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Onderwerp: Luchthavenregeling luchthaven Kanaal B NZ 77 te
Emmer-Compascuum

Status: Ter informatie

G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het volgende: Gedeputeerde Staten hebben de
Luchthavenregeling luchthaven Kanaal B NZ Emmer-Compascuum vastgesteld en

de oude luchthavenregeling (paragraaf 3.6, van de Luchtvaartverordening
Drenthe) ingetrokken.

ln november 2009 hebben uw Staten de Luchthavenregeling (LHR) Kanaal B NZ te
Emmer-Compascuum in de gemeente Emmen vastgesteld. De regeling is opgeno-
men in paragraaf 3.6 van de Luchtvaartverordening Drenthe. Door de exploitant
is een aanvraag om wijziging van de regeling ingediend. De wijziging is nodig in
verband met de realisatie van windmolenpark Pottendijk in de nabije omgeving.

Ten opzichte van de LHR van november 2009 zijn de volgende wijzigingen opge-
treden:

als gevolg van de plaatsing van.windturbines in de huidige invliegzone van de
luchthaven ten noordwesten van de bestaande vliegstrip is de geografische
ligging van de start- en landingsstrip gewijzigd (volgens tekening bijlage 2 van
de aanvraag);

het gebruik van de luchthaven is uitgebreid met de organisatie van een,
maximaal eenmaal per kalenderjaar te organiseren, Fly-lnn en de incidentele
ontvangst van de genodigde derden op de luchthaven. Het aantal vliegbewe-
gingen in de LHR wordt daarmee met 50 verhoogd en gesteld op maximaal
185 starts en 185 landingen per kalenderjaar in plaats van 160 starts en

160landingen.
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De bevoegdheid tot het vaststellen van een LHR is per 30 augustus 2017 een
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten geworden. Daarvoor was het een
bevoegdheid van uw Staten. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Lucht-
havenregeling luchthaven Kanaal BNZ77 te Emmer-Compascuum conform de
aanvraag te wijzigen en de oude luchthavenregeling (paragraaf 3.6, van de
Luchtvaartverorden i ng Drenthe) i n te trekken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll.


