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Inhoudelijk
Aanleiding

Aanvraag op 27 november 2016 door de Eerste Zeeuwse Aeroclub, de exploitant
van luchthaven De Smitsschorre (Zweefvliegveld Axel) om 15 dagen per jaar
gebruik te kunnen maken van een sleepvliegtuig.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat is het voorstel?

Vaststellen van de Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre

Toelichting

Vanaf 30 augustus 2017 worden luchthavenregelingen niet meer vastgesteld door
Provinciale Staten, maar door Gedeputeerde Staten. Maar deze wijziging dient nog
door Provinciale Staten te worden vastgesteld, aangezien overgangsrecht bepaald
heeft dat aanvragen voor 30 augustus overeenkomstig het ouder recht moet
worden behandeld.
- Voorgesteld wordt om het gebruiksjaar vast te stellen van 1 januari tot en met
31 december.
- Toe te staan dat luchthaven uitsluitend gebruikt mag worden voor het landen en
opstijgen met een sleepvliegtuig op maximaal 15 dagen per gebruiksjaar met
een maximum van 40 starts en landingen per dag.
- Toe te staan dat de luchthaven starts mogen worden uitgevoerd Touring Motor
Gliders met een maximum van 150 starts en 150 landingen per gebruiksjaar
- Toe te staan dat de luchthaven binnen de daglichtperiode wordt gebruikt
- Het luchthavengebied op te nemen
- Een registratie- en rapportageverplichting op te nemen.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

n.v.t.

Resultaat na
commissievergadering

Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale
Staten. De commissie adviseert agendering als hamerstuk.

