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1  Aanleiding: de wet “Regelgeving      
  burgerluchthavens en militaire luchthavens” 

1.1  Basisfi losofi e van de wetgever
In december 2008 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Regelgeving Burgerluchthavens en 

Militaire Luchthavens” (RBML) aangenomen. Doelen van de wet zijn:

• het formuleren van een wettelijke basis voor het vergunnen van het ‘landzijdige gebruik’ 

van burgerluchtvaartterreinen;

• nieuwe, op de Europese standaarden afgestemde regelgeving voor geluid en externe 

veiligheid;

• terugdringen administratieve lastendruk door stroomlijnen van 

besluitvormingsprocedures;

• ontvlechten van verantwoordelijkheden tussen de (rijks)overheid en de luchtvaartsector;

• decentralisatie per 1 november 2009 van het bevoegd gezag over de niet-nationale 

burgerluchtvaartterreinen naar de provincies, om regionale afweging van lusten en lasten 

mogelijk te maken.

1.2  De nieuwe provinciale bevoegd gezag-rol
Provinciale Staten kunnen na inwerkingtreding van de wet RBML als bevoegd gezag 

beslissingen nemen over de milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing, oftewel het 

zogeheten ‘landzijdige’ gebruik van de niet-nationale burgerluchtvaartterreinen. 

Ten aanzien van de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim (het 

zogeheten ‘luchtzijdige’ gebruik) krijgt de provincie géén wettelijke bevoegdheden. Hiervoor 

blijft het Rijk verantwoordelijk, evenals voor de vliegveiligheids- en beveiligingsaspecten. 

Deze inperking door de wetgever laat overigens onverlet dat juist de milieugevolgen van 

het vliegverkeer in elke provincie veel publieke en politieke aandacht krijgen waar het om 

‘luchtvaart-zaken’ gaat. Bovendien geeft de Wet luchtvaart de provincies wel een formele 

betrokkenheid bij het vaststellen en wijzigen van vliegroutes (in de wetsartikelen 5.11 

en 8.50).
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1.3  Juridische implementatie van de wet RBML in Gelderland
Bij de nieuwe provinciale bevoegd gezag voor luchtvaartterreinen horen volgens de wet RBML 

de volgende instrumenten: 

• Luchthavenbesluiten (art.8.43 RBML) (voor vliegvelden waarvan de Lden-geluidszone zich 

uitstrekt buiten de terreingrenzen, die momenteel een aanwijzing hebben ingevolge de 

Luchtvaartwet). In Gelderland betreft het in ieder geval luchthaven Teuge; pas zodra een 

Lden-rekentool beschikbaar is voor helikopters wordt duidelijk of deze situatie ook aan de 

orde is voor Gelderse helikopterterreinen. Het bevoegd gezag berust bij Provinciale Staten.

• Luchthavenregelingen (art. 8.64 RBML) (voor vliegvelden zonder ruimtelijke impact buiten de 

terreingrenzen, die wel door de gemeente zijn (mede)bestemd als luchtvaartterrein). In 

Gelderland betreft het terreinen voor zweefvliegtuigen, helikopters en uiteenlopende 

‘Micro Light Aircrafts’. Ook hier stellen Provinciale Staten bij verordening de lucht-

havenregeling vast.

• Ontheffi  ngen (art.8a.51 RBML) (voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik -d.w.z. minder dan 

13 dagen per jaar-, op het algehele verbod om gebruik te maken van terreinen met een 

andere bestemming dan luchtvaart). In Gelderland gaat het hierbij om helikopters en 

luchtballonnen. De ontheffi  ngsbevoegdheid berust bij Gedeputeerde Staten, op basis van 

beleidsregels.

De juridische vorm waarin de wetgever de luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen 

heeft gegoten is die van een verordening, met een algemene strekking die eenieder bindt. 

De inhoudelijke invulling en de zwaarte van het instrumentarium is uiteraard een 

individuele afweging per provincie. De vorm en de te doorlopen besluitvormingsprocedure 

zijn waar mogelijk afgestemd en gestandaardiseerd in interprovinciaal (IPO) verband.

1.4  Benodigd toetsingskader voor de provinciale uitvoeringsrol:    
  omgevingsbeleid luchtvaartterreinen

Het omgevingsbeleid luchtvaartterreinen wordt in combinatie met het vigerende Streekplan 

Gelderland 2005 het toetsingskader op grond waarvan de provincie beslist over de al dan niet 

af te geven luchthavenbesluiten, luchthavenregelingen en ontheffi  ngen voor tijdelijk en 

uitzonderlijk gebruik. 

Het ‘landzijdig gebruik’ van luchtvaartterreinen wordt op deze manier afdoende geborgd. Een 

provinciale rol via planbegeleiding en vooroverleg inzake bestemmingsplan-aanpassingen 

die consequenties hebben voor luchtvaartterreinen lijkt hier voldoende. Er is hier namelijk 

weliswaar sprake van een provinciale verantwoordelijkheid (om luchthavenbesluiten, 

luchthavenregelingen en ontheffi  ngen af te geven), maar niet van provinciaal belang (zoals 

dit medio 2008 op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Gelderse 

Wro-agenda). 

De belangrijkste aandachts/beslispunten voor een nadere beleidsuitwerking zijn:

• de toekomstige ruimtelijke bescherming rond Teuge, als de huidige Bkl-geluidszone 

vervangen zal zijn door de veel krapper bemeten zone op basis van de nieuwe Europese 

Lden-geluidsnormering; 

• de mate waarin op basis van het huidige Streekplanbeleid binnen Gelderland in 

principe nog ruimte zou kunnen zijn voor nieuwe burgerluchtvaartterreinen, met name 

helihavens; 

• de ruimte die wordt geboden aan het tijdelijk en uitzonderlijk gebruiken van niet als 

zodanig bestemde percelen voor luchtvaartdoeleinden; 

• de vraag hoe om te gaan met de toetsings- en obstakelvlakken zoals die worden gehanteerd 

door Luchtverkeersleiding Nederland en het ministerie van Defensie.   

Bovenstaande punten zijn nader geconcretiseerd in hoofdstuk 3 van deze notitie.



Omgevingsbeleid Luchtvaartterreinen Gelderland5

1.5  Samenspel met de Gelderse gemeenten
De provincie dient al in een zo vroeg mogelijk stadium nauwe contacten te onderhouden 

met de Gelderse gemeenten (zowel bij het voorbereiden van een verordening voor een 

luchtvaartterrein als bij gemeentelijke besluitvorming die consequenties heeft voor 

luchtvaartterreinen). Dit speelt met name in de volgende situaties:

Bij het structureel gebruik van luchtvaartterreinen 

Hier zal in de procedure voorafgaand aan het verlenen/aanpassen van een luchthavenbesluit 

of luchthavenregeling bijtijds met de betreff ende gemeente worden afgestemd hoe dit 

voornemen zich verhoudt met haar ruimtelijk beleid, en in hoeverre dit nog moet leiden 

tot het vastleggen van een (dubbel)bestemming “luchtvaartterrein”. Dit bijvoorbeeld bezien 

vanuit de relatie tussen geluidbelasting en hiervoor gevoelige functies zoals wonen.

Bij het verlenen van ontheffi ngen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van niet-

luchtvaartterreinen door luchtvaartuigen 

Hier zou het samenspel met de gemeenten zich moeten beperken tot het maken van 

effi  ciënte werkafspraken over de gemeentelijke issues ten aanzien van openbare orde en 

veiligheid. Voor alle duidelijkheid: het delegeren van het maken van deze ontheffi  ng aan 

gemeenten wordt NIET gewenst geacht. Deze bevoegdheid en de in dit verband te maken 

milieu-afwegingen blijven bij de provincie.

Ten aanzien van obstakelvrije vlakken 

Bepaalde bestemmingsplan-voorbereidingen kunnen impact hebben op de vliegveiligheid 

rond een luchtvaartterrein, omdat ze dreigen te confl icteren met de (internationaal 

gestandaardiseerde) regels inzake obstakelvrije vlakken. Dit kan aan de orde zijn als de 

geprojecteerde gebouwen of voorzieningen (bijvoorbeeld windmolens of hoogspannings-

leidingen) een bepaalde hoogte overschrijden, maar ook bij bestemmingen met een 

vogelaantrekkende werking (zoals vuilstortplaatsen, waterpartijen of natte natuur). 

In artikel 8.47 van de wet RBML wordt verwezen naar regels die bij AMvB (Besluit 

burgerluchthavens) en bij ministeriële regeling (Regeling burgerluchthavens en Regeling 

veilig gebruik en certifi cering luchthavens) gesteld worden aan de bestemming en het 

gebruik van de grond in de omgeving, en die de provincie dient over te nemen in haar 

luchthavenbesluit. 

 

1.6  Nieuwe vorm van communicatie: Commissie Regionaal Overleg
Met de inwerkingtreding van de wet RBML komt een nieuwe overlegvorm (Commissie 

Regionaal Overleg oftewel CRO) in de plaats van de Commissie-28 Teuge. Eén van de 

wettelijke verschillen tussen beide overlegvormen is dat de CRO’s een onafhankelijk 

voorzitter krijgen, waar het voorzitterschap van de huidige Commissies-28 wordt bekleed 

door (meestal) provincie- en (soms) gemeentebestuurders. 

Voor de CRO’s is een door Provinciale Staten te nemen instellingsbesluit vereist. 

Voor de instelling van de CRO Teuge zijn de belangrijkste aandachtspunten:

• de invulling van het onafhankelijk voorzitterschap (uitgaande van het continueren van 

het secretariaat door de provincie, zij het bij een andere organisatie-eenheid dan waar de 

vergunningverlening en handhaving worden belegd);

• de manier waarop de vertegenwoordiging van omwonenden georganiseerd/geformaliseerd 

moet worden (met als aandachtspunten o.a.: profi el, taken, verwachtingen en mandaat;

• de breedte van de agenda/onderwerpkeuze.
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Bij luchtvaartterreinen zoals Terlet (waar de geluidscontour binnen de begrenzing van het 

luchtvaartterrein blijft) is het instellen van een CRO facultatief. De huidige Commissie-28 Terlet 

komt slechts zelden bijeen, bij gebrek aan een acute hinderproblematiek voor de (schaarse) 

omwonenden. In overleg met het stichtingsbestuur van Terlet en de gemeente Arnhem is 

inmiddels geconcludeerd dat het instellen van een CRO Terlet onvoldoende toegevoegde waarde 

heeft.

1.7  De veranderingen op een rij gezet
De nieuwe RBML-regelgeving leidt voor enkele ‘luchtvaartaspecten’ tot een gewijzigde situatie; 

andere zaken blijven echter onveranderd. Hierbij is de voorgaande informatie nog eens in 

diagramvorm samengevat:

  huidige situatie (totdat Wet  toekomstige situatie (na

  RBML op 1 november 2009  volledige inwerkingtreding

  volledig in werking treedt) Wet RBML inclusief   

   decentralisatie-artikelen 

   op 1 november 2009)

bevoegd gezag inzake gebruik  V&W blijft V&W

van het luchtruim 

bevoegd gezag Schiphol en  V&W blijft V&W

regionale luchthavens 

bevoegd gezag militaire  Defensie blijft Defensie

luchthavens 

bevoegd gezag kleine burger  V&W provincie

luchthavens met aanwijzing 

ingevolge Luchtvaartwet 

wordt daarbij RO-afweging  ja ja

gemaakt? 

bevoegd gezag “niet aan- V&W provincie

gewezen luchtvaartterreinen” 

wordt daarbij RO-afweging  nee ja

gemaakt? 

bevoegd gezag tijdelijk en  V&W provincie

uitzonderlijk gebruik van 

niet-luchtvaartterreinen 

wordt daarbij RO-afweging  nee ja

gemaakt? 
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2  Luchtvaart in Gelderland

2.1  Aantal, aard en ligging van de Gelderse luchtvaartterreinen
Voor een overzicht van de huidige luchtvaarttterreinen in Gelderland die de provincie als 

bevoegd gezag krijgen wordt verwezen naar de adressenlijst hiervan (bijlage 1a) en naar het 

bijbehorende kaartbeeld (bijlage 1b). Bijlage 1a geeft overigens de meest actuele situatie van 

februari 2009 weer; bijlage 1b de situatie van mei 2008. Het gaat om:

• de burgerluchtvaartterreinen Teuge, Terlet en Malden;

• 17 structureel gebruikte helikopterterreinen (bedrijfsgebonden en bij ziekenhuizen);

• 16 niet-luchtvaartterreinen die ontheffi  ngen (met een looptijd van een jaar) hebben 

gekregen voor gebruik door lichte motortoestellen (MLA’s) en ongemotoriseerde 

zweeftoestellen.

Verder herbergt onze provincie nog het militaire luchtvaartterrein Deelen. Het bevoegd 

gezag hiervoor blijft ongewijzigd bij Defensie; dit geldt ook ten aanzien van het 

burgermedegebruik van Deelen door zweef- en deltavliegers.

Daarnaast worden diverse percelen tijdelijk en uitzonderlijk gebruikt voor helikopter-

landingen. In 2006 ging het in totaal om 207 meldingen aan de Inspectie Verkeer en 

Waterstaat (IVW) van helikopterlandingen op circa 120 (ruwe schatting!) verschillende 

lokaties. Ook is er nog een onbekend aantal lokaties waar met enige regelmaat 

luchtballonnen opstijgen (iets waarvan de IVW geen meldingen bijhoudt).

2.2  Kenschets van de Gelderse luchtvaartsector
Er zijn vele vormen van luchtvaart, die in Gelderland echter niet allemaal voorkomen. 

In vogelvlucht:

Grote burgerluchtvaart

Grootschalig personenvervoer door de lucht vindt in Gelderland zelf niet plaats, en hiertoe 

zijn ook geen ambities. Inwoners van onze provincie kunnen voor buitenlandse vluchten 

behalve op Schiphol terecht op diverse regionale luchthavens die redelijk bereikbaar zijn 

zoals Rotterdam, Eindhoven en het Duitse Weeze. In de toekomst kan hiertoe wellicht ook 

gebruik worden gemaakt van uitbreidende burgerluchthavens als Lelystad. Dit maakt het 

wel van belang dat de relevante luchthavens die het dichtst bij Gelderland zijn gelegen 

(Weeze, Lelystad en Eindhoven) vanuit onze provincie goed bereikbaar zijn over de weg en 

met het openbaar vervoer. 
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Militaire luchtvaart

De provincie krijgt geen wettelijke bevoegdheden inzake de militaire luchtvaartterreinen. 

Voor Deelen blijft daarom het vigerende Streekplanbeleid gelden. 

“General aviation”

Onder dit verzamelbegrip (ook wel betiteld als “kleine luchtvaart”) zijn de volgende vormen 

van beroepsmatige luchtvaart te scharen (met luchthaven Teuge als Gelderse thuisbasis):

• taxi- en klein charterverkeer, oftewel “business aviation”;

• vliegopleidingen voor beroeps- en privébrevet;

• vliegtuigonderhoud;

• maatschappelijke vluchten (door de overheid/t.b.v. de veiligheid);

• helikoptervliegen;

• landbouwsproeien;

• luchtfotografi e en luchtkartering;

• reclameslepen;

• rondvluchten;

• recreatief verkeer;

• luchtvaartvertoningen en kunstvliegen;

• parachutespringen (althans het gebruik van paratoestellen door het Nationaal Para 

Centrum Teuge, dus niet het valschermspingen).

Luchtsporten

Onder dit verzamelbegrip vallen de volgende luchtvaartdisciplines, waarvan de meeste 

beoefenaren  lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Luchtvaart (KNVvL):

• ballonvaren;

• historische luchtvaart;

• z.g. ‘micro light aircrafts’ (waaronder ook de nieuwste trend: ‘snorvliegen’ met 

“paramoteurs”, zeer lichte gemotoriseerde toestellen die op de rug van de piloot worden 

bevestigd);

• modelvliegen;

• parachutespringen (althans de valschermspringers, dus niet de piloten);

• schermvliegen;

• zeilvliegen;

• zweefvliegen;

• eventuele nieuwe, nu nog onbekende vormen van ‘luchtsport’.

 



Omgevingsbeleid Luchtvaartterreinen Gelderland9

3  Gelders omgevingsbeleid luchtvaartterreinen

3.1  De Gelderse luchtvaart in breder perspectief 
Zoals in paragraaf 1.4 werd uiteengezet vormen het vigerende Streekplan Gelderland 2005 en 

de aanverwante beleidsdocumenten het algemene afwegings- en toetsingskader. Dit geldt 

ook voor het beleidsonderdeel luchtvaartterreinen. Waar het gaat om de juiste balans tussen 

de verschillende belangen die in het geding zijn, vragen enkele aspecten in dit verband 

nadere aandacht. 

Economische aspecten

De luchtvaartactiviteiten in en nabij Gelderland hebben op de schaal van de Gelderse 

economie een positieve, maar zeer beperkte impact. Niettemin valt een drietal invalshoeken 

te noemen:

• Allereerst vloeit dit voort uit de aanwezigheid en verdere ontwikkeling van luchtvaart-

gebonden bedrijvigheid op en rond luchthaven Teuge. Deze hangt mede samen met 

de startbaanverlenging tot 1199 meter die begin 2007 zijn beslag kreeg, waardoor 

Teuge nu gebruikt kan worden door meerdere soorten vliegtuigen (waaronder lichte 

straaltoestellen). 

• Kort buiten Gelderland kan gebruik worden gemaakt van personenenvervoer naar vele 

buitenlandse bestemmingen: nu al vanaf de Duitse luchthaven Weeze en waarschijnlijk 

op termijn ook vanaf luchthaven Lelystad. Hiervan mag een positieve invloed worden 

verondersteld op de regionale economie in respectievelijk de Stadsregio Arnhem-Nijmegen 

en de noordelijke Veluwe/Gelderse Vallei. Hierbij zullen de accenten waarschijnlijk 

verschillen. Voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen zullen ze meer gericht zijn op impulsen 

voor het regionaal toerisme en positieve eff ecten op de innovatieve kennisinstituten in het 

gebied. Voor de noordelijke Veluwe liggen de positieve eff ecten met name in een betere 

bereikbaarheid van Harderwijk per openbaar vervoer, en de verwachte impuls van de 

uitbreiding van Lelystad op de werkgelegenheid (met name voor laaggeschoolden) in de 

regio. 

• Ook mag een beperkte impact voor de Gelderse economie worden verwacht van het huidige 

helikopterverkeer van en naar helihavens op het terrein van individuele ondernemers.  

Passieve en actieve recreatie

De Gelderse luchtvaartterreinen leveren een substantiële bijdrage aan het toeristisch-

recreatieve product. Hierbij gaat het om zowel de actieve recreatie door leden van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Luchtvaart op diverse structureel en incidenteel 

gebruikte terreinen als om de passieve recreatiemogelijkheden die worden aangeboden door 

diverse bedrijven die rondvluchten met helikopters, kleine vliegtuigen en luchtballonnen 

aanbieden. Ook kunnen in dit verband de toeschouwers worden genoemd die jaarlijks de 

‘kijkhoeken’ en horecafaciliteiten van de luchtvaartterreinen Teuge, Terlet en Malden 
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bezoeken. Het voorgaande laat echter onverlet dat dit type kleine luchtvaart ook hinderlijk 

kan zijn voor rust en stilte zoekende recreanten.

Mobiliteit 

Hierbij zijn de volgende aspecten relevant:

Als zodanig is de omvang van de Gelderse luchtvaart te gering om als verkeersmodaliteit 

te kunnen dienen in de zin van substantiële reizigers- of vrachtvervoersstromen. Wel 

is er sprake van gespecialiseerd kleinschalig personenvervoer-op-maat (per helikopter), 

bijvoorbeeld voor ondernemers en artiesten (iets waarin een stijgende tendens lijkt te zijn). 

Ten aanzien van de bereikbaarheid van de grotere Gelderse bedrijventerreinen is vliegverkeer 

niet of nauwelijks een substantiële factor, temeer omdat onze snelwegenstructuur hier goed 

genoeg op is toegesneden. De bereikbaarheid over het landelijke en regionale hoofdwegennet 

van de relatief naburige luchthaven Eindhoven is goed, maar de bereikbaarheid van de 

luchthavens Weeze en Lelystad vanuit Gelderland kan nog een stuk beter. Bovendien 

(andersom geredeneerd) is de bereikbaarheid van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen vanuit 

luchthaven Weeze momenteel slechts matig. De provincie heeft geen enkele formele 

zeggenschap over deze beide luchthavens, omdat de geluidszones niet over Gelders 

grondgebied liggen .

Vanuit het provinciale verkeers- en vervoersbeleid worden initiatieven overwogen om de 

bereikbaarheid vanuit Gelderland (en vice versa) van de luchthavens Weeze en Lelystad 

voor wegverkeer en met het openbaar vervoer te verbeteren. Dit aspect zal worden 

meegenomen in de betreff ende regioverkenningen.

Al dan niet vermijdbare (geluid)hinder

In principe vindt het gebruik van het luchtruim plaats binnen de wettelijke kaders; de 

indruk is dat situaties waarin de vliegvoorschriften in het Luchtverkeersreglement worden 

overtreden zeer zelden voorkomen. In dit verband is het goed om een duidelijk onderscheid 

te maken tussen enerzijds de geluidbelasting (als objectief berekenbaar gegeven waarop 

regelgeving wordt gebaseerd), en anderzijds de geluidhinder die hiermee gepaard kan gaan 

(per defi nitie een subjectieve beleving). Deze hinder zal in de meeste gevallen niet of 

nauwelijks te voorkomen zijn, maar kan in bepaalde situaties wellicht worden verminderd 

door technische aanpassingen aan het materieel en/of aangepast vlieggedrag. In overleg 

tussen de veroorzakers, de luchthavenexploitant en de gehinderden kan worden bezien in 

hoeverre dit (on)mogelijk is.

Deze opgave is met name aan de orde in de steeds intensiever bebouwde omgeving 

van luchthaven Teuge. De communicatie over het al dan niet vermijdbaar zijn van de 

geluidhinder die bepaalde omwonenden ervaren is hier het hoofddoel van de huidige 

Commissie-28, en zal dat blijven bij de toekomstige CRO Teuge. 

Relevant is daarnaast het ruimtelijke spoor, waarin de provincie zich kan inzetten voor 

het minimaliseren van geluidhinder door toedoen van vliegverkeer. Rond Teuge gebeurt 

dit vooral door de discussie over een mogelijke verplaatsing van het circuitgebied richting 

het noorden. Dit omdat in het huidige (zuidelijke) circuit de beperkingen toenemen 

door de oprukkende woningbouw in dit deel van de Stedendriehoek. Ook de komst van 

het windturbinepark aan de Ecofactorij bij Apeldoorn (vlakbij het zuidelijke aanvlieg/

markeringspunt “Sierra”) draagt bij aan de wens van de luchthaven om de mogelijkheden 

te bezien voor het noordwaarts verleggen van de aanvliegroute en het circuitgebied. Dit 

noodzaakt uiteraard tot een zorgvuldige afweging van de belangen van de verschillende 

groepen omwonenden.

De discussie over vermijdbare hinder speelt ook in de omgeving van enkele luchthavens 

(net) buiten Gelderland: Lelystad, Weeze en Stadtlohn-Vreden. Hier zet de provincie waar 

mogelijk in op het adviseren over het optimaliseren van de aan- en uitvliegroutes, en op het 

betrekken van inwoners van Gelderland bij het overleg met de omgeving. Ander punt van 
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aandacht is de overlast voor mens en fauna die het gevolg kan zijn van militaire activiteiten 

(met name bij de laagvliegoefeningen die nodig zijn ter voorbereiding op buitenlandse 

vredesmissies).

Centraal in de dialoog tussen luchtruimgebruikers en gehinderden staat de (on)mogelijkheid 

om bepaalde vliegroutes in acht te nemen of juist te mijden. Onderkend moet echter wel 

worden dat de vliegveiligheid hierin altijd maatgevend zal zijn. Zodra er “extra kolommen 

lucht” ontstaan die men om akoestische redenen zou willen mijden, noodzaakt dit de piloot 

tot het maken van tè veel ‘slaloms’, en daarmee tot een onacceptabele aantasting van de 

vliegveiligheid. 

In dit verband is het wel van belang dat het begrip “vermijdbare hinder” duidelijk(er) 

wordt gedefi nieerd. In samenhang daarmee zouden de luchtvaartsector en de betrokken 

overheden ook maximale aandacht moeten besteden aan adequate voorlichting/instructies 

richting de (veelal incidentele) gebruikers van luchthavens. De ervaring leert namelijk dat 

veel geluidsoverlast rond een luchthaven (onbedoeld) wordt veroorzaakt door vliegtuigen 

die van andere velden komen en de aanvliegprocedures niet goed toepassen, waarbij 

niet het patroon via de bakens op de grond wordt gevolgd. Dit maakt het eens te meer 

gewenst dat de luchtvaartsector investeringen blijft doen om de geluidsproductie van de 

gebruikte vliegtuigen en helikopters te minimaliseren. Essentieel is daarnaast een goede 

communicatie van de luchthaven naar de omgeving.

 

3.2  Nadere concretisering van Streekplan-uitspraken over de luchtvaart-  
  terreinen Teuge, Terlet en Malden 

Het huidige Streekplanbeleid richt zich alleen op de grootste drie burgerluchtvaartterreinen 

in Gelderland: Teuge, Terlet en Malden. Het beleid voor Teuge is vastgelegd op blz. 164 

van het Streekplan: “Voor de economische spin-off  is met de uitbreiding van het bedrijventerrein bij het 
vliegveld Teuge voor de langere termijn voorzien in de ruimtebehoefte van luchtvaartgebonden bedrijvigheid. De 
milieuhinder, welke met name wordt veroorzaakt door de gemotoriseerde activiteiten, mag hierbij niet toenemen.” 

Op blz. 155 is het volgende beleid geformuleerd voor Terlet: “De aanwezigheid van zweefvliegveld 
Terlet wordt aanvaard als een positief element op de Veluwe dat in potentie goede mogelijkheden biedt voor een 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling gericht op natuur-, rust- en cultuurhistorie-minnende recreant. De provincie 
zet in op consolidatie van het huidige gebruik.” 

Eveneens op blz. 155 staat het beleid voor  Malden: “Ook voor de zweefvlieglocatie Malden zet de 
provincie in op consolidatie van het huidige gebruik.” 

Samengevat is er dus op Teuge voorzien in enig groeiperspectief (met name restcapaciteit op 

het aangrenzende bedrijventerrein voor ‘luchtvaartgebonden’ bedrijvigheid), terwijl het voor 

Terlet en Malden puur gaat om consolidatie van het huidig gebruik.

Nadere invulling van het kernbegrip “consolidatie”

Het beleid zoals gefomuleerd in het Streekplan Gelderland 2005 is anno 2009 nog volledig 

actueel voor de grootste Gelderse burgerluchtvaartterreinen Teuge, Terlet en Malden. Overal 

blijft het beginsel van “standstill/step forward” gelden, een begrip dat nauwe raakvlakken 

heeft met het basisuitgangspunt van ‘consolidatie’, dat voortvloeit uit de Streekplantekst. 

Voor de goede orde: ‘consolidatie’ en ‘standstill’ zijn iets wezenlijk anders dan “stilstand”. 

Deze begrippen hebben voor de ontwikkelingen op luchthaven Teuge overigens een andere 

lading dan voor de zweefvliegterreinen Terlet en Malden.

TEUGE

Hier houdt consolidatie in dat er binnen het vigerende bestemmingsplan van de gemeente 

Voorst nog zekere uitbreidingsmogelijkheden zijn voor de ‘luchtvaartgebonden bedrijvigheid’ 

op het luchtvaartterrein en het aangrenzende bedrijventerrein. Het belang voor de regionale 

economie van deze groep gespecialiseerde bedrijven is evident. De provincie zal met de 
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gemeenten Voorst en Apeldoorn bespreken in hoeverre het nodig is om een actuele integrale 

visie op te stellen voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven in relatie tot haar 

omgeving: zo breed mogelijk gedragen door de belangrijkste betrokkenen en met de 

routestructuur als belangrijk aandachtspunt. De provincie zal dit voornemen aankaarten in 

de huidige wettelijke milieucommissie (Commissie-28 Teuge), alsmede in de toekomstige 

Commissie Regionaal Overleg Teuge (zie ook paragraaf 1.6). 

TERLET

De grootste opgave is hier het optimaal afstemmen van de dubbelfunctie van dit terrein 

in het Arnhemse bestemmingsplan: zowel luchtvaart als natuur, gecombineerd met 

het moderniseren/upgraden van de opstallen. Om dit doel te concretiseren bereidt het 

stichtingsbestuur van het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet samen met grondeigenaar 

Staatsbosbeheer, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland de Integrale Gebiedsvisie 

Terlet voor. Het streven is om hierin de deels tegenstrijdige belangen van de zweefvliegsector 

en het natuurbeheer op één lijn te brengen, op een dusdanige wijze dat wordt voorzien in 

een aansprekend terreinontwerp van grote recreatieve waarde en met een hoge ruimtelijke 

kwaliteit. Trendmatige groei, gecombineerd met het up to date houden van de gebouwen, 

apparatuur en infrastructuur, wordt niet op voorhand uitgesloten. Het afsprakenkader dat 

resulteert uit dit overlegproces wordt integraal overgenomen in het Beheersplan Natura 

2000 Veluwe, en daarmee ook in de vergunning die de provincie aan het zweefvliegcentrum 

verleent ingevolge de Natuurbeschermingswet. 

MALDEN

Ook hier ligt er een opgave om de opstallen te moderniseren (met o.a. een grotere hangar 

voor de zweeftoestellen). Evenals Terlet wordt ook dit zweefvliegterrein omgeven door 

waardevolle en kwetsbare natuurterreinen (die overigens niet in eigendom zijn van de 

gemeente Heumen maar van de gemeente Nijmegen). De provincie zal met de lokale 

betrokkenen bespreken in hoeverre het nodig is om ook voor zweefvliegterrein Maldens Vlak 

en haar omgeving een gebiedsvisie op te stellen.

Geluidszone Teuge nu en in de toekomst

De wet RBML leidt ook tot een andere geluidsnormering, omdat de huidige (specifi ek 

Nederlandse) Bkl-norm voor de kleine luchtvaart wordt vervangen door de Europees 

gestandaardiseerde L
den

-norm. De nieuwe normsystematiek leidt bij een gelijkblijvend 

gebruik van de luchthaven in vergelijking tot de huidige situatie tot een veel kleinere 

geluidszone waarbinnen niet gebouwd mag worden. Dit komt door het verschil in 

normeringssystematiek. Zo hanteert de huidige Bkl-norm ‘straff actoren’ die vluchten op 

bepaalde momenten (zoals tijdens de weekeinden en in de zes drukste maanden van het jaar) 

veel zwaarder laten doortellen. Dit fenomeen zal in de L
den

-geluidsnormering niet meer aan 

de orde zijn. 

Als er verder niets zou worden geregeld, was het gevolg hiervan dat eventuele ruimtelijke 

ontwikkelingswensen binnen de huidige 47 Bkl-zone van Teuge die nu nog onmogelijk zijn, 

desgewenst in principe wèl gerealiseerd zouden kunnen worden als de betreff ende lokatie 

zich buiten de nieuwe L
den

-zone bevindt. Dit zou voor een luchthaven kunnen leiden tot 

een ongewenste situatie, waarbij de hoeveelheid woonbebouwing in de directe omgeving 

toeneemt (en daarmee ook het aantal potentieel gehinderde omwonenden). 

Om dergelijke gevolgen tegen te gaan heeft de wetgever ervoor gekozen om de huidige 

ruimtelijke bescherming tot nader order intact te laten, en bij de inwerkingtreding van 

de wet RBML vast te leggen in een z.g. ‘omzettingsbesluit’. Hierin wordt de inhoud van de 

huidige aanwijzing ex Luchtvaartwet “één op één” vertaald naar de nieuwe L
den

-systematiek, 

d.w.z. met exact de zelfde gebruiksbeperkingen en het zelfde ruimtelijke regime. Pas zodra 

de provincie in het kader van haar nieuwe bevoegd gezag-rol dit omzettingsbesluit vervangt 

door een eigen luchthavenbesluit (ingevolge de wet RBML moet dit uiterlijk binnen vijf jaar 

gebeuren), kunnen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten daarin een eigen afweging 

maken.
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Op dit moment is er voor de provincie op grond van de huidige ervaringen met luchthaven 

Teuge géén aanleiding/noodzaak om hierover tot een andere afweging te komen dan reeds 

in het verleden is gemaakt. De ruimtelijke bescherming van luchthaven Teuge blijft daarom ongewijzigd. 
Slechts een nieuwe integrale visie voor Teuge en haar omgeving kan hier te zijner tijd 

verandering in brengen.

Initiatieven voor nieuwe, permanente luchtvaartterreinen

De situatie kan zich voordoen dat een initiatiefnemer zich meldt met de aanvraag voor 

een nieuw, structureel te gebruiken luchtvaartterreinen. Aangezien het omgevingsbeleid 

luchtvaartterreinen in zijn aard op het vigerende Streekplan Gelderland 2005 teruggrijpt 

als toetsingskader, zal ook de beoordeling van een dergelijk initiatief op deze manier 

plaatsvinden. Allereerst van belang is daarbij de vraag of de betreff ende lokatie ligt binnen 

de ecologische hoofdstructuur (EHS) c.q. binnen het “groen-blauwe raamwerk” zoals dat is 

vastgesteld in het Streekplan.

Indien dit zo is hanteert het Streekplan hier een uiterst terughoudend toelatingsbeleid, dat 

op bladzijde 94 van het plan wordt beschreven. Het leidend principe is hier een “nee, tenzij-

benadering”. Daarbij zal het betreff ende initiatief in de praktijk alleen kans van slagen 

hebben in uitzonderingssituaties waar de maatschappelijke meerwaarde groot is, en er 

bovendien voldoende compensatiemogelijkheden voorhanden zijn voor het natuurareaal dat 

verloren gaat bij realisering van het initiatief. 

Ook buiten het groen-blauwe raamwerk c.q. de ecologische hoofdstructuur wordt de 

beoordeling van een nieuw initiatief gebaseerd op het Streekplan. In principe is een 

bestemming luchtvaartterrein hier denkbaar, mits er geen sprake is van confl ictsituaties met 

andere functies/bestemmingen uit het oogpunt van vliegveiligheid of milieuhinder.

In deze beleidsnotitie wordt het provinciale beleid inzake nieuwe initiatieven voor structurele 

luchtvaartterreinen niet verder c.q. gedetailleerder ingevuld. Het kader dat het vigerende 

Streekplan biedt wordt namelijk duidelijk genoeg geacht om een individuele beoordeling per 

geval dat zich aandient mogelijk te maken.

Initiatieven voor stille luchtsporten

Er is een steeds grotere druk op de Gelderse zweefvliegterreinen Terlet en Malden, als 

gevolg van het feit dat elders in het land zweefvliegclubs worden verdreven (doordat steeds 

meer luchtruim nodig is voor de grote burgerluchtvaart). In de voorbereidingsfase van het  

omgevingsbeleid luchtvaartterreinen heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging van 

Luchtvaart (KNVvL) er voor gepleit dat er ergens in Gelderland een terrein beschikbaar komt 

waar uiteenlopende ‘stille luchtsporten’ (d.w.z. niet alleen zweefvliegen, maar ook zeil- en 

schermvliegen) structureel beoefend kunnen worden op een verantwoorde manier, onder 

voor iedereen heldere spelregels en randvoorwaarden. Dit maakt het tevens mogelijk dat 

activiteiten op dit vlak die momenteel verspreid over de provincie plaatsvinden voortaan 

worden gebundeld, en daarmee beter beheersbaar worden. Keerzijde is echter wel dat 

een nieuw in te richten lokatie voor stille luchtsporten ruimtelijk lastig in te passen zal 

zijn, onder meer vanwege het grote grondoppervlak dat benodigd is en de hinder voor 

omwonenden die wellicht gegenereerd wordt door een toename van wegverkeer/bezoekers.

Gezien de uiteenlopende aard van de luchtvaartuigen die gebruik zouden kunnen maken 

van een dergelijk collectief te benutten terrein, zou hiervoor bovendien veiligheidshalve een 

extra goede afstemming nodig zijn tussen de verschillende gebruikers (bijvoorbeeld door een 

regelmatig aanwezige terreinbeheerder/havenmeester). Al met al lijkt hier nog het nodige 

onderzoek gewenst voordat een dergelijk initiatief kan bogen op voldoende realiteitsgehalte.

De voordelen van het concentreren van stille luchtsporten op één terrein wegen vooralsnog 

niet op tegen de nadelen. Een dergelijke ontwikkeling wordt daarom niet aktief 

gestimuleerd.
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3.3  Beschikbare ruimte voor helikopterterreinen 
Het mogelijk maken van helikopterverkeer van en naar een grootschaliger, collectief te 

gebruiken helihaven op/bij één van de regionale bedrijventerreinen langs de Gelderse 

snelwegzones zou in principe een aantrekkelijke vestigingsfactor kunnen betekenen. In 

aanloop naar het omgevingsbeleid luchtvaartterreinen heeft de provincie daarom aan 

adviesbureau Adecs Airinfra de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de 

economische wenselijkheid/haalbaarheid en de consequenties voor de omgevingskwaliteit 

van structurele (en bij voorkeur door meerdere toestellen te gebruiken) helihavens die deel 

uitmaken van een regionaal bedrijventerrein. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten 

treft u aan op www.gelderland.nl/luchtvaart. Strekking is dat van een goed ingepaste 

helihaven in principe wel een zekere economische meerwaarde te verwachten valt, zonder 

dat gesteld kan worden dat de bereikbaarheid over de weg van de Gelderse regionale 

bedrijventerreinen dusdanig te wensen zou overlaten dat een dergelijke helihaven echt 

onontbeerlijk is. Keerzijde is de grote geluidsproductie die hiermee gepaard gaat, hetgeen 

dwingt tot een uiterst zorgvuldige ruimtelijke inpassing om te voorkomen dat kwetsbare 

functies worden geschaad.

In bovengenoemd onderzoek zijn een drietal denkbare lokaties geselecteerd en nader 

onderzocht, benaderd vanuit een zekere mate van selectiviteit. Bedrijventerreinen die 

in aanmerking komen (geselecteerd werden de A12-zone bij Ede / Veenendaal, de A12-

zone tussen Westervoort en Duiven, en de A73-zone tussen Nijmegen en Wijchen) dienen 

een grote –internationale- uitstraling te hebben, en uitstekend ontsloten te zijn via het 

hoofdwegennet. Hier zou een eventueel initiatief dat zich wellicht te zijner tijd vanuit de 

markt aandient in principe kansrijk kunnen zijn, zonder onverantwoord ernstige gevolgen 

voor de omgevingskwaliteit. 

Voor de goede orde passen hier nog de volgende opmerkingen:

• Het met name noemen van drie potentiële lokaties betekent niet dat initiatieven die zich 

wellicht op een andere plek zouden aandienen, daarmee op voorhand worden afgewezen. 

Wel wordt het realiteitsgehalte van een relatief grootschalige helikopter-voorziening hier 

wat kleiner geacht, uitgaande van het vigerende Streekplanbeleid. 

• Hoe dan ook moet de noodzaak voor een dergelijk helikopterterrein worden ondersteund 

door de betreff ende gemeente (onder meer via het bestemmingsplan), en wordt de aktieve 

medewerking van deze gemeente noodzakelijk geacht. 

• Voor een zelf ontwikkelende/initiatiefnemende rol van het provinciebestuur is tot dusverre 

onvoldoende aanleiding.

• Als er inderdaad te zijner tijd een collectief gebruikte helihaven zou worden gerealiseerd 

op een hiervoor geschikte lokatie, betekent dit nog beslist niet dat de nu reeds bestaande 

‘individueel gebruikte’’ helihavens (die immers een geldige vergunning bezitten) daarmee 

zouden kunnen verdwijnen.

Het uitbreiden van het aantal helikopterterreinen (voor zowel individueel als collectief gebruik) wordt alléén 
denkbaar geacht op de regionale bedrijventerreinen in Gelderland, mits hier uiteraard wordt voldaan aan 

alle relevante randvoorwaarden. Binnen deze groep bedrijventerreinen worden de geschetste 

drie lokaties het meest kansrijk geacht, al is er onvoldoende aanleiding voor een (pro)actief 

stimulerende rol van de provincie. Daarom worden hier eventuele initiatieven van derden 

afgewacht, en per geval beoordeeld.

Deze uitspraak is de facto te beschouwen als een vorm van nieuw ruimtelijk beleid, 

aangezien dit onderwerp niet aan de orde is gekomen in het vigerende Streekplan Gelderland 

2005. Bij de vaststelling van deze beleidsnotitie luchtvaartterreinen in Provinciale Staten

 is besloten om de hiervoor geschetste lijn te verankeren in de Structuurvisie bedrijven-

terreinen. Deze wordt naar verwachting medio 2010 door Provinciale Staten vastgesteld.
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3.4  Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van niet-luchtvaartterreinen
In het Interprovinciaal overleg (IPO) zijn afspraken gemaakt over de grens die in het hele land 

gesteld moet worden ten aanzien van het:

• Hetzij mogelijk maken van het structurele gebruik van een terrein door luchtvaartuigen 

(in de vorm van een luchthavenregeling, waarbij dan ook een (mede)bestemming “luchtvaart” door de gemeente 
hoort). Dit acht het IPO aan de orde als er sprake is van minstens dertien vliegdagen per 

jaar.

• Hetzij mogelijk maken van tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein, zoals dat 

met name regelmatig plaatsvindt door helikopter- en ballonbedrijven en in de toekomst 

wellicht ook door ‘snorvliegers’ (in de vorm van een ontheffi  ng zonder verdere bestemmingsplan-
consequenties). Dit acht het IPO aan de orde bij maximaal twaalf vliegdagen per jaar.

Voor de Gelderse situatie worden nieuwe initiatieven (zowel waar het structureel als 

tijdelijk en uitzonderlijk gebruik betreft) in principe geweerd binnen het groen-blauwe 

raamwerk c.q. de ecologische hoofdstructuur. Hier geldt het principe “nee, tenzij”, zoals 

beschreven op bladzijde 94 van het vigerende Streekplan. Dit is ook aan de orde voor 

grootschalige luchtvaartvertoningen, waar het bevoegd gezag (dat nu geregeld is in artikel 

17 Luchtvaartwet) bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat blijft. Buiten het groen-blauwe 

raamwerk is tijdelijk en uitzonderlijk gebruik in principe denkbaar onder voorwaarden, 

conform het vigerende Streekplanbeleid. 

In deze beleidsnotitie wordt het provinciale beleid inzake tijdelijk en uitzonderlijk gebruik 

niet verder c.q. gedetailleerder ingevuld. Het kader dat het vigerende Streekplan biedt wordt 

namelijk duidelijk genoeg geacht om een individuele beoordeling per geval dat zich aandient 

mogelijk te maken.

3.5  Toetsings- en obstakelvlakken t.b.v. vliegveiligheid 
De vliegveiligheid blijft een bevoegdheid van de rijksoverheid, en wordt onder meer zeker 

gesteld door in de omgeving van luchthavens beperkingen te stellen aan de inhoud van 

gemeentelijke plannen. Dit met name ten aanzien van de bouwhoogte en het realiseren van 

activiteiten/functies met een vogelaantrekkende werking. Aandachtspunt hierbij is dat:

• enerzijds de provincie ingevolge de wet RBML wel de verplichting krijgt om obstakelvrije 

vlakken rond luchtvaartterreinen vast te leggen in haar luchthavenbesluiten en 

luchthavenregelingen;

• anderzijds de provincie na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 

een aantal punten in principe juist terug treedt. Uitgangspunt is daarbij dat de provincie 

zich in relatie tot de gemeentelijke planvorming voortaan beperkt tot situaties waarmee 

een duidelijk provinciaal belang is gemoeid. Hieruit vloeit voort dat het respecteren van 

obstakelvrije vlakken geregeld moet worden in samenspel tussen Rijk en gemeenten, 

waarbij de provincie in principe pas in beeld komt zodra zich hier grote discussies 

aandienen. De provincie kan hier zonodig een intermediaire rol vervullen, maar het 

primaire initiatief ligt elders.

3.6  Relatie met andere wettelijke provinciale bevoegdheden en ander   
  provinciaal beleid

  

Belangrijkste aandachtspunten zijn hier:

Provinciale bevoegd gezag-rol Natuurbeschermingswet en Flora- en faunatwet

Binnen het groen-blauwe raamwerk dienen de provinciale beschikkingen voor burger-

luchtvaartterreinen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden afgestemd met het 

instrumentarium van de Natuurbeschermingswet (waarvoor de provincie bevoegd gezag is) en de 

Flora- en faunawet waarvoor de minister van LNV bevoegd gezag is). 
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De Natuurbeschermingswet dient ter bescherming van ecologisch en landschappelijk 

waardevolle gebieden. In de wet zijn de waardevolle natuurgebieden aangewezen waarvoor 

beheersplannen moeten worden opgesteld door de provincie. Uitgangspunt daarbij is dat de 

bestaande natuurwaarden worden behouden en waar mogelijk zelfs worden verbeterd, op 

grond van de instandhoudingsdoelstellingen die voor deze waarden zijn vastgesteld in het 

beheersplan. Voor bestaande activiteiten in de omgeving kan dit betekenen dat beperkingen 

worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte waarop wordt overgevlogen. 

Bepaalde nieuwe activiteiten in de omgeving kunnen worden bemoeilijkt of zelfs 

tegengehouden als aangenomen wordt dat deze verstorend werken voor bepaalde plant- en 

diersoorten. De bewijslast om (veelal met een door een adviesbureau uitgevoerd onderzoek) 

aan te tonen dat deze verstoring achterwege blijft ligt in die gevallen bij de initiatiefnemer 

van de betreff ende nieuwe activiteit.  

De uitvoering van de Natuurbeschermingswet gebeurt langs twee sporen:

• het opstellen en uitvoeren van de provinciale beheersplannen per Natura 2000-gebied;

• een vergunningenstelsel voor activiteiten waarvan een signifi cante invloed op een Natura 

2000-gebied wordt verwacht, en waarover niet reeds afspraken zijn vastgelegd in het 

betreff ende beheersplan (hetgeen kan leiden tot de verplichting om een nader onderzoek 

uit te laten voeren naar de ecologische eff ecten, of zelfs om een z.g. ‘plan-MER’ te maken).

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van ecologisch waardevolle en kwetsbare 

plant- en diersoorten. De wet heeft een vergunningenstelsel een en toetsingskader waarvan 

gebruik kan worden gemaakt wanneer de stand van deze soorten verstoord dreigt te 

worden. Dit uit zich bijvoorbeeld bij bouwprojecten die kunnen stagneren als gevolg van de 

aanwezigheid van diersoorten zoals de knofl ookpad en de kamsalamander. 

Provinciale bevoegd gezag-rol Wet milieubeheer

De provincie verleent alleen een milieuvergunning voor luchthaven Teuge. De andere 

Gelderse burgerluchtvaartterreinen hebben hetzij een gemeentelijke, hetzij geen 

milieuvergunning. De milieuvergunning van Teuge richt zich vooral op de geluidproductie 

door grondwerkzaamheden op het luchthaventerrein (bijvoorbeeld het proefdraaien met 

vliegtuigmotoren als onderdeel van onderhouds- en reparatie-activiteiten), en daarnaast 

op aspecten van luchtkwaliteit, veiligheid en voorkomen van bodemverontreiniging 

(bijvoorbeeld in relatie tot de brandstofvoorziening). Het z.g. ‘luchtzijdig gebruik’ door 

vliegtuigactiviteiten wordt geregeld in de specifi eke luchtvaartwetgeving en niet in de Wet 

milieubeheer. Uiteraard zal wel worden gestreefd naar een optimale afstemming van de 

betreff ende nieuwe luchtvaartaken met de provinciale afdelingen Vergunningverlening en 

Handhaving. 

Provinciaal klimaatbeleid

Zoals alle relevante bedrijfsbranches, nutstaken en beleidsvelden heeft/krijgt ook de 

luchtvaartsector in zekere mate te maken met het provinciale Programma Klimaat. 

Wel moet hierbij het volgende onderkend worden:

• de provinciale rol op dit vlak is alleen gestoeld op stimulering en niet op regelgeving;

• de Gelderse luchtvaartsector produceert door haar relatief geringe omvang slechts een 

beperkte hoeveelheid ‘broeikasgassen’.

Dit laat echter onverlet dat ook de luchtvaart zoals alle andere relevante actoren haar aandeel 

moet leveren aan de algehele ‘klimaat-opgave’. Om de voortrekkersrol die de Nederlandse 

luchtvaartsector wil vervullen op duurzaamheids-vlak ook in Gelderland gestalte te geven, 

wordt aan luchthaven Teuge en haar gebruikers gevraagd om op vrijwillige basis een 

klimaat(sbestendigheids-)scan te beproeven.
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 BIJLAGE 1a: Adressen van Gelderse luchtvaartterreinen

Militair luchtvaartterrein: MLT Deelen, Koningsweg 30F te Arnhem 

(gemeente Arnhem)

Grotere burgerluchtvaartterreinen die zijn genoemd in het Streekplan Gelderland:

1.  luchthaven Teuge, de Zanden 15 te Teuge (gemeente Voorst)

2.  zweefvliegterrein Terlet, Apeldoornseweg 203 te Arnhem (gemeente Arnhem)

3.  zweefvliegterrein Maldens Vlak, Groesbeekseweg 55A te Malden (gemeente Heumen)

Helikopterterreinen (structureel in gebruik):

4.  helihaven Ziekenhuis Rivierenland, President Kennedylaan 1 te Tiel (gemeente Tiel)

5.  helihaven Koningin Beatrix Ziekenhuis, Beatrixpark 1 te Winterswijk (gemeente   

 Winterswijk)

6.  helihaven Radboudziekenhuis, Geert Grooteplein 10 te Nijmegen  (gemeente Nijmegen;  

 zie N.B.1)

7.  helihaven Bosch Beton/Helifl ight Holland, Wesselseweg 132 te Kootwijkerbroek   

 (gemeente Barneveld)

8.  helihaven Jako landbouwmachines, Harskamperweg 30 te Kootwijkerbroek (gemeente  

 Barneveld)

9.  helihaven de Lange, Kootwijkerbroekerweg 55 te Kootwijkerbroek  (gemeente Barneveld)

10. helihaven Delco Recycling, Scheepvaartweg 7 c.q. Handelsweg 7 te Nijmegen (gemeente  

 Nijmegen)

11. helihaven Lukkien, Copernicuslaan 15 te Ede (gemeente Ede)

12. helihaven Rederij Jules Verne, Rijnkade 26 te Arnhem (gemeente Arnhem)

13. helihaven van Wikselaar Trading, Kraaikamperweg 8 te Harskamp (gemeente Ede)

14. helihaven van Wikselaar Trading, Broekweg 5A te Harskamp (gemeente Ede)

15. helihaven Gidding, Kerkstraat 8 te Elst (Gld.) (gemeente Overbetuwe)

  Ook is toestemming verleend voor incidenteel gebruik van het terrein door een micro  

 light aeroplane (ontvangst provincie 23 januari 2009)

16. helihaven EBAG Trucks, Impact 85/87 te Duiven (gemeente Duiven) 

17. helihaven op bedrijventerrein aan Roerstraat 17 te Doetinchem (gemeente Doetinchem)

18. helihaven op bedrijventerrein aan Mermsestraat 2 te Elst (Gld.) (gemeente Overbetuwe)

19. helihaven aan de Mijllerweg 13 te Lunteren (gemeente Ede)

20. helihaven aan de Betenlaan 3 te Winssen (gemeente Beuningen)
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Terreinen voor ‘micro light aircrafts’ en/of schermvliegers: 

21.   Heukelemseweg 5 te Asperen (gemeente Lingewaal)

22. Borculosewewg 58 te Eibergen (gemeente Berkelland)

23. Lange Weisteeg ongenummerd te Ammerzoden (gemeente Maasdriel)

24. tussen de Ficarystraat en de Oude Wetering te Beuningen (gemeente Beuningen)

25. Wellinkhofweg 13 te Terwolde (gemeente Voorst)

26. Ginkelse Heide te Ede (gemeente Ede)

27. Stakenborgweg 5 te Voorst (gemeente Oude IJsselstreek)

28. Wilhelminalaan, Nieuwe Wetering en Schoenaker te Wijchen (gemeente Wijchen)

29. lokatie voor watervliegtuig in Dode Maasarm te Kerkdriel (gemeente Maasdriel)

30. lokatie voor watervliegtuig in Esmeer/Afgedamde Maas te Aalst (gemeente Zaltbommel)

31. Postweg 188 te Lunteren/Walderveen (gemeente Ede)

32. Wouterseweg te Ede (gemeente Ede)

33. lokatie langs de Rijn te Doorwerth (gemeente Renkum)

34. lokatie langs de Rijn te Oosterbeek (gemeente Renkum)

35. Zilverbekendijk 4 (hoek Prinsendijk) te Aalten (gemeente Aalten)

36. hoek Beumweg/Winterswijkseweg te Vragender (gemeente Oost Gelre)

N.B.1: Heli’s Radboudziekenhuis gebruiken momenteel het grasveld voor de hoofdingang, in afwachting van de 
aanleg van de defi nitieve nieuwe helihaven.
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BIJLAGE 1b
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