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de Wet luchtvaart voor landing en
vertrek op 12 juni 2010 van een terrein
gelegen nabij Lekdijk Oost te Wijk bij
Duurstede.

BESCHIKKING

Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht,
- Gezien de aanvraag van Heli Flights Helicopters, ontvangen op 25 mei 2010;
- Gelet op artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, Regeling veilig gebruik luchthavens, Luchtvaartnota
provincie Utrecht, Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie
Utrecht,
besluiten,
aan aanvrager Heli Flights Helicopters ontheffing te weigeren van het verbod om op 12 juni 2010 buiten
een luchthaven te landen en/of op te stijgen van een terrein gelegen nabij Lekdijk Oost te Wijk bij
Duurstede met rijksdriehoekscoördinaten X : 151.999 en Y : 442.117.
De aanvrager verzoekt om met een helikopter van het type EC120 op 12 juni 2010 een aantal van 15
vliegbewegingen in totaal uit te voeren op eerder genoemde locatie.
Er is door aanvrager voldoende informatie aangeleverd om op de aanvraag te beschikken.
De verkeersaantrekkende werking van de aangevraagde activiteiten is beperkt en is er op of nabij de
locatie voldoende parkeergelegenheid.

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (richting De Uithof).
Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322.

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de startlocatie niet gelegen is in een Natura 2000- of stiltegebied.
Het opstijgen van de helikopter vindt plaats in het broedseizoen. Hierdoor is het mogelijk dat er
verstoring van de natuur optreedt of schade aan beschermde soorten wordt toegebracht door het opstijgen
van de helikopter en de daarmee gepaard gaande handelingen op of nabij het betreffende terrein. In de
nabijgelegen bomen bij Kasteel Wijk bij Duurstede zijn veel ooievaars met jongen. Voor het dichtbij
vliegen met een helikopter is mogelijk een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet
vereist. Dit dient door de aanvrager te worden afgestemd, dan wel te worden aangevraagd bij het
Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (website www.minlnv.nl en telefoonnummer LNVloket 0800-22 333 22).
Echter, door de aanvrager is niet aannemelijk gemaakt dat, vanwege de geluidsemissies van het
aangevraagde type helikopter EC120 ten opzichte van nabijgelegen woningen van derden, zijnde Singel 1
en Lekdijk Oost 10 en de geluidsgevoelige bestemming Singel 1a, zijnde een herstellingsoord, te Wijk bij
Duurstede, de piekniveaus (Lmax) van 70 dB(A) op deze geluidsgevoelige bestemmingen vanwege de
helikopter niet zullen worden overschreden. De betreffende woningen zijn op ongeveer 169 meter (Singel
1), 138 meter (Lekdijk Oost 10) en 132 meter (Singel 1a) vanaf de start- en landingslocatie van de
helikopter ruim binnen de piekniveaus (Lmax) van 70 dB(A) gelegen. Voor de helikopter van het type
EC120 dient volgens berekeningen een minimale afstand van 206 meter tot de dichtbijzijnde woning en
overige geluidsgevoelige bestemmingen in acht te worden genomen.
In overeenstemming met de Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart
provincie Utrecht mogen er geen woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen
binnen een afstand korter 500 meter vanaf het start- en landingsterrein, tenzij door de aanvrager is
aangetoond dat het piekniveau bij de woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer is
dan 70 dB(A) Lmax gedurende de dagperiode (van 7.00 – 19.00 uur).
Daarom kunnen wij niet anders dan de ontheffing weigeren.
Op 19 mei 2010 hebben wij nog wel overleg gevoerd met de burgemeester van de gemeente Wijk bij
Duurstede. De gemeente heeft geen bijzonderheden vermeld.
Op grond van hetgeen hierboven aan de orde is gekomen, besluiten wij dan ook de ontheffing te
weigeren.
Afschriften:
Het origineel van deze beschikking wordt gezonden aan verzoeker en een afschrift wordt gezonden aan:
- Burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede, t.a.v. de heer J. Takken, Postbus 83, 3960 BB
Wijk bij Duurstede;
- Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Luchtvaartpolitie, Postbus 100, 3970 AC Driebergen.
Op verzoek hebben wij naast de toezending per post dit besluit op 4 juni 2010 aan de aanvrager gemaild.
Hoogachtend,
Namens gedeputeerde staten van Utrecht
Mr J.L. Rosch
Teamleider Milieubeheer
Afdeling Vergunningverlening.
Bijlage: - Rechtsmiddelenverwijzing
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RECHTSBESCHERMING

Bezwaar
Deze brief is een “beschikking” in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen door een
belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt bij:
het college van gedeputeerde staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie
Bezwaarschriften GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op
de dag na die waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering).
Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
N.B. u wordt verzocht niet per e-mail bezwaar te maken, dit vanwege de eis van schriftelijkheid die de
Algemene wet bestuursrecht stelt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Voorlopige voorziening/schorsing
De indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van de beschikking waartegen het is gericht,
maar de indiener kan bij de Voorzitter van de Rechtbank te Utrecht een verzoek om voorlopige
voorziening/schorsing indienen, als er naar zijn mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot
de beslissing op zijn bezwaarschrift kan worden gewacht.
Bij het verzoek om voorlopige voorziening/schorsing moet een kopie van het bezwaarschrift worden
gevoegd. Daarbij is griffierecht verschuldigd. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.
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