
Afdeling: Vergunningverlening

Bijlagen: 8

Behandeld door: B. Maring

Doorkiesnummer: 06-51200854

Onderwerp: Agenda vergadering commissie

Terneuzen, 5 oktober 2018

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter de heer J. Suurmond uit voor de vergadering van de commissie op vrijdag 12
oktober 2018 om 10.00 uur in het provinciehuis van de provincie Zeeland gelegen aan het Abdij 6 te Middelburg
vergaderkamer Goes.

Agenda:

1. Opening en mededelingen o.a. tijdig indienen declaratieformulier.

2 Concept verslag van de vergadering van 2 maart 2018 (bijgevoegd).

3. Vaststellen vergaderdata voor 2019. De volgende data en tijdstippen worden voorgesteld:
- vrijdag 1 maart
- vrijdag 14 juni (alleen bij voldoende agendapunten)
- vrijdag 1 november
Alle vergaderingen vinden plaats in het provinciehuis en beginnen om 10.00 uur.

4. Begroting 2019 (bijgevoegd). Voorgesteld wordt de begroting goed te keuren en in te dienen bij de provincie.

5. Privacy verklaring (concept versie 11 september bijgevoegd). Voorgesteld deze privacy verklaring vast te
stellen.

6. Woordvoering aanwezige plaatsvervangende leden als de leden zelf ook aanwezig zijn (bijgevoegd). Voorgesteld
wordt om één van de in het voorstel aangegeven opties te kiezen.

7. Stand van zaken m.e.r.-beoordelingsnotitie met betrekking tot het wijziging van het aantal helikopterbewegingen
op luchthaven Midden-Zeeland. Toelichting door de secretaris.

Aan leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven
Midden-Zeeland



8. Rotatie van de baan van luchthaven Midden-Zeeland. Toelichting door de heer C. Simons (bijgevoegd rapport
Adecs Air Infra en memo aan gemeenteraad Middelburg).

9. Uitnodiging luchtvaartgesprekken (zie bijgevoegde e-mail)

10.Overzicht klachten periode 1 januari 2018 – 1 oktober 2018 (bijgevoegd)

11.Ingekomen en uitgaande brieven (bijgevoegd):
- diverse brieven betrekking hebbend op benoeming/herbenoeming leden van de commissie

12.Mededelingen vliegveldbestuur

13.Rondvraag

Hoogachtend,

B. Maring
Secretaris
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CONCEPT-VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG
LUCHTHAVEN MIDDEN-ZEELAND (CRO) 2 MAART 2018

Aanwezig:

de heer J. Suurmond voorzitter
de heer C. Simons wethouder gemeente Middelburg
mevrouw. J. de Kok omwonenden gemeente Middelburg
de mevrouw G. Meeuwisse gemeente Goes
de heer H. Bouma omwonende gemeente Goes
de heer E. Belderok vliegveld Midden-Zeeland
de heer W. den Baars gebruiker vliegveld Midden-Zeeland
de heer J. Naudts vereniging Zeeuwse Milieu Federatie
de heer R. Helsloot omwonende gemeente Noord-Beveland
de mevrouw C. Miermans wethouder gemeente Borsele
de heer B. Maring regionale uitvoeringsdienst Zeeland (secretaris)

Afwezig met kennisgeving:
de heer A. van der Maas wethouder gemeente Noord-Beveland

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2 Verslag van de vergadering van 15 december 2017
Tekstueel:
Er zijn geen paginanummers in het verslag opgenomen. De secretaris voegt dat toe.
De heer Belderok heeft de volgende aanvullingen op de tekst (de wijziging van de tekst is onder-
streept):
Punt 14:
Op pag. 11 van de m.e.r.-beoordelingsnotitie staat dat er 3200 vaste vleugeltoestellen evenredig uit
de invoerset worden gehaald. Waar is dat aantal op gebaseerd en waarom is het niet 4000, hetzelfde
als het aantal extra helikopters?
De heer Belderok legt uit dat het verschil tussen deze twee getallen wordt veroorzaakt door de al in
het luchthavenbesluit vergunde aantal van 800 helikopterbewegingen. Met de 3200 nieuwe helikop-
terbewegingen komt het totaal aantal helikopterbewegingen op 4000. Hij geeft aan dat de hoeveelheid
geluid in de doos hetzelfde blijft maar het wordt op een andere manier gebruikt. De hoeveelheid
bewegingen blijft hetzelfde.
Punt 15:
Wat is de reden dat gevraagd wordt art. 4 eerste lid te wijzigen? ((incidenteel toestemming kunnen
verlenen aan een luchtvaartuig van meer dan 6000 kg). Wat is incidenteel en kan hiervoor een aantal
(eventueel met een marge) worden vastgelegd?
De heer Gomersbach legt uit dat deze wijziging voortvloeit uit het af en toe landen en opstijgen van
een zwaarder vliegtuig van de kustwacht omdat die ook wel eens met een vliegtuig vliegen dat
zwaarder is dan 6.000 kg. Nu is dat niet toegestaan maar het vliegveldbestuur wil dat het wel mogelijk
wordt om ook deze vliegtuigen te laten landen/opstijgen.
Punt 17:
Wat is de geluidscategorie van helikopters type EC35 en EC45 waar de berekende geluidsbelasting
op is gebaseerd (bijlage A tabel 16 van de M.e.r.-beoordelingsnotitie)?
De heer Belderok geeft aan dat dit de opgave van de operators die het werk gaan doen betreft. EC35
en EC45 zijn twee typen helikopters waarbij een bepaald geluidscertificaat hoort en voor de geluids-
uitstraling van de betreffende helikopter is het geluidscertificaat dat bij een bepaald type helikopter
hoort van belang, voor de werkzaamheden aan de windmolens wordt gevlogen met helikopters die
voldoen aan één van de twee certificaten dit bij de genoemde typen (EC35/EC45) horen.
De secretaris geeft aan dat dit blijkbaar voor veel mensen niet duidelijk is dat het hier om een geluids-
certificaat gaat en niet om een type helikopter. Wellicht is het goed hierover in de aanvraag een
verduidelijking op te nemen.
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Naar aanleiding van:
Punt 19
De heer Naudts vraag hoe hard de opmerking van de heer Gomersbach is dat er niet meer gevlogen
mag worden als de doos met geluid leeg is. En of dat ook geldt als een grote (particuliere) partij druk
op het bestuur van Zeeland Airport B.V. uitoefent.
De heer Belderok geeft aan dat deze opmerking heel hard is ook indien er door een grote partij druk
wordt uitgeoefend. Voor het wijzigen van de in het luchthavenbesluit opgenomen geluidsniveaus in de
handhavingspunten of het wijzigen van het aantal vliegbewegingen moet het luchthavenbesluit wor-
den aangepast.
De secretaris legt uit dat er in het luchthavenbesluit twee sloten zijn opgenomen. Enerzijds het maxi-
maal toegestane geluidsniveau in de handhavingspunten en anderzijds een maximum aantal vlieg-
bewegingen. Als één van deze twee wordt overschreden mag er niet meer worden gevlogen.

Actielijst:
Alle punten zijn afgehandeld en worden verwijderd.

3. Kostenverantwoording 2017
De kostenverantwoording wordt door de commissie unamiem goedgekeurd.

4. Jaarverslag van de commissie over 2017
Het jaarverslag wordt door de commissie unaniem goedgekeurd.

5. Voortgang wijzigen luchthavenbesluit Midden-Zeeland
De secretaris geeft aan dat de provincie de concept aanvraag en de daarbij horende m.e.r.-
beoordelingsnotitie voor advies aan RUD Zeeland heeft gezonden. Ook het advies van de commissie
is aan de RUD gezonden. Zodra het advies binnen is stuurt de provincie dat aan het vliegveldbestuur.
Na verwerking van de gemaakte opmerkingen kan het vliegveldbestuur verder met de procedure voor
het aanvragen van de wijzinging van het luchthavenbesluit. De te volgen procedure is door de secre-
taris uitgelegd in de commissie van 15 december 2017 (hieronder is voor de volledigheid de tekst uit
het verslag van 15 december aangegeven).
Tekst uit verslag van 15 december:
- er moet onderscheid worden gemaakt tussen de concept aanvraag en de m.e.r. beoordelingsnoti-

tie dat zijn namelijk twee afzonderlijke documenten. Provinciale Staten moeten eerst een besluit
nemen over de m.e.r. beoordelingsnotitie. Als besloten worden dat er geen MER hoeft te worden
opgesteld dan moet dat besluit bij de uiteindelijke aanvraag worden gevoegd. De aanvraag kan in
dat geval dus pas worden ingediend als het besluit van Provinciale Staten over de m.e.r. beoorde-
lingsnotitie er is want het besluit van Provinciale Staten moet bij de aanvraag worden gevoegd. Als
Provinciale Staten besluit dat er een MER moet worden opgesteld dan kan de aanvraag pas wor-
den ingediend als de MER is uitgevoerd want ook de MER moet dan bij de aanvraag worden ge-
voegd.

- het advies van de commissie wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden (die bereiden de aan-
vraag voor)

- Gedeputeerde Staten beoordelen de concept aanvraag en de m.e.r. beoordelingsnotitie zelf en
voegen, als zij zich in het advies van de commissie kunnen vinden, de voorstellen van de commis-
sie bij hun eigen opmerkingen over de aanvraag en de m.e.r. beoordelingsnotitie

- het vliegveldbestuur dient, eventueel na het verwerken van de gemaakte opmerkingen, de m.e.r.
beoordelingsnotitie in bij de provincie

- nadat de provincie een besluit heeft genomen over de MER plicht wordt de aanvraag ingediend
voorzien van het besluit van de provincie dat er geen MER nodig is of als dat wel het geval is
voorzien van een MER.

- de provincie stelt een ontwerpbesluit op en stuurt dat aan de commissie en publiceert het besluit
waarna gedurende zes weken zienswijzen tegen het besluit kunnen worden ingediend.

- na verwerken van de zienswijzen en het eventueel aanpassen van het ontwerpbesluit stelt Provin-
ciale Staten een definitief besluit vast

- tegen het besluit van Provinciale Staten kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State
De voorzitter geeft aan dat mede afhankelijk van de stand van zaken van de aanvraag de vergadering
van de commissie op 15 juni 2018, die nu onder het voorbehoud van voldoende agendapunten is
vastgesteld, door zal gaan of eventueel op een ander moment een extra vergadering wordt inge-
voegd.

6. Ingekomen en uitgaande brieven:
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Geen opmerkingen

7. Mededelingen vliegveldbestuur
De heer Belderok deelt mee dat er vanaf het einde van deze maand (maart 2018) een aantal helikop-
ter vluchten door een bedrijf uit Engeland op Midden-Zeeland zullen worden uitgevoerd. Deze vluch-
ten passen binnen vergunde aantallen helikopterbewegingen zoals opgenomen in het luchthavenbe-
sluit. De helikopters zullen via de normale circuitroutes af en aan vliegen.
De heer Simons biedt aan de communicatie over deze helikoptervluchten via de gemeente Middel-
burg te laten lopen. De heer Belderok stemt hiermee in.
Mevrouw De Kok wil deze informatie ook graag ontvangen aangezien zij na elke vergadering van de
commisse een nieuwsbrief uitbrengt aan haar achtgerban. Ook hiermee wordt ingestemd.

6. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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AKTIELIJST BEHORENDE BIJ HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE
REGIONAAL OVERLEG 2 MAART 2018

Nr. Actie Vanuit verg. d.d. Actie door Afgewerkt d.d.
1 Toezenden kostenver-

antwoording aan
provincie

02-03-2018
agendapunt 3

secretaris 21 maart 2018

2 Toezenden jaarverslag
2017 aan provincie

02-03-2018
agendapunt 4

secretaris 21 maart 2018

3 Toezenden informatie
helikopters van een
bedrijf uit Engeland
aan gemeente
Middelburg en mevr.
De Kok

02-03-2018
agendapunt 7

De heer Belderok
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Begroting 2019

Onderstaand treft u aan de begroting van de kosten van de commissie voor 2019.

De kosten voor personeel (secretaris) zijn niet in deze begroting opgenomen. Het secretariaat is bij RUD Zeeland
ondergebracht en de personele kosten voor het secretariaat maken deel uit van de formatiekosten van RUD
Zeeland zoals die door de provincie jaarlijks worden betaald.

Bij het instellen van de CRO is de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden juncto arti-
kel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden van toepassing verklaard. De vergoeding voor het
bijwonen van vergaderingen bedraagt per 1 januari 2018 € 112,25. Daarnaast komen ook de gemaakte reiskosten
voor vergoeding in aanmerking. Voor vergoeding van deze kosten komen naast de voorzitter drie leden in aanmer-
king.
Voor de posten communicatie, onderzoek, educatie e.d. is het totaal begrote bedrag ten opzichte van 2018 ongewij-
zigd gebleven.

Voorgesteld wordt:
- in te stemmen met de begroting voor 2019
- de begroting 2019 aan de provincie toe te zenden met het verzoek om deze financiële middelen voor 2019 be-

schikbaar te stellen.

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

BEGROTING 2019

1. Presentiegelden en reiskostenvergoeding € 2.000,-

2. Communicatie, onderzoek, educatie e.d. € 2.300,-

Totaal begrote kosten € 4.300,-
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Privacy verklaring (concept)
(versie 11 september 2018)

van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland, hierna te noemen: CRO

Wij verwerken persoonsgegevens van:
- voorzitter en secretaris van de CRO,
- leden van de CRO en hun plaatsvervangers,
- (ambtelijke) ondersteuners van leden van de CRO,
- adviseurs en agendaleden van de CRO,
- contactpersonen bij de provincie

Dit doen we ten behoeve van:
- het organiseren van de overleggen van de CRO,
- verslaglegging en verantwoording (o.a. jaarverslag),
- het mogelijk maken van contact tussen de leden onderling en met burgers, overheden en

andere organisaties die geen lid van de commissie zijn,
- het doen van betalingen (presentiegeld voor degenen die daarvoor in aanmerking komen,

vergoedingen aan voorzitter, overige financiële zaken)
- het onderhouden van contacten met de secretarissen van CRO’s van andere luchthavens en

het ministerie

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- initialen en achternaam,
- adres,
- organisatie waarvoor men afgevaardigde/vervanger/ondersteuner of contactpersoon is,
- telefoonnummer,
- e-mailadres,
- bankrekeningnummer (alleen indien nodig voor financiële zaken).

Vermelding van gegevens van de leden op de website van de provincie Zeeland
Van de leden van de CRO worden initialen en achternaam, de organisatie die men
vertegenwoordigt en het e-mailadres op de website geplaatst, zodat de leden kunnen worden
benaderd door andere deelnemers en door burgers, overheden en organisaties die geen
commissielid zijn. Van de plaatsvervangende leden worden alleen initialen en achternaam op de
website geplaatst. Een lid bepaalt zelf welke contactgegevens op de website worden geplaatst.
Voorts zijn de vergaderingen van de CRO openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt. De
verslagen van de vergaderingen worden via de website openbaar gemaakt.
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Hoe lang wij gegevens bewaren
De CRO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent bijvoorbeeld, dat uw
gegevens van de website worden verwijderd zodra u geen (plaatsvervangend) lid meer bent van
de CRO.
De namen van de leden en de periode waarin zij lid waren van de CRO zullen in het archief
worden bewaard (zonder contactgegevens). Dit geldt ook voor de voorzitter en secretaris.

Uw gegevens delen met anderen
De CRO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De namen van de (plaatsvervangend) leden van de CRO worden vermeld in het jaarverslag van de
CRO. Het jaarverslag wordt aangeboden aan de provincie Zeeland.

Toestemming gebruik gegevens
Door deelname aan de CRO, een werkgroep van de CRO of een activiteit van de CRO gaat u
ermee akkoord dat uw gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze aan ons
verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris
van de CRO. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.

Beveiliging
De CRO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Het secretariaat van de CRO slaat documenten en persoonsgegevens op gegevensdragers die
zijn beveiligd met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik.

Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt door ons gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, tenzij niet waarschijnlijk is dat deze een risico inhoudt.

Nader informatie
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de CRO
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de secretaris.



Voorstel woordvoering aanwezige plaatsvervangende (deskundige) leden als ook de leden
aanwezig zijn.

Aanleiding
In de vergadering van 2 maart 2018 voerden zowel de heer Belderok (lid) als de heer Gomersbach
(plaatsvervangend lid/deskundige) namens Zeeland Airport B.V. het woord.
Na afloop van de vergadering is aan de voorzitter gevraagd of deze werkwijze alleen geldt voor de
vertegenwoordiging van Zeeland Airport B.V. of dat deze ook geldt voor de andere leden die
beschikken over een plaatsvervanger die tevens deskundige is.

Afbakening
Dit voorstel heeft alleen betrekking op de situatie waarbij zowel het lid als het plaatsvervangende lid
aanwezig is.

Vraagstelling/handelswijze tot op heden
Het betreft hier een vraag die alle leden/plaatsvervangende leden van de commissie raakt omdat het
regelmatig voorkomt dat van dezelfde organisatie zowel het lid als het plaatsvervangend lid tijdens
de vergadering aanwezig is. Of het plaatsvervangend lid ook als deskundige voor het betreffende
onderwerp kan worden aangemerkt is ter beoordeling van de organisatie die die hij/zij
vertegenwoordigt.
De commissie is met de dubbele inbreng in het verleden op een informele wijze omgegaan omdat
het plaatsvervangende lid meestal vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid een goede
aanvulling/toelichting kon geven op het op dat moment aan de orde zijnde onderwerp. Ook indien
een plaatsvervangend lid geen deskundige was werd een toelichting/aanvulling door de commissie
welwillend aangehoord.
Nu echter blijkt dat bij meerdere organisaties de wens aanwezig is om naast het lid ook structureel
een plaatsvervangend lid als deskundige deel te laten nemen aan de vergadering is het gewenst dat
de commissie afspraken maakt over de wijze waarop een plaatsvervangend lid/deskundige een
bijdrage kan leveren aan de in de commissie besproken onderwerpen.

Opties
1. Informele handelswijze continueren
Dit betekent dat alle aanwezige plaatsvervangende leden kunnen acteren als gewone leden met
uitzondering van het stemrecht over onderwerpen waarover in de commissie wordt gestemd.

2. Alleen leden het woord laten voeren
Dit is de meest zuivere vorm van vergaderen. Eventuele plaatsvervangende leden/deskundigen
kunnen dan de leden souffleren en zo hun deskundige mening via de leden aan de vergadering
doorgeven.

3. Leden het woord laten voeren en plaatsvervangende leden pas na toestemming voorzitter
Bij dit voorstel blijft de zuivere vorm van vergaderen zoveel mogelijk overeind en voeren alleen de
leden het woord. Indien een lid op een bepaald onderwerp of een deel van het onderwerp dat in de
commissie aan de orde is de plaatsvervanger/deskundige het woord wil laten voeren omdat zijn/haar
kennis op dat punt tekort schiet dan kan dat pas nadat de voorzitter daarvoor expliciet toestemming
voor heeft gegeven.

Voorstel:
De commissie wordt verzocht een keus te maken uit de drie genoemde opties. Uiteraard kan de
commissie, naast de drie genoemde opties ook zelf een alternatieve optie opvoeren indien geen van
de drie opties de goedkeuring van de commissie heeft.



memo
van telefoon e-mail datum
Jan Minderhoud
Leefomgeving

0118 - 675244 j.minderhoud@middelburg.nl 21 september 2018

aan
Gemeenteraad

(cc)

onderwerp
Baanrotatie Vliegveld Midden Zeeland

Aanleiding
Het draaien van de baan van het vliegveld Midden-Zeeland is een wens vanuit het verleden van het vliegveld
Midden Zeeland. Dat het er in het verleden niet van is gekomen is om financiële reden en omdat Middelburg
in die tijd nog woningbouwplannen had in de Oranjepolder. Inmiddels zijn er geen woningbouwplannen meer
in dit gebied en zijn er financiële mogelijkheden om de baan te roteren als gevolg van overname van het
Waterpark Veerse Meer.

Naar aanleiding van berichten over de draaiing van de baan zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. U
ontvangt daarom een memo met een nadere toelichting.

Onderzoek en conclusies
Uit de studie van Adecs blijkt dat bij een rotatie van 22 graden van de baan, een verschuiving van de baan
van 200m in Oostelijke richting en een aanpassing van het vliegcircuit de optimale situatie ontstaat. Zowel
voor veiligheid als geluid verbetert de situatie sterk. Bewoond gebied zoals Arnemuiden, Oranjeplaat, Oud
Sabbinge en Wolphaartsdijk en Lewedorp worden hierbij ontzien. De contouren verschuiven licht in
Noordoostelijke richting, maar dit betreft agrarisch gebied. De afstand van de 48 Lden contour (de plaats
waar aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan) rondom het vliegveld tot aan de bebouwing van Oud
Sabbinge bedraagt 3 km.



Hieronder zit u de ligging van de oorspronkelijke baan en de ligging van de geoptimaliseerde baan.

Hieronder ziet u de afbeelding van een indicatie van het toekomstige vliegcircuit rondom het vliegveld
Midden Zeeland.



Een vliegcircuit dient er voor om veilig te kunnen landen of opstijgen op de landingsbaan. Er zijn
verschillende plaatsen op het circuit voorgeschreven, de noordelijke hoeken om het circuit te verlaten (het
uitvliegen) en noordelijk in het midden van het circuit wordt het circuit gebruikt om er in te vliegen (het
naderen). De zuidelijke hoeken mogen alleen bij uitzondering gebruikt worden voor het uitvliegen van het
circuit. In principe wordt als gevolg van deze voorgeschreven routes bij het dalen en stijgen dus niet boven
de bebouwde kom gevlogen. Buiten het circuit gelden geen routes en vliegen de toestellen buiten de
bebouwde kom op een minimale hoogte van 500 voet (152 m) en binnen de bebouwde kom met een
minimale vlieghoogte van 1.000 voet (305 meter) boven de hoogste hindernis. De lijnen buiten het circuit,
zoals in figuur 5 van het onderzoek staan aangegeven zijn gemodelleerde vliegroutes en worden niet zo door
de piloten gevlogen. In de praktijk is het zelfs zo dat piloten meestal niet over bebouwd gebied vliegen, maar
juist er om heen.

Procedure
Het onderzoek naar het roteren van de baan is afgerond. Als werkelijk tot rotatie van de baan wordt
overgegaan geldt hiervoor de procedure voor het Luchthavenbesluit en voor indien nodig aanpassing van het
bestemmingsplan.

Luchthavenbesluit
De procedure voor het luchthavenbesluit start zodra er een M.e.r.-beoordelingsnotitie aan Gedeputeerde
Staken wordt toegezonden. Hieruit kunnen twee resultaten komen.

a. Er is MER nodig
b. Er is geen MER nodig (meest waarschijnlijk)

Provinciale nemen dit besluit maar er staat geen beroep tegen open.
Vervolgens stelt Gedeputeerde Staten na indiening van de aanvraag wijziging luchthavenbesluit een
ontwerpbesluit op. Dit besluit wordt gepubliceerd, ter inzage geleld en er wordt advies gevraagd bij het CRO
(Commissie Regionaal Overleg). Er kunnen zienswijzen worden ingediend. Na verwerken zienswijzen stelt
uiteindelijk Provinciale Staten het definitieve besluit vast. Het luchthavenbesluit treedt pas in werking nadat
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een verklaring van veilig gebruik heeft afgegeven. Na
inwerkingtreding staat gedurende 6 weken beroep open bij de Raad van State.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Middelburg:
Het vliegveld is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Middelburg. Het terrein
is bestemd als ‘verkeer – luchthaven’, artikel 22 van genoemd bestemmingsplan is van toepassing. Na
draaiing is de nieuwe baan nog steeds gelegen binnen deze bestemming. De aanleg van de baan is
rechtstreeks mogelijk binnen het bestemmingsplan.
Het gebruiken van de baan heeft ook een aantal gebruiksbeperkingen voor de omliggende gronden. Deze
zijn met een aanduiding ook opgenomen in het bestemmingsplan. Het gaat om twee zg. luchtverkeerszones,
binnen deze zones is het oprichten van nieuwe geluidsgevoelige objecten (waaronder een woning) niet
toegestaan. Een recreatiewoning is geen geluidsgevoelig object (ABRvS 30 mei 2000, nr.
199901166/1,Geluid, september 2000).
Daarnaast liggen rondom de bestaande landingsbaan beperkingen met betrekking tot de bouwhoogte van
bouwwerken. Voor zowel de luchtverkeerszones, als de bouwhoogte beperkingen geldt dat deze zijn
afgestemd op de bestaande baan. Deze contouren liggen ook in de bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse
Meer’ en ‘Oranjeplaat’ en het wijzigingsplan ‘Loods Muidenweg’. Indien de baan wordt gedraaid, dan moeten
alle genoemde bestemmingsplannen voor de onderdelen luchtverkeerszone en bouwhoogteaanduiding
worden gewijzigd. Dit kan met één procedure, een zg. paraplubestemmingsplan.



Bestemmingsplan Goes:
Indien de baan wordt verlegd, zal een deel van de baan op grondgebied van de gemeente Goes worden
aangelegd. Van toepassing is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’, welke op 2-6-2011 door de
gemeenteraad van Goes is vastgesteld. De bestemming van een deel van de gronden nu nog bestemd als
‘agrarisch’ zal moeten worden gewijzigd naar ‘verkeer – luchthaven’.
Tevens geldt hier dat in dit bestemmingsplan eveneens luchtverkeerszones en bouwhoogtebeperkingen zijn
opgelegd. Net als bij de gemeente Middelburg zijn deze zones en bouwbeperkingen afgestemd op de ligging
van de huidige baan. Een baanverschuiving heeft als consequentie dat de contouren ook verschuiven. Dit
kan enkel met een herziening van het bestemmingsplan worden uitgevoerd. De genoemde zones en
beperkingen liggen uitsluitend in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’.

Omdat er sprake is van een ligging in twee gemeenten, moeten er twee aparte procedures gevolgd worden.
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Afkortingen en symbolen 

 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 

AIP Aeronautical Information Package 

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

dB(A) Decibel volgens “A-weging”, gecorrigeerd voor het menselijk oor 

EHMZ Luchthaven Midden-Zeeland 

ICAO International Civil Aviation Organisation 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

Lden  Level day-evening-night (geluidsbelasting) 

m.e.r.  Milieueffectrapportage (de procedure) 

PR Plaatsgebonden risico 

RBML Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens 

RESA Runway Extended Safety Area 
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1 Inleiding 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Middelburg. De Gemeente Middelburg is 

sinds begin 2018 in gesprek met Driestar B.V. over de overdracht van het recreatiepark Waterpark 

Veerse Meer. In verband daarmee ligt er de vraag vanuit deze partij of het mogelijk is om de 

vliegtuigroutes te verleggen, zodat ze niet meer over of vlak langs het waterpark liggen. Het vliegveld 

Midden Zeeland heeft in 2015 een voorstel uitgewerkt om de landingsbaan van het vliegveld te draaien. 

De verwachting was dat dit een grotere veiligheid van de aanvliegroutes zou bewerkstellingen, omdat 

vliegtuigen niet meer met een speciale bocht hoeven aan te vliegen. Tevens worden recreatiegebied 

Oranjeplaat en het Waterpark Veerse Meer ontzien qua geluid en zouden de vliegtuigen niet meer 

direct over de vakantiewoningen en chalets vliegen. Potentiele oplossingen komen voort uit de rotatie 

van de start- en landingsbaan, eventueel gecombineerd met een verplaatsing van de baan, 

optimalisering van de helikopterspot en zo mogelijk het omklappen van het noordelijk vliegcircuit naar 

het zuiden. Vanwege deze drie redenen wil de gemeente graag de mogelijkheden laten onderzoeken. 

 

In het voorliggende rapport is de resulterende optimale baanrotatie, die is bepaald op basis van 

verschillende beproefde rotaties, translaties en spiegelingen, beoordeeld op zijn milieueffecten (geluid 

en externe veiligheid) en vliegveiligheid. 

 

De Wet luchtvaart schrijft voor dat voor regionale luchthavens een luchthavenbesluit opgesteld moet 

worden. In dit luchthavenbesluit worden de wettelijk voorgeschreven ruimtelijke beperkingen 

opgenomen:  

 De waarden in Lden in de handhavingspunten, over te nemen als grenswaarden in het 

luchthavenbesluit (uiteindelijke handhaving); 

 De geluidscontouren van 48 dB(A) Lden, 56 dB(A) Lden en 70 dB(A) Lden, over te nemen in het 

luchthavenbesluit als respectievelijk afwegingengebied en beperkingengebieden; 

 De plaatsgebondenrisicocontour van 10-5 met meteotoeslag en 10-6 zonder meteotoeslag, over te 

nemen in het luchthavenbesluit als beperkingengebieden; 

 Obstakelbeperkingsvlakken gebaseerd op de regelgeving van ICAO Annex 14, vol. 1, Aerodromes 

sixth edition en Besluit burgerluchthavens. 

 

In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt met de voorgenomen situatie uit de m.e.r.-

beoordelingsnotitie Milieueffecten luchthaven Midden-Zeeland, m.e.r-beoordelingsnotitie (Adecs 

Airinfra rapport met kenmerk: ehmz171002/pH/kD). De beoordeling van de nieuwe situatie op de 

overige milieueffecten (luchtkwaliteit, bodem, enzovoort) wordt uitgevoerd in een nog op te stellen 

m.e.r.-beoordelingsnotitie. 
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2 Uitgangspunten 

 

De uitgangspunten van dit onderzoek zijn in samenspraak gedefinieerd door de luchthaven Midden-

Zeeland, de provincie Zeeland, de gemeente Middelburg en Driestar B.V.  

 

Voor de specificatie van de berekeningsscenario’s wordt verwezen naar Bijlage A. Deze invoergegevens 

komen voort uit het rapport Milieueffecten luchthaven Midden-Zeeland, m.e.r-beoordelingsnotitie 

(Adecs Airinfra rapport met kenmerk: ehmz171002/pH/kD). In dit onderzoek zijn geen aanpassingen 

gedaan aan de in het scenario gedefinieerde hoeveelheid bewegingen, de invulling hiervan op de 

modelroutes, de vliegtuigtypen, enzovoort. 

 

Optimale baanrotatie 

Gedurende het traject zijn varianten getoetst op milieueffecten en de vliegveiligheid. Het optimale 

resultaat is op basis van de beschikbare ruimte, effect op de omgeving en de vliegveiligheid bepaald. 

Het uiteindelijke resultaat is een baanrotatie van circa 22°, een verplaatsing van de baan over een 

afstand van 200 meter naar het oosten en het vergroten van het circuit. 

 

Het omklappen van het circuitgebied naar het zuiden bleek, gezien de effecten op de omgeving en de 

vliegveiligheid, niet inpasbaar. 

 

De referentiesituatie is de voorgenomen situatie uit de m.e.r.-beoordeling voor het aanvragen van een 

aangepast luchthavenbesluit beschreven in het rapport ‘Milieueffecten luchthaven Midden-Zeeland’ 

(kenmerk: ehmz171002not). De invoergegevens zijn opgenomen in Bijlage A1.  

 

Situatie na baanrotatie in combinatie met de huidige vergunde ruimte 

Als aanvulling zijn in Bijlage D de resultaten opgenomen bij de maximale situatie van 800 

helikopterbewegingen, de huidige vergunde situatie uit het luchthavenbesluit. Hierbij wordt er 

overigens geen gebruik gemaakt van een geoptimaliseerde helikopterspot. 

 

Inpassing baan en hoogtebeperkingsvlakken 

Bij het inpassen van de start- en landingsbaan is het belangrijk dat de vliegveiligheid gewaarborgd 

wordt binnen de beschikbare ruimte. Daarom worden de voorgeschreven obstakelbeperkingsvlakken 

meegenomen bij het inpassen van de baanrotatie. Deze vlakken zijn opgesteld conform de 

voorschriften in ICAO Annex 14 vol. 1 Aerodromes, sixth edition. 

 

Voor het bepalen van het formaat van de vlakken zijn de dimensies van de baan en het type verkeer 

van belang. In overleg met de luchthaven zijn beperkt wijzigingen aangebracht aan de 

obstakelbeperkingsvlakken. De belangrijkste wijziging heeft te maken met de aanvullende veilige 

marge voor de zweefvliegstrip binnen de strip van de start- en landingsbaan. In Bijlage B zijn de 

parameters voor het construeren van obstakelbeperkingsvlakken opgenomen.  

 

Om de baan te roteren is gekozen voor een rotatiepunt op baankop 27. Om een rotatie van 22° te 

bewerkstelligen binnen het beschikbare terrein is de baan ook circa 200 meter naar het oosten 

opgeschoven. De aangepaste baancoördinaten zijn opgenomen in tabel 1. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat de naamgeving is gebaseerd op de richting van de baan. Door de baanrotatie zal de 

naamgeving van de baankoppen wijzigen. De nieuwe naamgeving is tussen haakjes gegeven.  
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Figuur 2 Overzicht van de hoogtebeperkingsvlakken van luchthaven Midden-Zeeland. 

 

Voor een beter overzicht van de directe omgeving van de startbaan is in figuur 3 een uitvergrote 

weergave opgenomen. 

 

Figuur 3 Uitvergrote weergave geroteerde baan met hoogtebeperkingsvlakken. 

  

Bij het inpassen bleek dat er twee zaken limiterend zijn: 

 De vlakken moeten op voldoende hoogte boven de Calandweg liggen; 

 De (beschikbare) grond rond de startbaan. 
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Aan de noordkant van de luchthaven loopt de Calandweg. Het is van belang dat er voldoende verticale 

ruimte is boven de weg, zodat zowel het vlieg- als het wegverkeer geen hinder van elkaar ondervindt. 

Als obstakelhoogte is voor de weg een aanname gedaan van 5 meter2. Het meest limiterende 

obstakelvlak moet hier minimaal op 5 meter hoogte te liggen. 

 

Aan de westkant is de daar aanwezige waterpartij een beperkende factor. Het is van belang dat de 

baan en de strip (gebied om de baan heen) een vlak en obstakelvrij gebied vormen zodat het 

vliegverkeer veilig kan starten en landen. Aanvullend op de strip is er de Runway Extended Safety Area 

(RESA), een gebied dat in het verlengde van de strip ligt. Het begint aan het einde van de strip en 

heeft een lengte van 60 meter.  

 

Binnen de RESA geldt ook dat deze vrij van obstakels moet zijn en dat de grond aan een bepaalde 

hardheid moet voldoen. Dit betekent dat een waterpartij binnen dit gebied niet wenselijk is. In de 

optimale variant wordt aan deze eis voldaan. 

 

Vliegroutes 

Voor het inpassen van de geroteerde baan worden de vliegroutes aangepast. De vliegroutes zijn daarbij 

zo aangepast dat de omgeving zo min mogelijk belast wordt. 

 

De huidige gemodelleerde vliegroutes zijn gepresenteerd in figuur 4. In figuur 5 is een overzicht 

gegeven van de aangepaste vliegroutes. 

 

Figuur 4 Overzicht huidige vliegroutes. 

                                                   
2 In de Regeling Veilig Gebruik Luchthaventerreinen (RVGLT) wordt in artikel 20 lid 9 een obstakelhoogte van 5 meter 

aangehouden voor een weg. De maximale voertuighoogte in Nederland is 4,25 meter. Aanvullend is een marge 

aangenomen om totaal 5 meter als obstakelhoogte aan te houden.  
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Figuur 7 Weergave van de speciale Zuidsector. 

  

De veiligheid van operatie van de luchthaven wordt gewaarborgd. De luchtvaartuigen voeren hun 

operatie uit volgens de VFR-richtlijnen in Nederland. Hierbij dienen ze zelf verantwoordelijk te zijn voor 

een juiste separatie en het veilig uitvoeren van de vliegprocedures. Als er verkeer in het circuit bevindt 

zullen de helikopters gebruik maken van een aparte circuitprocedure (joining via overhead) over het 

midden van de baan waarbij er een verticale separatie wordt aangehouden van 300 ft (100 meter). 

Dit is gebruikelijke praktijk voor de operatie bij Nederlandse luchthavens onder VFR. Uiteindelijk zal 

de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) af 

moeten geven, waardoor de veiligheid van de operatie sowieso beoordeeld wordt. 
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3 Resultaten 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek naar geluid (paragraaf 3.1), externe veiligheid 

(paragraaf 3.2) en de obstakelanalyse (paragraaf 3.3) beschreven. 

 

3.1 De geluidsbelasting (Lden) 

Deze paragraaf presenteert de resultaten van de geluidsberekeningen in Lden. Eerst zijn de resultaten 

op de handhavings- en rekenpunten gegeven, waarna het resultaat in Lden-contouren en 

woningtellingen vergeleken is.  
 

3.1.1 Handhavings- en rekenpunten 

De handhaving van een luchthaven wordt gedaan op basis van rekenpunten. Om te beoordelen wat de 

invloed is van de baanrotatie zijn daarom aanvullende rekenpunten toegevoegd op zowel de rand van 

Oranjeplaat als het Waterpark. In figuur 3 zijn deze punten gepresenteerd op een topografische kaart. 

 

 

Figuur 8 Overzicht handhavingspunten en aanvullende rekenpunten voor baanrotatie. 

 

In tabel 4 is de resulterende geluidsbelasting in de handhavingspunten en rekenpunten weergegeven 

voor zowel de referentiesituatie als de situatie met baanrotatie en optimalisatie helikopterspot. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat in tegenstelling tot het luchthavenbesluit de 60 

(trauma)helikopterbewegingen die buiten de daglichtperiode uitgevoerd mogen worden ook zijn 

meegenomen in deze handhavingspunten. 
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3.1.2 Lden-contouren 

In figuur 9 zijn van de referentiesituatie de Lden-contouren van 48, 56, en 70 dB(A) Lden geprojecteerd.  

 

Figuur 9 48, 56 en 70 dB(A) Lden-contouren van de referentiesituatie. 

 

In figuur 10 is het resultaat gegeven van de 48, 56 en 70 dB(A) Lden-contouren met een optimale 

baanrotatie en een speciale Zuidsector. 

 

 

Figuur 10 48, 56 en 70 dB(A) Lden-contouren behorend bij de situatie met baanrotatie. 
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De contour van 70 dB(A) Lden heeft als beperking dat woningen in deze contour aan hun woonfunctie 

onttrokken moeten worden, ofwel gesloopt moeten worden. In figuur 11 is een overzicht opgenomen 

van de 70 dB(A) Lden-contouren van de referentiesituatie en de situatie met baanrotatie. Uit deze figuur 

volgt dat de contouren niet buiten het luchthavengebied komen. Daarmee worden er ook geen 

woningen omsloten en hoeven er geen woningen aan hun woonfunctie te worden onttrokken. 

  

 

Figuur 11 70 dB(A) Lden-contouren van de referentiesituatie en de baanrotatie. 

 

De 56 dB(A) Lden-contour geeft het beperkingengebied waarbinnen geen nieuwbouw van woningen mag 

plaatsvinden. Om de ontwikkelingen op het waterpark te bewerkstellingen is het dan ook noodzakelijk 

dat deze niet binnen de 56 dB(A) Lden-contour van de luchthaven vallen. In figuur 12 zijn de 56 dB(A) 

Lden-contouren opgenomen van de referentiesituatie en de situatie met baanrotatie. Uit deze figuur is 

op te maken dat door de baanrotatie de 56 dB(A) Lden-contour niet meer ten noorden van de Calandweg 

gelegen is. De uitstulping aan de zuidkant is door het gebruik van de speciale bochtige Zuidsector voor 

de helikopters veranderd. 
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Figuur 12 56 dB(A) Lden-contouren van de referentiesituatie en de baanrotatie. 

 

De 48 dB(A) Lden-contour geeft het ruimtelijke-afwegingengebied. Voor het gebied tussen de 56 dB(A) 

Lden-contour en 48 dB(A) Lden-contour moet het bevoegd gezag bij het nemen van het Luchthavenbesluit 

een afweging maken over eventuele beperkingen van (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen. In 

figuur 13 is deze contour opgenomen voor de referentiesituatie en de situatie met baanrotatie. De 

aanpassing van de vliegprocedures en -routes zorgen voor een klein eiland ten noordwesten van de 

luchthaven. 

 

 

Figuur 13 48 dB(A) Lden-contouren van de referentiesituatie en de baanrotatie. 
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3.2 Externe veiligheid 

De resultaten van de risicoberekeningen van de luchtvaart zijn de plaatsgebondenrisicocontouren (PR-

contouren) en de bijbehorende tellingen. Deze resultaten zijn bepaald voor de referentiesituatie en de 

baanrotatie inclusief optimalisatie helikopterspot. 

 

In figuur 14 zijn de 10-5 en de 10-6 PR-contouren van de referentiesituatie gepresenteerd. In figuur 15 

zijn de 10-5 en 10-6 PR-contour voor de situatie na baanrotatie inclusief optimalisatie helikopterspot 

gepresenteerd. 

 

Figuur 14 10-5 en 10-6 PR-contouren van de referentiesituatie. 
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Figuur 15 10-5 en 10-6 PR-contour na de baanrotatie. 

 

De 10-5 PR-contour heeft als beperking dat eventueel aanwezige woningen binnen deze contour aan 

de woonfunctie onttrokken moeten worden, ofwel gesloopt moeten worden. In figuur 16 is een 

overzicht opgenomen van de 10-5 PR-contouren van de referentiesituatie en de situatie met 

baanrotatie. Uit de figuur volgt dat deze contouren binnen het luchthaventerrein gelegen zijn, met voor 

beide situaties een uitzondering aan de westkant waar net een klein gedeelte over het water ligt. 

Daarmee zijn er geen woningen omsloten en hoeven er geen woningen aan hun woonfunctie onttrokken 

te worden.  

 



  

Onderzoek baanrotatie (gm180803rap/pH/kd - 2.0 FINAL), 3 september 2018 

17 / 35 

 

Figuur 16 10-5 PR-contouren van de referentiesituatie en baanrotatie. 

  

Binnen de 10-6 PR-contour is nieuwbouw van woningen niet toegestaan. Om de ontwikkelingen op het 

waterpark te bewerkstellingen is het dan ook noodzakelijk dat deze niet binnen de 10-6 PR-contour van 

de luchthaven vallen. In figuur 17 is deze contour opgenomen voor beide situaties. De baanrotatie 

zorgt voor een verplaatsing van de 10-6 PR-contour naar het zuiden. Binnen deze contour liggen in 

beide situaties geen bestaande woningen. 

 

Figuur 17 10-6 PR-contouren van de referentiesituatie en baanrotatie. 
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3.3 Obstakelanalyse 

In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de obstakels in de omgeving met behulp van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN) en windmolengegevens van de provincie Zeeland. De gegevens uit 

het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D 

hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter 

nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. De hoogte-informatie van AHN is ten opzichte van 

zeeniveau gedefinieerd. De hoogtevlakken rondom de luchthaven zijn gedefinieerd ten opzichte van 

de hoogte van de start- en landingsbaan, te weten 6 ft (circa 1,8 meter) boven zeeniveau. Van de 

windmolens is het echter onzeker ten opzichte waarvan de hoogte bepaald is, zeer vermoedelijk is dat 

ten opzichte van grondniveau. Vanwege deze onzekerheid is in deze analyse aangehouden dat de 

hoogtebeperkingen niet ten opzichte van de hoogte van de baan, maar ten opzichte van zeeniveau 

zijn.  

 

De huidige hoogtebeperkingen zijn opgenomen in het luchthavenbesluit en hebben hun doorwerking 

in het bestemmingsplan. Op deze wijze kan ervoor gezorgd worden dat er geen (te hoge) obstakels 

geplaatst worden rondom de luchthaven, waardoor de vliegveiligheid in gevaar kan komen. In figuur 

19 zijn deze hoogtebeperkingen in combinatie met beschikbare windmolengegevens gepresenteerd 

met als achtergrond het AHN3.  

 

Er zijn op basis van het AHN3 geen obstakels geconstateerd die door de vlakken heenkomen. In de 

haven is een object gevonden van circa 138 meter hoog (de maximaal toegestane hoogte van objecten 

ter plaatse is 100 meter). Dit betrof een schip, dat blijkbaar tijdens de luchtopname van AHN in de 

haven lag.  

 

De windturbines in Vlissingen-Oost liggen met hun maximale hoogte (tiphoogte) over het algemeen 

onder de obstakelvlakken. Wel zijn er enkele windmolens langs de Bernhardweg-West die net door het 

conische vlak (ICAO Conical Surface genoemd) van de luchthaven heenkomen (ter plaatse is dat een 

hoogte van tussen de 90 en 100 meter). 

 

In ICAO Doc 9317 (Part 6 Control of Obstacles) is opgenomen dat het doel van de Horizontal Surface 

(plat vlak op een hoogte van 45 meter) en de Conical surface (een oplopend conisch vlak op een hoogte 

van 45 tot 100 meter) is om het luchtruim te beschermen bij het visueel circuit vliegen voorafgaand 

aan de landing. Het circuitgebied ligt echter aan de noordkant van de luchthaven waardoor de veiligheid 

hier niet in het geding is. 
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Figuur 19 Overzicht huidige obstakelvlakken i.c.m. AHN3 en windturbines. 

 

Door het verplaatsen en roteren van de baan veranderen ook bovenstaande vlakken. Het resultaat van 

de baanrotatie in combinatie met het verplaatsen van de baan op de hoogtebeperkingsvlakken wordt 

gepresenteerd in figuur 20. 
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Figuur 20 Obstakelvlakken na de baanrotatie i.c.m. AHN3 en windturbines. 

 

Door de baanrotatie steken er ten opzichte van de huidige situatie 2 windturbines meer door de 

hoogtebeperkingsvlakken. Een overzicht van de windturbines welke door hoogtebeperkingen 

heenkomen is opgenomen in tabel 7. In de tabel zijn de volgende gegevens opgenomen: de locatie 

(als RD-coördinaten), de hoogte van de windmolen, de maximale hoogte in het betreffende vlak en 

het verschil tussen de windmolenhoogte en de lokale hoogte van het hoogtevlak. 

 

In totaal zijn het 6 windturbines langs de Bernhardweg West en 1 windturbine aan de Finlandweg. In 

alle gevallen betreft het een turbine met een ashoogte van 64 meter en een rotordiameter van 71 

meter, en daarmee ligt de maximale hoogte (de tiphoogte) van de turbine op 99,5 meter. De meest 

kritische windturbine ligt op het punt waar een obstakel maximaal 79 meter mag zijn en deze turbine 

steekt ter plaatse met 20,5 meter door het vlak heen. 

 

De aan- en uitvliegroutes liggen voor de vliegtuigen niet in de richting van de windturbines. De 

helikopters die gebruik maken van de zuidelijke sector zullen voldoende op hoogte zijn om niet te 

interfereren met de windturbines. Deze dienen namelijk een minimale separatie aan te houden van 

1.000 ft ten opzichte van de hoogste obstakels in de haven van Vlissingen-Oost. 

 

Het circuitgebied ligt aan de noordkant van de luchthaven, ver van de turbines, net als in de 

referentiesituatie waardoor de veiligheid hier niet in het geding is. 
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qua afstand tot de baan kritischer. Het tweede aandachtspunt zijn de bomen aan de oostkant. De 

maximale hoogte ligt daar rond de 29 meter en de maximale hoogte van de bomen reikt tot 26 meter. 

Eventuele groei van deze bomen moet wel in de gaten gehouden worden (dit is in de huidige situatie 

ook zo). Aan de oostkant zijn geen aanvullende maatregelen nodig. 

 

 

Figuur 23 Uitvergrote weergave noordoostkant – Calandweg hoogtebeperkingen i.c.m. AHN3. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

 

Naar aanleiding van dit onderzoek worden de volgende conclusies getrokken.  

 

Optimale baanrotatie, -verplaatsing en optimalisering helikopterspot 

Op basis van tussenresultaten en de beschikbare ruimte is geconcludeerd dat de optimale baanrotatie 

22° is. Het eindresultaat is een noordelijk gelegen circuitgebied welke ook vergroot is. De vliegroutes 

zijn zo gewijzigd dat de invloed op de omgeving zo beperkt mogelijk is. Een circuitgebied aan de 

zuidkant van de luchthaven is zowel op basis van de effecten op de omgeving als de vliegveiligheid 

niet wenselijk en mogelijk. 

 

Geluidsbelasting 

Uit de vergelijking van de referentiesituatie en de situatie na de baanrotatie blijkt dat in het geval van 

beide scenario’s de 70 dB(A) Lden-contour binnen het luchthaventerrein blijft. Voor de 48 en de 56 

dB(A) Lden-contouren geldt dat zowel de oppervlakte is afgenomen en het aantal woningen gelegen 

binnen de 56 dB(A) Lden met 1 is afgenomen waardoor er geen woningen meer in de 56 dB(A) Lden-

contour zijn gelegen. In de 48 dB(A) Lden-contour is het aantal woningen wel met 1 woning toegenomen 

tot 8 woningen. 

 

Externe veiligheid 

Uit de vergelijking van de referentiesituatie en de situatie na de baanrotatie blijkt dat voor beide 

scenario’s de PR-contouren niet geheel binnen het luchthaventerrein blijven. De oppervlakte van de 

PR-contouren neemt lichtelijk toe. In zowel de 10-5 als 10-6 PR-contouren liggen geen woningen. Door 

de baanrotatie ligt het te ontwikkelingen gebied van het Waterpark Veerse Meer vrij van de 10-6 PR-

contour. 

 

Obstakelanalyse 

Uit de obstakelanalyse blijkt dat een aantal objecten door de obstakelbeperkingsvlakken heen steken. 

De windturbines aan de zuidkant van de luchthaven doorsnijden de Conical Surface al in de huidige 

situatie. Gezien de functie van dit vlak en de ligging van de vliegroutes en het circuitgebied wordt deze 

situatie door Adecs Airinfra niet beoordeeld als zijnde risicovol voor de vliegoperaties. De uiteindelijke 

beoordeling van deze situatie wordt gedaan door de Inspectie Luchtvaart en Transport (ILT). Als de 

vliegoperatie als veilig beoordeeld is dan zal een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim uitgegeven 

worden. 

 

Aan het einde van de zuidwestkant van de baan staan een viertal bomen welke door kritische 

obstakelbeperkingsvlakken komen. Deze bomen moeten verplaatst of verwijderd worden. 
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Maring B.H. (Berend)

Van: Massoud, J. ben (Jihane) - BSK <jihane.ben.massoud@minienm.nl>

Verzonden: donderdag 4 oktober 2018 17:40

Aan: Maring B.H. (Berend)

Onderwerp: Uitnodiging Luchtvaartgesprekken 

Geachte heer Maring, 

Graag nodig ik u, of iemand van de CRO Midden-Zeeland uit om deel te nemen aan één van de negentig gesprekstafels over de 

toekomst van de luchtvaart die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar op negen locaties in het land 

organiseert. Voor Zeeland zal de bijeenkomst plaatsvinden op 6 november in Den Bosch. Doel van de gesprekken is alle 

relevante belangen in beeld te brengen. De opbrengst van de gesprekstafels nemen wij mee in de luchtvaartnota 2020-2050 en 

bij de herziening van het luchtruim. 

Wat vragen wij van u? 

Onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter voert u in een groep van tien genodigden het gesprek over de toekomst van 

de luchtvaart in Nederland. U krijgt de gelegenheid om uw ideeën, belangen en invalshoeken op tafel te leggen. 

Wat gebeurt er met uw inbreng? 

Een notulist maakt een (geanonimiseerd) verslag van het gesprek. Deze verslagen worden openbaar. Een onafhankelijke partij 

analyseert vervolgens de verslagen van alle negentig gesprekstafels en maakt een rapportage die wij delen met de Tweede 

Kamer. 

Wie worden nog meer uitgenodigd? 

In overleg met de provincies nodigen wij inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine 

luchtvaart) en overheden uit. Wij verwachten met deze vijf categorieën een goede vertegenwoordiging van belangen aan tafel 

te krijgen. Wij zijn ons ervan bewust dat een breder publiek geïnteresseerd is om mee te praten over de toekomst van de 

luchtvaart en de luchtruimherziening. 

Locatie en data luchtvaartgesprekken   

We gaan vooralsnog uit van 9 luchtvaartgesprekken in de volgende plaatsen:  

Datum Plaats Locatie 

8 oktober Groningen Provinciehuis Groningen  

10 oktober  Nijmegen Honigcomplex te Nijmegen  

15 oktober Zwolle Provinciehuis Overijssel  

29 oktober  Den Haag Provinciehuis Zuid-Holland  

1 november Lelystad Provinciehuis Lelystad  

6 november Den Bosch Provinciehuis Noord-Brabant  

7 november Maastricht Gouvernement aan de Maas  

8 november Leeuwarden Provinciehuis Friesland  

Begin november Haarlem Volgt 

Ik hoor graag of u, of meerderen van de CRO Midden-Zeeland  deel willen nemen aan een of meer van de bovenstaande 

gespreksavonden. 

Met vriendelijke groet, 
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De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert sinds 1 januari 2014 milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse 
gemeenten, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland.

Commissie Regionaal Overleg
Luchthaven Midden-Zeeland
p/a RUD Zeeland
t.a.v. dhr. J. Suurmond/B. Maring
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

ons kenmerk : C-LV180010-01 / 00202780
document nr. : 2018-411615
contactpersoon : de heer D.H.B. Voorwerk
tel. : +31 (0)6 51202965
e-mail : dhb.voorwerk@rud-zeeland.nl
verzonden : 4 oktober 2018

Terneuzen, 2 oktober 2018

Betreft: informatie klachten en –afhandeling Q1, Q2 en Q3 2018 omgeving Vliegveld Midden 
Zeeland.

Geachte heren Suurmond en Maring,

Op verzoek van uw commissie regionaal overleg luchthaven Midden-Zeeland stuur ik u 
middels deze brief de klachtinformatie over de perioden Q1, Q2 en Q3 over 2018 toe.

In bijlage I vindt u het aantal klachten welke door RUD Zeeland zijn ontvangen via het 
daartoe geëigende emailadres; milieumeldpunt@rud-zeeland.nl en/of het telefoonnummer 
0118 412323.

Vervolgens vindt u in de alinea hieronder de wijze van afhandeling van de klachten.
Allereerst dient te worden vermeld dat de door provincie Zeeland gemandateerde toezicht en 
handhavingsmogelijkheden aan RUD Zeeland in onderstaande situatie(s) beperkt zijn en 
zich richten op toezicht- en handhavingstaken vanuit het luchthavenbesluit ‘Luchthaven 
Midden-Zeeland’.

Klachtenoverzicht Q1, Q2 en Q3 2018; bijlage 1
De door ons ontvangen klachten hebben enerzijds betrekking op aankomend en vertrekkend 
vliegverkeer van en naar vliegveld Midden Zeeland en anderzijds zijn dit ‘algemene 
luchtvaartklachten’, welke niet direct toe te schijven zijn aan vliegveld Midden Zeeland. 
(vlieghoogte volgens klagers te laag en vliegroutes).

Ondanks dat RUD Zeeland geen bevoegdheid heeft inzake vlieghoogte en –route is er 
volledigheidshalve voor gekozen dit type klachten tevens in de bijlage op te nemen.

In het luchthavenbesluit Luchthaven Midden-Zeeland zijn geen (dwingende) regels 
opgenomen ten aanzien van vliegroutes en/of –hoogte. Daarnaast heeft RUD Zeeland geen 
bevoegdheden ten aanzien van deze aspecten. Dit wordt onderschreven in de uitspraak van 
de Raad van State d.d. 30 september 2015. 

Klagers worden in voorkomende gevallen dan ook altijd geïnformeerd over de beperkte 
bevoegdheden van RUD Zeeland en doorverwezen naar de juiste instantie(s)  welke 
bevoegd zijn kennis te nemen van deze specifieke klachten.

mailto:milieumeldpunt@rud-zeeland.nl
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Om bovenstaande redenen zijn beperkt vervolgacties naar aanleiding van de door ons 
ontvangen klachten ondernomen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Nadere informatie
Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer D.H.B. 
Voorwerk via de contactgegevens zoals genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,

ing. M.J.K. den Boer
team account houder



Overzicht van klachten over Q1, Q2 en Q3 2018 in relatie tot vliegveld Midden Zeeland.

18 februari 12.44 aankomend PH-SRP lichte oostenwind
22 mei 10.51 aankomend D-KGLF nauwelijks wind
22 mei 11.30 aankomend U-EEFK idem
27 mei 11.28 idem I-SAIR idem
28 mei 12.27 idem -A
28 mei Een dubbeldekker maakte gedurende 20 min een groot aantal doorstarts met

enorm veel herrie
3 juni 11.48 vertrekkend OO-VPE geen wind
3 juni 12.01 vertrekkend PH- d. grijze onderkant vleugels……heel

snel met enorm veel lawaai
3 juni 16.16 idem geen kenteken- groot vliegtuig met afgeplatte vleugel-

uiteinden met een soort bommenwerpers eraan.

10 juni 17.23 aankomend G-GAEF matige oostenwind
10 juni 17.27 idem G-GAEF(als boven) opnieuw vlakbij, recht boven ons
14 juli 10.32 idem F-BUAH idem
14 juli 10.40 idem N-288A? donkerrode romp aan de zijkant

beletterd/becijferd
14 juli 10.53 idem PH -DKM matige oostenwind
19 juli 12.25 vertrekkend N-288? als op 14 juli 10.40
27 juli 11.18 aankomend OO-WAR
6 augustus 12.10 aankomend Mustang onder de 100 meter*

Voorts nog een 5-tal klachten ontvangen op 5 augustus 2018 ivm een bepaalde type vliegtuig
+ overlast door 5 verschillende klagers.

*Toelichting klager per email aan RUD Zeeland;
Ik nam contact op met het vliegveld vanwege de zeer ernstige, angstaanjagende overlast.
De reactie hierop was erg teleurstellend : “ U belt wel vaker, u weet wat u moet doen”
Waarop mijn boze, nog natrillende echtgenoot de telefoon van mij overnam en vriendelijke
verzocht de piloot te informeren.
Hierop kwam dezelfde reactie als eerder: “ U weet waar u moet zijn met uw klacht”.
Uitermate teleurstellend!

Leeswijzer;
De eerste 17 klachten zijn van dezelfde klager, de hierboven vermelde klachten van 5
individuele klagers.





Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Borsele
t.a.v. de heer A.P. Witkam
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Benoeming tot lid
commissie

Terneuzen, 9 juli 2018

Geachte heer Witkam,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Borsele benoem ik u hierbij tot lid van de
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.
Uw benoeming vloeit direct voort uit het besluit van de commissie om de gemeente Borsele uit te nodigen om
een lid/plaatsvervangend lid van de commissie voor te dragen. Dit besluit van de commissie is mede gebaseerd
op de verwachting dat het beperkingengebied rond luchthaven Midden-Zeeland na uitbreiding van het aantal
helikopterbewegingen over het grondgebied van de gemeente Borsele ligt. Indien de uitbreiding van het aantal
helikopterbewegingen niet doorgaat en het beperkingengebied daardoor niet over het grondgebied van de
gemeente Borsele ligt zal ik uw lidmaatschap van de commissie heroverwegen.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Borsele geen aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Borsele
t.a.v. mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 9 juli 2018

Geachte mevrouw Van de Plasse-Nagelkerke,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Borsele benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Uw benoeming vloeit direct voort uit het besluit van de commissie om de gemeente Borsele uit te nodigen om
een lid/plaatsvervangend lid van de commissie voor te dragen. Dit besluit van de commissie is mede gebaseerd
op de verwachting dat het beperkingengebied rond luchthaven Midden-Zeeland na uitbreiding van het aantal
helikopterbewegingen over het grondgebied van de gemeente Borsele ligt.
Indien de uitbreiding van het aantal helikopterbewegingen niet doorgaat en het beperkingengebied daardoor
niet over het grondgebied van de gemeente Borsele ligt zal ik uw lidmaatschap van de commissie
heroverwegen.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Borsele geen aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Borsele
t.a.v. de heer C. Leijnse
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Intrekken benoemingen
tot lid/plaatsvervangend
lid commissie

Terneuzen, 9 juli 2018

Geachte heer Leijnse,

Naar aanleiding van uw mail d.d. 6 juli 2018 waarin u aangeeft dat de heer Witkam en mevrouw Van de Plasse-
Nagelkerke als vervangers van mevrouw Miermans en de heer Weststrate worden voorgedragen trek ik het
lidmaatschap van mevrouw Miermans als lid en de heer Weststrate als plaatsvervangend lid Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland in.

Ik dankt u voor uw inzet en betrokkenheid gedurende de tijd dat u lid was van de commissie en wens u alle goeds
voor de toekomst.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



  

  	 	  
	

 
   

  
 	 

 
 

 

      

  

  

  

  

   

     

     

 

 

   

    

  

   

  	    	   	  

 	  	  	   
  	     	    

    
 

         

   

                
    

               

              

            

         

     

 

     

  

  

           
 

            

 	                 
  



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 10 september 2018

Geachte heer Vierhout,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Middelburg benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland als vertegenwoordiger namens omwonenden aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten. Deze
vergoeding wordt alleen verstrekt indien u als plaatsvervanger optreedt. De vergoeding voor het bijwonen van
vergadering bedraagt in 2018 € 112,25 en kan na elke vergadering of jaarlijks worden gedeclareerd door middel
van een bij de secretaris verkrijgbaar formulier. Op dit formulier kun u ook de eventueel door u gemaakte
reiskosten declareren.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35 4530 AA Terneuzen

uw kenmerk: -

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Intrekking benoeming
plaatsvervangend lid
Commissie Regionaal
Overleg luchthaven
Midden-Zeeland

Terneuzen, 10 september 2018

Geachte mevrouw Bouwmeester-Remijnse,

Op verzoek van burgemeester en wethouders van Middelburg trek ik uw lidmaatschap als plaatsvervangend lid
van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland in.

Ik dankt u voor uw inzet en betrokkenheid gedurende de tijd dat u lid was van de commissie en wens u alle
goeds voor de toekomst.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond





Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Goes
t.a.v. de heer D.A. Alssema
Postbus 2118
4460 MC Goes

uw kenmerk: 1 8 UIT0 3 999

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 3 oktober 2018

Geachte heer Alssema,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Goes benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Goes geen aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Goes
t.a.v. mevr. M. Mulder
Postbus 2118
4460 MC Goes

uw kenmerk: 1 8 UIT0 3 999

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 3 oktober 2018

Geachte mevrouw Mulder,

Op grond van de voordracht van burgemeester en wethouders van Goes benoem ik u hierbij tot
plaatsvervangend lid van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.

Volledigheidshalve merk ik op dat u op grond van het bepaalde in artikel 8 van de Verordening Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland door uw functie bij de gemeente Goes geen aanspraak kunt
maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en de daarvoor gemaakte reiskosten.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond



Postbus 35  4530 AA Terneuzen

Gemeente Goes
t.a.v. de heer M. Jonker
Postbus 2118
4460 MC Goes

uw kenmerk: 1 8 UIT0 3 999

ons kenmerk: -

afdeling: Vergunningen (RUD
Zeeland)

bijlage(n): -

behandeld door: B. Maring

doorkiesnr.: 06-51200854

onderwerp: Intrekken benoeming tot
plaatsvervangend lid
commissie

Terneuzen, 3 oktober 2018

Geachte heer Jonker,

Bij brief van 2 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes
aangegeven dat u niet meer optreedt als plaatsvervangend lid van de commissie. Daarom trek ik uw
lidmaatschap als plaatsvervangend lid Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland in.

Ik dankt u voor uw inzet en betrokkenheid gedurende de tijd dat u lid was van de commissie en wens u alle goeds
voor de toekomst.

Hoogachtend,

Voorzitter,

J. Suurmond
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