 4  Maximaal toegestane geluidsbelasting in handhavingspunten ten gevolge van het luchthavenbesluit (LHB).  

Ligging  Xcoördinaat  Ycoördinaat   

MTG  Lden 

(dB(A))  

Vigerend 

LHB  

MTG Lden (dB(A))  

Vigerend LHB met 

Appendices 13.3  

MTG  Lden  

(dB(A))  

Aangepast 

LHB  

Handhavingspunt  260.841  536.369  60,97  67,32  67,01  

  

Externe veiligheid  

Naast geluid speelt ook externe veiligheid een rol bij het vaststellen van het luchthavenbesluit. Externe 

veiligheid rondom luchthavens beschrijft het risico van de luchthaven voor de omgeving. De risicomaat die 

hierbij gehanteerd wordt, is het plaatsgebonden risico (PR). Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de 
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kans per jaar dat een denkbeeldige persoon die zich permanent op dezelfde locatie in de omgeving van een 

luchthaven bevindt, komt te overlijden door een direct gevolg van een vliegtuigongeval (helikopterongeval). 

Het luchthavenbesluit dient contouren te bevatten ter aanduiding van het plaatsgebonden risico van 10-5 /jaar 

en 10-6 /jaar. Deze contouren dienen net als de Lden-contouren als minimale eisen voor de 

beperkingengebieden.   

  

Op basis van hetzelfde scenario dat voor de Lden-berekening is gebruikt, is het plaatsgebonden risico berekend. 

Uit de berekening van het plaatsgebonden risico volgen de PR-contouren die in figuur 11 zijn weergegeven. 

In deze figuur zijn tevens (met stippellijnen) de PR-contouren voor het vigerende luchthavenbesluit 

opgenomen. Voor zowel de 10-5 PR-contour als de 10-6 PR-contour is in beide situaties geen meteotoeslag 

gehanteerd.  

  

Het plaatsgebonden risico neemt niet toe ten opzichte van de situatie die overeenkomt met het huidige 

luchthavenbesluit, er vindt alleen een verdraaiing plaats ten gevolge van de verandering van de in- en 

uitvliegsector.   

  

Er kan geconcludeerd worden dat de wijziging van het luchthavenbesluit geen negatief gevolg zal hebben op 

de externe veiligheid.  

   

  

Figuur 11 PR-contouren van 10-5 en 10-6.  
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Woningen of gehinderden binnen de contouren  

Binnen contouren van geluid en externe veiligheid bevinden zich geen woningen, kwetsbare of 

geluidsgevoelige gebouwen. Wel is er een bedrijfswoning waar de havenmeester zelf woont.  

  

Geur en emissies  

Op het gebied van geur en emissies zijn de gevolgen van de wijziging van het luchthavenbesluit neutraal te 

noemen. De milieueffecten van deze onderdelen zijn namelijk direct afhankelijk van het aantal 

helikopterbewegingen. Doordat de wijziging van het luchthavenbesluit geen wijziging in het aantal 

helikopterbewegingen en de gebruikte typen aanbrengt, zijn de effecten op het gebied van geur en emissies 

even groot als die in het huidige luchthavenbesluit.   

  

Verkeer en vervoer  

Het luchthavenbesluit zal geen extra verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben. Op het gebied van 

verkeer en vervoer zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het vigerende luchthavenbesluit.  

Beschermde natuur  

Er is geen uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de beschermde natuur (flora en fauna) in de omgeving van 

de helihaven Emmer-Compascuum. Door de wijziging van het luchthavenbesluit zal het werkelijke 

vliegverkeer niet veranderen en zullen de effecten gelijk blijven. Ook de nachtelijk actieve soorten, zoals 

vleermuizen e.d. zullen geen (extra) hinder ondervinden door invoering van het luchthavenbesluit, aangezien 

de luchthaven alleen tussen zonsopgang en zonsondergang open is.  

De Natura 2000-gebieden die in de buurt liggen zijn de volgende:  

  Bargerveen  

  Lieftinghsbroek  

  Mantingerzand  

  Elperstroomgebied  

  Drouwenerzand  

De dichtstbijzijnde (Bargerveen) ligt op circa 15 kilometer ten zuidoosten van de helihaven. De overige 

gebieden liggen meer dan 20 kilometer afstand. De afstanden zijn zodanig groot dat er geen effecten van de 

helihaven worden verwacht op deze gebieden.  
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Beoordeling van de milieueffecten  
  

De kenmerken van de activiteit, de plaats, de samenhang met andere activiteiten in de omgeving en de 

milieugevolgen kunnen er toe leiden dat er een MER opgesteld moet worden.   

In het geval van de wijziging van het luchthavenbesluit voor Heli Holland is er geen wijziging van het gebruik 

van de luchthaven waardoor de kenmerken van de activiteit, de plaats, de samenhang met andere activiteiten 

in de omgeving en de milieueffecten onveranderd blijven. De wijziging van het luchthavenbesluit leidt 

uitsluitend tot een aangepaste beperking voor het geluid (in een handhavingspunt) en tot een aangepast 

gebied waar beperkingen aan nieuwe bestemmingen kan worden opgelegd. Door de aanpassing van de aan- 

en uitvliegrichtingen zou het huidige handhavingspunt verlegd kunnen worden naar de gebruikelijke ligging 

in het midden van de sector. De exploitant houdt echter geen registratie bij van de gebruikte sector en in de 

handhavingsberekening wordt altijd uitgegaan van een vaste verdeling van het verkeer over de sectoren. De 

ligging is door de aanpassing van de in- en uitvliegsector nu niet meer in het midden van de sector, maar 

vanwege het gebrek aan registratie kan de ligging hetzelfde blijven en heeft dit in de handhaving geen 

gevolgen.  

  

De (milieu)gevolgen die voor het luchthavenbesluit voor helihaven Emmer-Compascuum afgewogen zijn, zijn 

in onderstaande tabel opgenomen en voorzien van een aanduiding of een uitgebreid MER voor dat aspect een 

meerwaarde kan hebben voor het luchthavenbesluit.  

  

Tabel 5  Overzicht van milieuaspecten en effecten.  

Aspect  Effecten  MER-meerwaarde?  

Landschap  Geen  Nee  

Archeologie  Geen  Nee  

Cultuurhistorie  Geen  Nee  

Bodem  Geen  Nee  

(Grond)water  Geen  Nee  

Geluid  Neutraal*  Nee  

Externe veiligheid  Neutraal  Nee  

Geur  Geen  Nee  

Emissies  Geen  Nee  

Verkeer en vervoer  Geen  Nee  

Beschermde natuur  Geen  Nee  

* Dit betreft het werkelijke geluid, de theoretisch berekende geluidsbelasting verandert wel ook draait de 

contour enigszins.   

  

Opgemerkt wordt dat het afwegingsgebied qua ligging verandert. Dit valt als onderwerp echter niet onder de 

m.e.r.-beoordelingsprocedure.   

  

Op basis van tabel 5 en de overige beschrijvingen in deze notitie is het advies dat er in de procedure voor 

de wijziging van het luchthavenbesluit voor helihaven Emmer-Compascuum het opstellen van een MER 

geen meerwaarde heeft.  
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Verslag mondelinge zienswijze van indiener over het ontwerp-herziene Luchthavenbesluit 

(LHB) 2018 voor Heli Hollland Airservice BV te Emmer-Compascuum.  

 

Van deze bijeenkomst is een geluidsopname gemaakt t.b.v. de verslaglegging. 

Dit is een zakelijke weergave van het gesprek.  

 

Datum  : 19 april 2018  

Locatie  : provinciehuis Drenthe 

Aanwezig : Indiener mondelinge zienswijze (verder te noemen indiener), mw. G. Akkerman, 

beleidsmedewerker luchtvaart provincie Drenthe, mw. M. Beerten, juridisch 

medewerker RUD Drenthe, dhr. G. Oosten, vergunningverlener luchtvaart provincie 

Drenthe. 

 

Indiener wordt welkom geheten door mevrouw G. Akkerman.  

Na een korte voorstelronde, wordt het woord gegeven aan de indiener. Deze is eigenaar van een 

kwekerij en heeft een volkstuin. Beide liggen in de nabijheid van de helihaven Heli Holland. Indiener 

woont niet op één van deze percelen, maar in het nabij gelegen Emmen. 

Benadrukt wordt dat deze zienswijze over de volkstuin gaat. 

Indiener vindt de tekeningen bij het nieuw vast te stellen LHB voor Heli Holland niet duidelijk. De 

volkstuin wordt niet aangegeven op de tekening en indiener kan hierdoor de gevolgen van de 

vaststelling van de obstakelvrije zones niet duidelijk vaststellen. Uit de stukken kan indiener niet 

opmaken wat een obstakelvrije zone van een luchthaven betekent en wat de minimale wijziging 

inhoudt. Het inzien van de stukken op het gemeentehuis gaf ook geen duidelijkheid. Vanuit 

provinciezijde wordt erkend dat op de kaarten niet alle objecten, als huizen, kerken en in dit geval een 

volkstuin, staan. Er zal worden bekeken of dit aangepast kan worden.  

 

Mw. Akkerman geeft uitleg over de reden van de wijziging zoals die nu in procedure is. 

Toen op 29 mei 2013 het LHB voor Heli Holland Airservice werd vastgesteld, was er nog geen sprake 

van de komst van windturbines in die omgeving. Vanwege de wens van de gemeente Emmen om 

windturbines in de nabijheid te plaatsen van Heli Holland moest er een en ander gewijzigd worden in 

het Luchthavenbesluit. Dit ging met name om de kaart die de obstakelvrije zone aangeeft. De 

obstakelvrije zone (of route) is een wettelijke vereiste en ervoor bedoeld dat vliegtuigen/helikopters 

altijd een veilige route hebben van en naar hun luchthaven voor noodsituaties (weersomstandigheden 

e.d.) om op terug te vallen. Onder de obstakelvrije route gelden beperkingen voor de hoogte van 

bebouwing, zodat de vliegveiligheid niet in gevaar komt. Om de nodige wijzigingen te realiseren moest 

het Luchthavenbesluit van 2013 opnieuw worden vastgesteld. Dat is op 8 maart 2017 gebeurd. Nu, in 

2018 moet het LHB nogmaals worden aangepast en dat is omdat de Inspectie Leefomgeving en 

Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat de obstakelvrije 

zone niet boven de hangar van Heli Holland mag liggen. Als gevolg daarvan verandert de vorm van de 

zone iets en dat is nu de enige wijziging. Mevrouw Akkerman benadrukt dat een zienswijze voor dit 

onderhavige LHB alleen kan gaan over de gewijzigde situatie die ontstaan is door de laatstgenoemde 

aanpassing van de obstakelvrije zone in 2018.  

De indieningstermijn voor zienswijzen op het nieuwe luchthavenbesluit loopt tot en met 16 mei 2018.  

 

Indiener geeft aan bevreesd te zijn dat door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan door de 

gemeente Emmen voor het gebied rondom Heli Holland, de mogelijkheden van bebouwing op zijn 

grond beperkt zal worden vanwege de ligging ervan in de obstakelvrije zone. In het onderhavige LHB 

staat dat de obstakelvrije zone wordt vastgesteld om te voorkomen dat er in de toekomst een 

vergunning wordt verleend voor obstakels in de obstakelvrije sector. De grond van de kwekerij is in 

eigendom en indiener wil geen enkele beperking voor zijn eigendommen. 



 

In het gesprek wordt gezamenlijk gekeken naar de plaats waar de volkstuin is gelegen. Mevrouw 

Akkerman geeft aan dat er dan eigenlijk een zienswijze had moeten worden ingediend tijdens de 

procedure van het LHB van 2017, omdat de volkstuin ligt in dat deel van de obstakelvrije zone zoals 

dat is vastgesteld in 2017. Dit deel wordt met de wijziging van het LHB in 2018 niet gewijzigd 

 

Indiener meldt tijdens het gesprek ook milieugevolgen van het bedrijf Heli Holland op zijn kwekerij. 

Aangegeven is dat deze aspecten niet kunnen worden meegenomen in deze procedure, omdat deze 

betrekking hebben op de milieuvergunning en niet op het Luchthavenbesluit. Mevrouw Beerten zegt 

toe bij de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Drenthe te informeren naar de stand van de zaken rond 

de milieuvergunning en dat indiener hierover geïnformeerd zal worden. 

 

Indiener merkt tevens op dat hij als “buurman” slecht wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen 

rondom de helihaven. Vanuit de provincie zijn hier echter steeds de gebruikelijke kanalen (kranten, 

website etc.) voor benut. Indiener reageert hierop dat hij destijds de betreffende krant niet heeft 

gekregen.  

 

Tot slot wordt afgesproken dat indiener dit verslag krijgt voordat het bij de stukken wordt gevoegd om 

nog eventuele aanvullingen/opmerkingen door te geven.   
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Emmen, 1l mei 2018

Geacht College,

In de ZuidOosthoeker van 3 april2018 lazen wrj bU de bekendmakingen betreffende Heli-Holland
over de obstakelvrij e zone en de gewijzigde ¿uut-en afuliegroute.

Mevrouw Akkerman, Beleidscoordinator Verkeer en Vervoer Provincie Drenthe, vertelde ons in
een mondeling gesprek wat obstakelvrij in dit verband inhoudt: "Een helicopter moet in de
aangewezen zone in geval van motorstoring en onbestuurbaarheid ten allen tijden en ongeacht de
weersomstandigheden blindelings er kunnen landen"

\ù/ij vragen ons af wat de betreffende obstakelvrije zone precies betekent. Dit is niet uit de stukken,
die ter ir:r:age liggen bij de Gemeente Emmen, tehalen. Ook is niet uit de stukken te halen wat er
precies veranderd is. of wat de wijziging is waar de zienswijze over mag g¿urn.

Wij hebben een kwekerij die voor een groot gedeelte in de obstakelvrije zone ligt (in de oostelijke
richting, parallel aan Kanaal B). Met de kadastrale nummers 114 en 115. Volgens het huidige
bestemmingsplan is de grond aangeduid als kwekerij.

Wij zijn tegen de wijziging van de obstakelvrije zone.
Omdat die wel degelijk invloed gaat hebben op onze kwekerij. En wij willen nief dat de kwekerij'
beperkingen opgelegd krijgt. Á , ..ì

In de toelichting artikelsgewijs lezen wij dat:
De Gemeenteraad op grond van artikel 8.8 lid 3, van de Wet Luchtvaart verplicht is binnen een jaar
nadat het besluit in werking is getreden, het bestemmingsplan overeenkomstig het r.
Luchthavenbesluit dient vast te stellen. l

V/at gaat er dan gebeuren? V/ij weten het niet.
Maar wij zijn nu alvast tegen deze, daarop volgende, verplichte wijziging van het bestemmingsplan.

Als dit werkelijk doorgaat, danzal het voor ons heel wat in gaan houden. We vinden het nalatig dat
er geen enkel overleg is geweest met ons, terwijl wij naaste buren zijn.Er is ook nooit contact met
ons gezocht. Wij hebben het gevoel dat we er niet toe doen en er mee overvallen worden. i.

V/ij willen niet hebben dat oru,e kwekerij in een zone komt te liggen waar beperkingen gaan gelden.
Welke beperkingen dan ook. Zijn er eenmaal beperkingen, dan kunnen deze beperkingen altijd
uitgebreid worden en kunnen wij dan weer alleen bezwaar maken tegen deze extra beperkingen.



V/ij zien op de kaarten dat de obstakelvrije zone, waarin de kwekerij ligt, buiten de nieuwe iürn-en
afuliegroute ligt. Is er dan wel een noodzaak voor deze zone? Zo'n smal stukje obstakelvrij is toch
wel vreemd.

Toen Heli Holland zich er destijds vestigde hebben wij hen er al op gewezen dat zete dicht op de
bebouwing gaan zitten.

Kaarten niet correct

Een aantal bijgevoegde kaarten zijn niet correct. Als gevolg hiervan wordt een verkeerde
voorstelling van zaken gegeven.

Op kaart Bijlage D Geluidcontouren gaat de 48 dB contour deels over onze kwekerij met perceel
kadastraalnummer 115.
Op de betreffende kaart wordt het perceel helemaal niet aangeduid als kwekerij, terwijl het wel
degelijk deze bestemming heeft. En wij hebben nog nooit een kaart gezien waar dit gedeelte van de
kwekerij niet op aangeduid is. Heel opmerkelijk.

Op kaart bijlage A2 en bijlage B wordt perceel 1 15 ook niet als kwekerij aangegeven.

Wij zijn er ook op tegen dat het geheel zo gaatworden dat geluidcontour van 48 dB over onze
kwekerij gaat. We wérken daar veel buiten en ondervinden ei veel hinder van geluid.

In de bekendmaking van de Provincie wordt gemeld dat het om een minimale wijziging gaat,maar
voor ons gaat het grote gevolgen hebben.

In theorie betekent het dat als we op de kweker[j aan het werk zijn en een helicopter horen, we
steeds op moeten letten of er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld bij een motorstoring of
onbestuurbaarheid van een helicopter. Waar gaat deze landen? In het ergste gevaimoeten wij
rennen voor ons leven. Hetzal wel nooit voorkomen,maat w¿tarom moet zo'n obstakelvrij" 

"ånadan ingesteld worden?

Wij wonen:i:, ip de kwekerij , onze namen en adres zijn:

i: ofua,JerJ
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Nota van Antwoord ontwerp-Herzien Luchthavenbesluit Heli Holland Airservice 

B.V. te Emmer-Compascuum. 

Naar aanleiding van de zienswijzen van indiener ten aanzien van ontwerp-Herzien Luchthavenbesluit en 

mer-beoordelingsbesluit ten behoeve van de helihaven Heli Holland Airservice B.V. te Emmer-

Compascuum.  
 

Ingediende zienswijzen 

U heeft zowel een mondelinge als schriftelijke zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerp-herzien 

Luchthavenbesluit Heli Holland dat Gedeputeerde Staten op 4 april ter inzage hebben gelegd. Tijdens een 

bijeenkomst op het provinciehuis van 19 april 2018 heeft u mondeling gereageerd en in de brief van 11 

mei 2018 heeft u schriftelijk gereageerd. 

 

Behandeling van uw zienswijzen 

In de bekendmaking van de terinzagelegging ‘Herzien ontwerp-Luchthavenbesluit en mer-

beoordelingsbesluit ten behoeve van helihaven Heli Holland Airservice B.V. te Emmer-Compascuum’, 

staat vermeld dat de zienswijze enkel betrekking kan hebben op het gewijzigde onderdeel van het 

ontwerp-luchthavenbesluit.1 Het gewijzigde onderdeel betreft een minimale wijziging van de obstakelvrije 

zone, omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

(hierna: ILenT) heeft aangegeven dat de obstakelvrije zone niet boven de hangar van luchthaven Heli 

Holland mag liggen. 

 

U bent eigenaar van de kwekerij op de percelen met de kadastrale nummers 114, 115 en 126 (hierna 

worden de percelen aangeduid als percelen 114, 115 en 126 of als kwekerij). Daarnaast gebruikt u de 

volkstuin op de percelen met de kadastrale nummer 83 en 128 (hierna worden deze percelen aangeduid 

als percelen 83 en 128 of als volkstuin). U bent geen eigenaar van de volkstuin. Het perceel 126 valt 

buiten de reikwijdte van het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum, daarom laten wij dit 

perceel verder buiten beschouwing.  

Wanneer dit ontwerp-luchthavenbesluit wordt vastgesteld, verandert er voor u niks aangezien er 

momenteel al beperkingen gelden voor de percelen 83, 114, 115 en 128 op grond van het van kracht 

zijnde Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum dat is vastgesteld op 8 maart 2017. De 

beperkingen die nu gelden voor de percelen 83, 114, 115 en 128 zijn ongewijzigd ten opzichte van dit 

ontwerp-luchthavenbesluit. Dit geldt zowel voor de beperkingen die voortvloeien uit de obstakelvrije zone 

die gelden voor de percelen 83, 114, 115 en 128 als voor de beperking die voortvloeit uit de 

geluidscontour van 48 dB(A)Lden in samenhang met voorschrift 3.2.4.3 die geldt voor een summier 

gedeelte van perceel 115.  

 
Het feit dat de minimale wijziging van de obstakelvrije zone geen gevolgen heeft voor de percelen 83, 

114, 115 en 128 in samenhang met het gegeven dat u geen zienswijze heeft ingediend tegen het 

Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum van 29 mei 2013 en het Luchthavenbesluit Heli 

Holland Emmer-Compascuum van 8 maart 2017, kunnen u eventueel hinderen bij het instellen van 

beroep tegen de definitieve vaststelling van dit luchthavenbesluit. Dit laatste kunnen wij echter niet met 

zekerheid stellen. Aangezien het luchthavenbesluit wel opnieuw wordt vastgesteld, zullen wij in het belang 

van een zorgvuldig besluitvormingsproces, zekerheidshalve en ter informatie reageren op alle punten uit 

zowel de mondelinge als schriftelijke zienswijze. Voordat wij in deze Nota van Antwoord reageren op uw 

zienswijzen, volgt een samenvatting van uw argumenten.  

 

Puntsgewijze samenvatting van uw zienswijzen 

 

Ad 1 U vraagt zich af waar de zienswijze over mag gaan, u vraagt zich af wat er precies is gewijzigd en u 

vraagt zich af wat een obstakelvrije zone inhoudt.  
 

Ad 2 U bent tegen de wijziging van de obstakelvrije zone, omdat die invloed gaat hebben op uw kwekerij en 

u wilt niet dat de kwekerij beperkingen opgelegd krijgt.  
                                                      
1 Zie: Stcrt. nr. 18740, 3 april 2018.  
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Ad 3 U bent tegen de toekomstige, verplichte wijziging van het bestemmingsplan die overeenkomstig artikel 

8.8, lid 3, van de Wet luchtvaart plaatsvindt binnen een jaar nadat het luchtvaartbesluit in werking is 

getreden. Bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door de gemeente Emmen vreest u 

beperkingen met betrekking tot de bouwmogelijkheden op uw volkstuin, terwijl u geen enkele 

beperking op uw volkstuin duldt. 
 

Ad 4 U ervaart hinder van milieugevolgen, zoals het vrijkomen van kerosinedampen bij het stationair 

draaien van helikopters.  
 

Ad 5 U bent tegen de geluidcontour van 48dB(A)Lden die gedeeltelijk over uw kwekerij loopt, want u 

ondervindt veel hinder van het geluid aangezien u veel buiten werkt op de kwekerij. 
 

Ad 6 Er is een verkeerde voorstelling van zaken gegeven, omdat uw volkstuin en kwekerij niet op de 

kaarten in bijlagen A2, B en D van het ontwerp-luchthavenbesluit zijn weergegeven. U vindt dit zeer 

opmerkelijk, omdat u niet eerder een kaart heeft gezien waar geen (gedeelte) van uw volkstuin en 

kwekerij op zijn weergegeven. Doordat de kwekerij en de volkstuin niet zijn weergegeven op de 

kaarten, kunt u de gevolgen van de vaststelling van de obstakelvrije zone niet beoordelen. 
 

Ad 7 U wordt als “buren” van de luchthaven Heli Holland slecht geïnformeerd over de ontwikkelingen 

rondom de luchthaven. U heeft de krant waarin het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-

Compascuum is gepubliceerd, niet ontvangen.  
 

Reactie op uw zienswijzen:  
 
Voor zover het de inhoud van de zienswijze onder ad 1 betreft, het volgende:  

• U kunt enkel een zienswijze naar voren brengen ten aanzien van de wijziging van de obstakelvrije 
zone. Deze zone is iets gewijzigd als gevolg van de eis van de ILenT dat de obstakelvrije zone 
niet boven de hangar van luchthaven Heli Holland mag liggen.2 Dit is tijdens de bijeenkomst op 19 
april 2018 ook benadrukt. 

 
Voor zover het de wijziging onder ad 1 betreft, het volgende:  
 
Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum 

• Heli Holland heeft op 31 mei 2012 een aanvraag voor een luchthavenbesluit ingediend. Het 
Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum is op 29 mei 2013 bij provinciale 
verordening vastgesteld door Provinciale Staten.  
 
 

Wijziging I 

• Op 8 maart 2017 hebben Provinciale Staten de eerste wijziging van het Luchthavenbesluit Heli 
Holland Emmer-Compascuum bij provinciale verordening vastgesteld. Dit luchthavenbesluit heeft 
het luchthavenbesluit van 29 mei 2013 vervangen. Deze wijziging van het luchthavenbesluit heeft 
plaatsgevonden vanwege de komst van een windturbinepark in de omgeving van de Pottendijk. 
Hierdoor zijn het vliegruimtegebied en de aan- en uitvliegroutes aangepast om de vliegveiligheid 
te waarborgen.  

• Als een luchthavenbesluit wordt gewijzigd, moet de meest actuele wet- en regelgeving worden 
toegepast, daarom zijn bij deze wijziging de nieuwe Appendices gebruikt bij de berekeningen.3 
Door deze wijzigingen zijn alle contouren ook gewijzigd.  

• Ten slotte is de kaart met de obstakelvrije zone (waarin hoogtebeperkingen gelden) aangevuld. 

• Voor het overige is het luchthavenbesluit van 8 maart 2017 gelijk gebleven ten opzichte van het 
luchthavenbesluit van 29 mei 2013.  

 
Wijziging II in ontwerpfase  

• Op 4 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten de tweede wijziging van het Luchthavenbesluit Heli 
Holland Emmer-Compascuum als ontwerp ter inzage gelegd. Dit is op 3 april 2018 aangekondigd 
in de Staatscourant en is ook aangekondigd op de website van de provincie Drenthe.  

• De tweede wijziging van het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer- Compascuum vindt plaats 
vanwege een eis van de ILenT. Het betreft een minimale wijzing van de obstakelvrije zone. 

                                                      
2 Zie: Stcrt. nr. 18740, 3 april 2018. 
3 Voor het berekenen van de geluidsbelasting van vliegvaartuigen wordt gebruik gemaakt van standaard voorgeschreven gegevens 
over geluidsniveaus en vliegprestaties, zogeheten ‘Appendices’. 
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• Voor het overige is dit ontwerp-luchthavenbesluit gelijk aan het van kracht zijnde 
Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum van 8 maart 2017.  

 
Voor zover het de obstakelvrije zone onder ad 1 betreft, het volgende:  
 
Betekenis obstakelvrije zone 

• Een obstakelvrije zone (oftewel hoogtebeperkingengebied in verband met vliegveiligheid) zorgt 
ervoor dat de helikopters veilig kunnen opstijgen en landen binnen het luchthavengebied. Het 
veilig opstijgen en landen wordt gewaarborgd door enerzijds beperkingen te stellen aan de hoogte 
van obstakels rondom de luchthaven. Deze hoogtebeperkingen gelden voor alles wat een 
obstakel kan zijn en daardoor de vliegveiligheid in het geding kan brengen, zoals bebouwing, 
bomen, zendmasten of windturbines. Kortom, een obstakelvrije zone heeft als doel dat 
luchtvaartuigen niet worden gehinderd bij het opstijgen en landen door bestaande obstakels. 
Daarnaast wordt er met de obstakelvrije zone beoogd om de komst van nieuwe obstakels rondom 
de luchthaven te beletten en de mogelijkheden daartoe te beperken. Zie voor de obstakelvrije 
zone de kaart in Bijlage E1 van het ontwerp-Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-
Compascuum.  

• Anderzijds wordt de vliegveiligheid gewaarborgd door prestatie-eisen te stellen aan de 
luchtvaartuigen om het opstijgen en landen veilig te laten verlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
eisen aan de klimprestaties van een luchtvaartuig bij het opstijgen. 
 

Ten aanzien van ad 2, stellen wij vast dat:  

• de percelen 83, 114, 115 en 128 bij het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum van 
29 mei 2013 al binnen de obstakelvrije zone vielen. 

• Als tweede merken wij op dat de hoogtebeperkingen in verband met vliegveiligheid voor percelen 
83, 114, 115 en 128 nu al gelden op grond van het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-
Compascuum dat is vastgesteld op 8 maart 2017.  

• Bij de vaststelling van het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum van 8 maart 2017 
zijn de hoogtebeperkingen voor de percelen 83, 114, 115 en 128 ten opzichte van het 
luchthavenbesluit van 29 mei 2013 zelfs minder vergaand.  

• U bent eigenaar van de percelen 114 en 115, dus wij beperken ons hierna tot de 
hoogtebeperkingen die gelden voor uw eigendom. Voor perceel 114 geldt momenteel een 
hoogtebeperking van circa 41,2 meter tot circa 48,7 meter en voor perceel 115 geldt momenteel 
een hoogtebeperking van circa 33,5 meter tot circa 36,2 meter. 

• De hoogtebeperkingen voor de percelen 114 en 115 zoals bedoeld in dit ontwerp-
luchthavenbesluit, zijn gelijk ten opzichte van de hoogtebeperkingen in het Luchthavenbesluit Heli 
Holland Emmer-Compascuum van 8 maart 2017.  

• Voor zover bij ons bekend is, staat er geen bebouwing op de percelen 114 en 115 en zijn er geen 
bouwplannen.  

 
Overwegingen ten aanzien van ad 2 
Gelet op het bovenstaande zien wij, naar aanleiding van uw zienswijzen, geen grond om de 
hoogtebeperkingen voor de percelen 114 en 115 op te heffen/te versoepelen aangezien het waarborgen 
van de vliegveiligheid en het veilig kunnen gebruiken van de luchthaven Heli Holland -zonder obstakels in 
de nabije omgeving- zwaarder wegen dan uw belang. 
Hierbij nemen wij in acht dat er momenteel al hoogtebeperkingen gelden voor de percelen 114 en 115 op 
grond van het van kracht zijnde Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum van 8 maart 2017 
en deze zullen niet wijzigen met de vaststelling van dit ontwerp-luchthavenbesluit.  
Verder blijkt niet dat de hoogtebeperkingen van circa 41,2 meter tot circa 48,7 meter voor perceel 114 en 
van circa 33,5 meter tot circa 36,2 meter voor perceel 115 (zeer) onredelijk zijn dan wel (uiterst) nadelig 
uitpakken in dit concrete geval. Daarbij staat er -voor zover bij ons bekend- geen bebouwing op de 
percelen 114 en 115 en zijn er geen bouwplannen bekend.  
 
Ten aanzien van ad 3 en ad 4, stellen wij vast dat:  

• de gemeente Emmen heeft een jaar de tijd om het bestemmingsplan of de beheersverordening 
overeenkomstig het luchthavenbesluit vast te stellen of te herzien op grond van artikel 8.8, lid 3, 
van de Wet luchtvaart. Tot die tijd geldt het luchthavenbesluit als een voorbereidingsbesluit. De 
werking als voorbereidingsbesluit vervalt op het moment dat het bestemmingsplan in 
overeenstemming is gebracht met de bepalingen van het luchthavenbesluit en van kracht is 
geworden.4  

• tegen de definitieve vaststelling van dit luchthavenbesluit door Provinciale Staten kan beroep 
worden ingesteld. U kunt tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht van de 

                                                      
4 Kamerstukken II, 2005/06, 30 452, nr. 3, p. 79 (MvT) 



4 

 

Raad van State grond van artikel 8:4, lid twee, in samenhang met artikel 2, van Bijlage 2, van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

• voor zover uw zienswijzen betrekking hebben op milieugevolgen, dit aspect speelt geen rol bij het 
luchthavenbesluit. Desalniettemin informeren wij u hierover als volgt, luchthaven Heli Holland 
heeft een omgevingsvergunning aangevraagd, deze vergunningaanvraag wordt momenteel 
beoordeeld. Wanneer is vastgesteld dat de vergunningaanvraag volledig is, ontvangt u een 
afschrift van deze vergunningaanvraag. U ontvangt deze informatie van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe.   

 
Overwegingen ten aanzien van ad 3 en ad 4  
Gelet op het bovenstaande, kunt u beroep instellen tegen de definitieve vaststelling van dit 
luchthavenbesluit. Dat u in uw zienswijzen aangeeft dat u tegen de toekomstige, verplichte wijzing van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening van de gemeente Emmen bent, is voor de definitieve 
vaststelling van dit luchthavenbesluit niet van belang. 
U kunt een klacht indienen bij de gemeente Emmen over de hinder die u ervaart met betrekking tot de 
milieugevolgen.  
 
Ten aanzien van ad 5, stellen wij vast dat:  

• een luchthavenbesluit geluidscontouren van 48 dB(A)Lden, 56 dB(A)Lden en 70 dB(A)Lden bevat.  

• op basis van deze geluidscontouren beperkingen worden gesteld aan woningen en 
geluidsgevoelige gebouwen. De beperkingen regelen dat bestaande woningen en 
geluidsgevoelige gebouwen aan hun bestemming worden onttrokken of dat de nieuwbouw van 
woningen en geluidsgevoelige gebouwen in de nabije omgeving van een luchthaven wordt belet 
dan wel beperkt.5  

• voor woningen en geluidsgevoelige gebouwen op of binnen de geluidscontour van 70dB(A) Lden 

de meest vergaande beperkingen gelden. Voor woningen en geluidsgevoelige gebouwen gelegen 
op de contour van 56 dB(A) Lden of in het gebied tussen de contour van 56 dB(A) Lden en de 
contour van 70 dB(A) Lden gelden minder vergaande beperkingen. Het gebied gelegen tussen de 
geluidcontour van 56 dB(A) Lden en de geluidcontour van 48 dB(A) Lden is een afwegingsgebied 
voor het bevoegd gezag. In dit afwegingsgebied dient het bevoegd gezag een afweging te maken 
over de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied in relatie tot het gebruik van de luchthaven.  

• de geluidscontour van 48dB(A)Lden loopt nu ook al gedeeltelijk over perceel 115 op grond van het 
Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum van 8 maart 2017.  

• op grond van voorschrift 3.2.4.3 van het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum 
van 8 maart 2017 zijn de beperkingen voor woningen en geluidsgevoelige gebouwen zoals 
bedoeld in het twee, derde en vierde lid van artikel 12 van het Besluit burgerluchthavens van 
overeenkomstige toepassing op het gebied gelegen tussen de geluidscontour 56 dB(A)Lden en de 
geluidscontour van 48 dB(A)Lden.  

• de geluidscontour van 48dB(A)Lden en voorschrift 3.2.4.3 in dit ontwerp-luchthavenbesluit zijn 
hetzelfde als in het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum van 8 maart 2017. 

• de geluidscontour van 48 dB(A)Lden loopt slechts voor een summier gedeelte over het perceel 115 
(zie gele lijn in de legenda van bijlage 1).  
 

Overwegingen ten aanzien van ad 5  
Gelet op het bovenstaande zien wij, naar aanleiding van uw zienswijzen, geen grond om de 
geluidscontour van 48 dB(A)Lden dan wel voorschrift 3.2.4.3 in dit ontwerp-luchthavenbesluit aan te 
passen. Hierbij nemen wij in acht dat de geluidscontour van 48 dB(A)Lden momenteel al voor een gedeelte 
over perceel 115 loopt en dat voorschrift 3.2.4.3 ook al geldt op grond van het Luchthavenbesluit Heli 
Holland Emmer-Compascuum van 8 maart 2017. Dit wijzigt niet met de definitieve vaststelling van dit 
luchthavenbesluit. Bovendien gelden de beperkingen die voortvloeien uit voorschrift 3.2.4.3 van het 
luchthavenbesluit enkel voor de nieuwbouw van woningen en geluidsgevoelige gebouwen. Daarbij loopt 
de geluidscontour van 48 dB(A)Lden slechts voor een summier gedeelte over perceel 115. 
 
Ten aanzien van ad 6, stellen wij vast dat:  
- op de kaart in Bijlage A2 de helikopterplaats wordt weergegeven. 
- op de kaart in Bijlage B wordt het handhavingspunt weergegeven. 
- op de kaart in Bijlage D worden de geluidscontouren weergegeven. 
- op de kaart in Bijlage E1 wordt de obstakelvrije zone weergegeven. 
 
Overwegingen ten aanzien van ad 6 
Gelet op het bovenstaande overwegen wij dat de kaarten in de bijlagen A2, B, D en E1 van het ontwerp-
Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum met een ander doel zijn opgesteld dan het 

                                                      
5 Kamerstukken II, 2005/06, 30 452, nr. 3, p. 34 (MvT) 
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schematisch weergeven van het gebied rondom de luchthaven en er is geen sprake van misleiding door 
de kwekerij dan wel de volkstuin niet expliciet weer te geven op de kaarten. De kaarten in de bijlagen A2, 
B, D en E1 zijn louter opgesteld om de helikopterlandplaats, het handhavingspunt, de geluidscontouren en 
de obstakelvrije zone aan te geven.  
 
Ten aanzien van ad 7, stellen wij vast dat:  
- de provincie Drenthe gebruik maakt van de gebruikelijke kanalen (zoals de krant, website van de 
provincie Drenthe en de Staatscourant) om burgers te informeren over het (ontwerp-)Luchthavenbesluit 
Heli Holland Emmer-Compascuum.  
- U had ook via de andere kanalen dan de krant (zoals de website van de provincie Drenthe) kennis 
kunnen nemen van het Luchthavenbesluit Heli Holland Emmer-Compascuum.  
 
Overwegingen ten aanzien van ad 7 
Gelet op het bovenstaande overwegen wij dat de verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen van het 
luchthavengebied te volgen, bij u ligt. U had via verschillende kanalen kennis kunnen nemen van deze 
ontwikkelingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 1: weergave van de percelen 114 en 115 in de obstakel vrije zone 

 




