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beroepschrift

Kantoor Delft, 19 februari 2018
Dossiernr : 16MP0558
Betreft Heliniet / Provinciale Staten Zuid-Holland

Geachte heet! mevrouw,

1. Namens de vereniging Heliniet (hierna te noemen: ‘appellante’), gevestigd te Den
Haag en te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Cees Advocaten N.V.
(Postbus 1010, 2600 BA), wordt door middel van dit beroepschrift door mr. M.R. Plug,
advocaat te Delft, beroep ingesteld tegen de vaststelling door provinciale staten van
Zuid-Holland van de luchthavenregeling, die is vastgesteld voor de luchthaven op het
Gavi-terrein aan de Spoorlaan (nabij het Prins Clausplein) te Den Haag. De vaststelling
van deze luchthavenregeling is op 12 januari 2018 bekend gemaakt in het Provinciaal
Blad 2018, nummers 235 en 243. Als bïilagen 1 en 2 worden de publicaties in het
Provinciaal Blad overgelegd. Tegen de ontwerpluchthavenregeling is door appellante
een zienswijze ingediend. Een afschrift daarvan wordt overgelegd als bijlage 3.

2. Appellante kan zich met het besluit van 14 oktober 2015 van provinciale staten niet
verenigen. Zij stelt zich op het standpunt dat het bestreden besluit is met geschreven en
ongeschreven rechtsregels. Ter adstructie van dit standpunt breng appellante het
volgende naar voren.

Onzorgvuldige besluitvorming

3. Tussen de behandeling van de zienswijzen en de bekendmaking van het bestreden
besluit is een periode van meer dan twee jaar verstreken. In die periode zijn er veel
ontwikkelingen geweest in de nabijheid van de locatie van de helikopterhaven. In dat
verband wijst appellante bijvoorbeeld de realisatie van een windmolen in het
vluchtpatroon van de helikopters en de geplande realisatie van een woontoren met 19
verdiepingen nabij de helihaven. Ten onrechte is hier geen rekening mee gehouden
door provinciale staten bij de besluitvorming. Hierdoor hebben provinciale staten
gehandeld in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. zoals neergelegd in artikel 3:2 van
de Algemene wet bestuursrecht.

4. Hier komt bovendien nog bij dat niet is gebleken dat de hierboven genoemde ruimtelijke
ontwikkelingen zijn gemeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hierdoor is de
door de Inspectie op 23 november 2017 afgegeven verklaring van geen bezwaar op
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ondeugdelijke gronden gebaseerd. Zonder een verklaring van geen bezwaar van de
Inspectie kan de luchthavenregeling niet in werking treden. Tegen deze verklaring van
geen bezwaar heeft appellante bij bezwaarschrift van 4 januari 2018 bezwaar gemaakt.
Een afschrift van dit bezwaarschrift wordt als bijlage 4 overgelegd. In dit bezwaar heeft
appellante gemotiveerd waarom de verklaring niet afgegeven had mogen worden.

Bestreden besluit ïs gebaseerd op onluiste uitgangspunten

5. Bij de aanvraag is het rapport Geluid- en externe veiligheid helihaven Den Haag
(opgesteld door To70 in april 2014). Dit rapport wordt hierna aangeduid als ‘ToTO
rapport. Uit deze rapportage zou moeten blijken waarom de helihaven gerealiseerd zou
kunnen worden. In de toelichting op de vastgestelde luchthavenregeling wordt op basis
daarvan het volgende vermeld:

Volgens 2. TOELICHTING, ALGEMEEN, Situatie, zijn de geluid- en externe
veiligheidcontouren gebaseerd op 800 vliegtuigbewegingen ofwel 400 starts en 400
landingen per jaar. Het aantal van 800 vliegtuigbewegingen zorgt ervoor dat de 56 dB(A)
Lden geluidcontour en 106 externe veiligheidscontour binnen het luchthavengebied blijven.

Volgens 2. TOELICHTING, BELEIDSOVERWEGINGEN, Toetsing aan het provinciaal
rQgramma mobiliteit, kan uitgaande van het aantal aangevraagde vliegtuigbewegingen

per jaar en de appendix categorieën helikopters 010 en 011, gesteld worden dat de 56
dB(A) Lden contour en 10-6 externe veiligheidscontour zich niet buiten het
luchthavengebied zullen uitstrekken.

Volgens 2. TOELICHTING, LUCHTHAVENREGELING, is volgens artikel 5 van het
Besluit burgerluchthavens vaststelling van een luchthavenbesluit vereist indien een
contour van het plaatsgebonden risico van 10.6 of een geluidcontour van 56 dB(A) Lden
buiten het luchthavengebied valt. In de overige gevallen volstaat het vaststellen van een
luchthaventegeling.

Gebaseerd op het aangevraagde aantal vliegtuigbewegingen van 800 per jaar en het
type helikopters (appendix categorieën 010 en 011), zal de 56 dB(A) Lden contour zich
niet buiten het luchthavengebied uitstrekken.

Gebaseerd op het aangevraagde aantal vliegtuigbewegingen van 800 per jaar en het
type helikopters (appendix categorieën 010 en 011), zal de plaatsgebonden risicocontour
van 10 zich niet buiten het luchthavengebied uitstrekken.

Dit houdt in dat voor onderhavige luchthaven het vaststellen van een luchthavenregeling
volstaat.

6. Appellante kan zich om de hiernavolgende redenen niet met bovenstaande toelichting
verenigen.

7. Dat op basis van 800 vliegtuigbewegingen per jaar en de appendix categorieën
helikopters 010 en 011 de 56 dB(A) Lden geluidcontour en 1 0 externe veiligheidscontour
binnen het luchthavengebied blijven, is gebaseerd op het To70-rapport. In paragraaf 2.2
van dit rapport is als uitgangspunt van de berekeningen aangenomen dat de locatie van
de helikopterlandingsplaats (ARP) zich bevindt op de geografische positie, die wordt
aangeduid met coördinaten 52°03’30.2”N en 4°22’32.2”E (WGS84) ofwel met
X:85.624m en Y:452.715m (RD).
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8. Uit het bij de Iuchthavenregeling als bijlage 2 gevoegde inrichtingsplan blijkt echter dat
de feitelijke locatie van de helikopterlandingsplaats zich niet bevindt op voorgenoemde
coördinaten, doch circa 200 meter ten zuidwesten daarvan. Hierdoor zijn de
berekeningen in het 1070-rapport gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. Nu het
bestreden besluit onder andere op dit onjuiste rapport is gebaseerd, is het bestreden
besluit reeds hierom onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen.

9. De feitelijke locatie van de helikopterlandingsplaats wordt mede bevestigd door de
Vlekkenkaart Gavi-terrein, zoals gepresenteerd door de gemeente Den Haag tijdens de
op 8 april 2015 gehouden inloopbijeenkomst (zie bijlage 5). Voorts volgt dit uit zowel de
door de gemeente Den Haag in het kader van een op 9 juni 2016 van rechtswege
verleende omgevingsvergunning ter inzage gelegde inrichtingstekening (bijlage 6), als
door de locatie van de voor de helikopterlandingsplaats aangebrachte verharding
(bijlage 7).

10. Tijdens het weekend van 26 en 27 augustus 2017 is waargenomen dat helikopters
opstijgen en landen vanaf deze voor de helikopterlandingsplaats aangebrachte
verharding. Appellante heeft bewijsmateriaal in de vorm van film in haar bezit en op haar
website www.heliniet.nl gepubliceerd.

11. Omdat evident is dat de feitelijke locatie van de helikopterlandingsplaats zich circa 200
meter ten zuidwesten van genoemde coördinaten bevindt, is het in het TofO-rapport
aangenomen uitgangspunt voor de berekeningen onjuist. De 56 dB(A) Lden geluidcontour
en 10.6 externe veiligheidscontour dienen vanuit de feitelijke locatie te worden berekend.
Het is hierom aannemelijk dat de 56 dB(A) Lden geluidcontour en 10.6 externe
veiligheidscontour zich buiten het luchthavengebied uitstrekken.

12. Tevens wordt in het 1070-rapport aangenomen dat 95% van de vluchten tussen 07:00
en 19:00 uur en 5% van de vluchten tussen 19:00 en 23:00 uur wordt uitgevoerd. De
luchthavenregeling voorziet slechts in vluchten gedurende de uniforme daglichtperiode,
maar niet v55r 07:00 uur en niet na 19:00 uur. Derhalve is ook hier het To70-rapport
gebaseerd op een onjuist uitgangspunt. Het is aannemelijk dat indien 100% van de
vluchten wordt uitgevoerd gedurende een kortere periode, de frequentie van het aantal
vluchten toeneemt en mede daardoor de 56 dB(A) Lden geluidcontour en 106 externe
veiligheidscontour zich ver buiten het luchthavengebied uitstrekken.

13. Indien de 106 externe veiligheidscontour zich buiten het luchthavengebied uitstrekt, zal
deze zich uitstrekken over de nabij de helikopterlandingsplaats gelegen openbare weg
en het nabij de helikopterlandingsplaats gelegen fietspad. Ook zal deze
veiligheidscontour vallen over de nabij de helikopterlandingsplaats gelegen Eneco
gascentrale voor de stadsverwarming, alsmede over veiligheidscirkel B in plaats van C
rondom de nabij de helikopterlandingsplaats gelegen TNO-vestiging, zoals genoemd in
de Nota van beantwoording, behorende bij de luchthavenregeling Spoorlaan te Den
Haag onder paragraaf 2.2.1. Dit levert veiligheidsrisico’s op die ten onrechte niet bij de
beoordeling van de aanvraag niet zijn betrokken.

14. Uitbreiding van de 56 dB(A) Lden geluidcontour buiten het luchthavengebied zal leiden tot
onaanvaardbare geluidhinder. Van groot belang hierbij is de reeds nu onaanvaardbare
geluidoverlast, die omwonenden (en leden van appellante) nu al ondervinden van het
gebruik van de Gavi-kavel als helikopterluchthaven. Ter illustratie daarvan wijst
appellante op het laatste weekend van augustus 2017. Al langere tijd worden namelijk
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vanaf de Gavi-kavel helikoptervluchten uitgevoerd op basis van een ontheffing Tijdelijk
en Uitzonderlijk Gebruik (TUG). Deze ontheffing betreft doorgaans een maximum van 48
vliegbewegingen (24 keer landen en 24 keer opstijgen) gedurende maximaal 12 dagen
per jaar per terrein. Dit leidt regelmatig tot klachten van omwonenden. Met het aantal
van 78 helikoptervluchten dat in genoemd weekend werd uitgevoerd, is dit maximum
van de TUG ruimschoots overschreden. Over deze vluchten is vanuit de omwonenden
een stortvioed aan klachten ingediend, onder meer bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Deze autoriteiten hebben vervolgens een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk
handhavingstraject ingezet, zo blijkt uit e-mail correspondentie met de betrokken
ambtenaar (bïjlag 8).

15. Deze toename van het aantal vluchten eind augustus 2017 is des te opmerkelijker,
omdat kort daarvoor de (van rechtswege verleende) omgevingsvergunning voor de
helihaven door de rechtbank Den Haag is vernietigd. De uitspraak is bijgevoegd als
bijlage 9.

16. Nu bovendien aannemelijk is dat de 56 dB(A) Lden geluidcontour en 10 externe
veiligheidscontour zich buiten het luchthavengebied uitstrekken, volstaat volgens artikel
5 van het Besluit burgerluchthavens het vaststellen van een luchthavenregeling niet en
dient een luchthavenbesluit te worden vastgesteld. Bij dergelijke risicocontouren dient
immers een zorgvuldige afweging en beoordeling op het gebied van veiligheid worden
gemaakt, die verder gaat dan de afweging in het kader van de luchthavenregeling.

17. Aanvullend op deze argumenten wil appellante uw Afdeling nog op de volgende feiten
wijzen.

18. Juridisch gezien is de helihaven niet per auto/motorvoertuig bereikbaar. Uit bijlage 10
blijkt dat om dit te doen over het fietspad moet worden gereden. Op grond van de
Wegenverkeerswet 1994 is dit niet toegestaan. Voorts is nabij de helikopterhaven een
energiecentrale gevestigd en het Prins Maurits laboratorium. Ofschoon in het
onderhavige beroep geen planologische argumenten spelen wil appellante erop wijzen
dat de helihaven ligt binnen de 106 externe veiligheidscontour van het Prins Maurits
Laboratorium. Deze infomatrie is beschikbaar via www.ruimteljkeplannen.nl.

Belangenafweging

19. In de Memorie van Toelichting op de Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving
burgerluchthavens en militaire luchthavens)1 is ten aanzien van de beleidsvrijheid bij de
invulling van luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen het volgende opgenomen:

Luchthavenbeleid provinciaal bestuur
Integrale afweging
Op grond van het wetsvoorstel stellen provinciale staten straks het aantal, de omvang, de
aard en de ligging van luchthavens van regionale betekenis op hun grondgebied vast.
Het bevoegde gezag - in de praktijk provinciale staten - bepaalt daarmee feitelijk de
gebruiksruimte van de luchthaven: of deze ruimte kleiner moet worden of kan toenemen,
of er nieuwe luchthavens kunnen komen en of er luchthavens gesloten moeten worden.
Het kabinet gaat ervan uit dat het provinciaal bestuur dat doet op grond van een integrale
afweging waarbij aspecten als economische ontwikkeling, verstedelijking, bereikbaarheid,
leefbaarheid, milieu, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit een rol spelen.

1 Kamerstukken II 2005/06, 30 452, nr. 3, blz. 22.
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(...)

Beleidsvrijheid bij de invulling van luchthavenbesluiten en regelingen
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat provinciale staten besluiten nemen over de
gebruiksruimte van burgerluchthavens van regionale betekenis. Hierbij worden zij
verplicht ten minste de bepalingen uit het Besluit burgerluchthavens in
luchthavenbesluiten en - regelingen toe te passen. De verdere invulling van een besluit of
regeling is vrij, mits deze invulling betrekking heeft op externe veiligheid, geluidbelasting
of lokale luchtverontreiniging.

20. Uw Afdeling heeft in een uitspraak van 2 oktober 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1340)
overwogen dat blijkens de Memorie van Toelichting op de Wijzigingswet Wet luchtvaart
bij de vaststelling van een luchthavenbesluit en een luchthavenregeling - onder meet
gelet op voormeld citaat - een integrale afweging dient te wörden gemaakt van alle
belangen die zijn betrokken bij de luchthaven. Uit de toelichting op het voorliggende
besluit blijkt echter niet dat een deugdelijke belangenafweging is gemaakt. Was deze
belangenafweging wel gemaakt, dan had deze in de visie van appellante om de
volgende redenen tot een afwijzing van de aanvraag moeten leiden.

21. In de Visie Ruimte en Mobiliteit Provincie van de proihëie Zuid-Holland is het
uitgangspunt opgenomen dat terughoudend behoort te worden omgegaan met nieuwe
locaties voor commerciële en bedrijfsgebonden luchtvaart. Volgens het Beleidsplan
Regionale Luchtvaart 2008-2020, dat bij het besluit tot vaststelling van de Verordening
Ruimte 2014 is ingetrokken, is dit uitgangspunt ingegeven door het beperkte
economisch belang van helikopterhavens in relatie tot de relatief grote geluidsbelasting.

22. Een helikopterhaven op de aangevraagde locatie met 800 vliegbewegingen per jaar is
voor een groot gebied een zeer belastende activiteit ten gunste van zeer weinig
reizigers. Het vermeende vervoersvoordeel voor een zeer beperkt aantal personen staat
dan ook niet in verhouding tot de overlast die appellante en de bewoners van onder
meet Leidschendam-Voorburg, Ypenburg, Leidschenveen, Den Haag en Rijswïjk
hiervan ondervinden.

23. Vaststaat dat helikopters veel geluid produceren. Zij produceren bij gelijk gewicht meer
geluid dan een vliegtuig. Het geluid van helikopters wordt door mensen bovendien als
hinderlijker ervaren dan dat van vliegtuigen. Appellante wijst erop dat de betreffende
luchthaven op slechts 750 meter afstand van woningen is gesitueerd. Omwonenden
zullen dan ook zeker hinder en overlast ondervinden van de helikopters die gebruik
maken van de beoogde luchthaven.

24. Daar komt bij dat inwoners van deze regio al te maken hebben met ernstige geluidhinder
veroorzaakt door andere geluidbronnen, waaronder het wegverkeerslawaai van de nabij
gelegen snelwegen A4, A12 en A13, goederenvervoer voor bedrijventerreinen,
vliegverkeer van Rotterdam-The Hague Airport en Schiphol en politie- en
traum ahelikopters.

25. Daarnaast is niet aannemelijk gemaakt dat de economische effecten van de
onderhavige luchthaven zodanig zijn, dat het belang van de aanvrager bij de
luchthavenregeling zou moeten prevaleren boven het belang van omwonenden bij het
behoud van hun leefomgeving.
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Conclusie

Conciuderend stelt appellante zich op het standpunt dat het bestreden besluit in strijd is
met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Zij verzoekt uw Afdeling
hierom om haat beroep gegrond te verklaren en het bestreden besluit te vernietigen.
Voorts verzoekt appellante uw Afdeling om provinciale staten van Zuid-Holland in de
proceskosten te veroordelen.

Hoc
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