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ANTWOORDNOTA 
ZIENSWIJZEN OP 1E WIJZIGING LUCHTHAVENREGELING ZWEEFVLIEGTERREIN BIDDINGHUIZEN 
 
Het ontwerp van de 1e wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegterrein Biddinghuizen heeft ter 
inzage gelegen met ingang van 28 juni 2012 tot en met 8 augustus 2012. Gedurende deze termijn 
zijn 11 zienswijzen ingediend, te weten: 
 

1. NV Luchthaven Lelystad d.d. 6 augustus 2012 (Hb: 1363094); 
2. Inspectie Leefomgeving en Transport d.d. 2 augustus 2012 (Hb: 1362158); 
3. Familie Boelens en 8 anderen d.d. 8 augustus 2012 (Hb: 1363985); 
4. R. van Ruler d.d. 8 augustus 2012 (Hb: 1364024); 
5. P. Cuelenaere d.d. 8 augustus 2012 (Hb: 1364021); 
6. M. Sinke d.d. 8 augustus (Hb: 1364023); 
7. H.F.M. Holtslag d.d. 8 augustus (1364019); 
8. J.H. Blitterswijk d.d. 8 augustus (1364020); 
9. J. de Feyter d.d. 8 augustus (1364022); 
10. R.B. Lammerts d.d. 9 augustus 2012 (1364571) 
11. Natuurmonumenten d.d. 9 augustus 2012 (Hb: 1364572); 
 

De zienswijzen van indieners 3 t/m 9 zijn identiek. 
 
In een aantal zienswijzen wordt gewezen op mogelijke hinder en verstoring als gevolg van de 
vliegbewegingen die voortvloeien uit de inzet van de Touring Motor Glider. Het is goed om te 
vermelden dat de bevoegdheid van de provincies zich beperkt tot de landzijdige activiteiten zoals 
het stijgen, landen en het taxiën en de effecten die daarvan worden ondervonden. De effecten die 
worden ondervonden van het toestel als deze éénmaal is opgestegen, valt niet binnen de 
bevoegdheid van de provincies. Het Rijk is verantwoordelijk voor de luchtzijdige aspecten, zoals het 
beheer van het luchtruim (o.a. vliegroutes).  
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Zienswijze 1 
NV Luchthaven Lelystad d.d. 6 augustus 2012 (Hb: 1363094) 
 

1. NV Luchthaven Lelystad is, als eigenaar van het Zweefvliegterrein Biddinghuizen, van 
mening dat wijzigingen in het gebruik het zweefvliegterrein consequenties kunnen hebben 
op de luchthaven en dat dergelijke wijzigingen altijd vooraf met hen moeten worden 
overlegd. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, zij zullen het bestuur van de 
Zweefvliegclub uitnodigen voor een overleg. 

 
ANTWOORD: Wij gaan ervan uit dat tussen eigenaar en gebruiker van het terrein overeenstemming 
is over het gebruik van het terrein als zweefvliegterrein. Een eventueel geschil over het gebruik van 
het terrein is een civielrechtelijke aangelegenheid en is geen reden om geen luchthavenregeling 
vast te stellen. 
 

2. Er is een grote kans dat het Zweefvliegterrein Biddinghuizen zal moeten worden verplaatst 
buiten de toekomstige control zone van de luchthaven Lelystad. Met het oog op een 
voorzienbare sluiting van dit Zweefvliegterrein is een uitbreiding van activiteiten niet 
logisch en ligt het meer voor de hand toe te werken aan een afbouw. Het is aan het 
bevoegd gezag, de Provincie Flevoland, voor dit luchthaventerrein daarvoor een oplossing te 
vinden.  

 
ANTWOORD: Het is niet uitgesloten dat door ontwikkelingen bij de luchthaven Lelystad het 
Zweefvliegterrein Biddinghuizen in de toekomst zal moeten worden verplaatst. Dit wordt ook 
onderkend in onze beleidsnota ‘Luchtvaartterreinen Provincie Flevoland’. Het vaststellen van deze 
luchthavenregeling brengt hierin geen verandering. Er heeft hierover geen besluitvorming 
plaatsgevonden die een verplaatsing noodzakelijk maakt.  
 
 
Zienswijze 2 
Inspectie Leefomgeving en Transport d.d. 2 augustus 2012 (Hb: 1362158) 
 

1. De Inspectie merkt in haar zienswijze op dat in het gewijzigde artikel 4 van de 
luchthavenregeling de zinsnede ‘een qua geluidemissie vergelijkbaar toestel’ niet uitsluit 
dat ook met MLA’s en sommige lichte ‘gewone’ vliegtuigen (SEP) mag worden geland. De 
Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en Andere Terreinen stelt hieraan verschillende eisen. 
Om onnodige discussie over de gebruiksmogelijkheden van het terrein en over de eisen voor 
het terrein te voorkomen wordt verzocht om de hiervoor genoemde zinsnede te wijzigen in 
‘een qua geluidemissie vergelijkbare TMG’.  

 
ANTWOORD: De zweefvliegclub is voornemens om één specifieke TMG in te zetten voor de 
vliegopleiding. Met de wijziging van de luchthavenregeling is niet beoogd andere toestellen toe te 
staan op de luchthaven. Mocht de gespecificeerde TMG in de toekomst vervangen worden, dan geldt 
de eis dat deze vervangende TMG qua geluidemissie ten minste gelijkwaardig is aan de 
aangevraagde TMG. Om discussie over de gebruiksmogelijkheden van het terrein weg te nemen, 
zullen wij het advies van de Inspectie overnemen en de tekst hierop aanpassen. 
 
 
Zienswijzen 3 t/m 9 
Omwonenden Boelens e.a., R. van Ruler, P. Cuelenaere, M. Sinke, H.F.M. Holtslag, J.H. 
Blitterswijk, J. de Feyter (Hb: 1363985, 1364024, 1364021, 1364023, 1364019, 1364020, 
1364022) 
 

1. Omwonenden merken op dat de milieueffecten van de luchthaven zijn getoetst aan de hand 
van onderzoek dat voor een vliegveld in Malden, provincie Gelderland, is opgesteld. Er is 
dus geen afzonderlijk onderzoek uitgevoerd voor het terrein in Biddinghuizen. Provinciale 
Staten hebben niet onderzocht wat de geluidbelasting is van het toestaan van 500 vluchten 
op jaarbasis met een TMG. Ook de externe veiligheidseffecten zijn niet onderzocht voor de 
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omwonenden van de luchthaven. Er is geen sprake van een zorgvuldige voorbereiding van 
het ontwerpbesluit. 

 
ANTWOORD: Het geluid- en externe veiligheidsrapport dat voor het zweefvliegterrein in Malden is 
opgesteld, is uitsluitend gebruikt om te toetsen of een luchthavenregeling nog steeds volstaat voor 
het terrein in Biddinghuizen. Daarvoor is het nodig om inzicht te krijgen in de geluid- en externe 
veiligheid contouren die ontstaan door het beoogde nieuwe gebruik van de luchthaven, namelijk de 
inzet van 500 vluchten op jaarbasis met een TMG uit de geluidcategorie 8. Het onderzoek voor 
Malden gaat uit van een veel ruimer gebruik met aanzienlijk meer TMG’s (1500 vluchten) en een 
hogere geluidemissie (geluidcategorie 4) dan de situatie die nu wordt aangevraagd in Biddinghuizen. 
De relevante geluid- en externe veiligheidscontouren voor de situatie in Malden blijven ruim binnen 
het luchthavengebied. Uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dan dat ook in Biddinghuizen de geluid- 
en externe veiligheid contouren binnen het luchthaventerrein blijven. Dit betekent dat de gevolgen 
voor geluid en externe veiligheid buiten het luchthavengebied zeer beperkt zullen zijn en 
ruimschoots voldoen aan de wettelijke (voorkeurs)grenswaarden. Derhalve volstaat een 
luchthavenregeling ook in de nieuwe situatie. 
 

2. De effecten op de EHS langs het Veluwemeer zijn niet onderzocht.  
 
ANTWOORD: Het verzoek van de Zweefvliegclub is getoetst aan de nota ‘Luchtvaartterreinen 
Provincie Flevoland’ van 29 juni 2011. Deze nota is een concretisering van het beleid zoals 
vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 voor onder andere luchthaventerreinen in de 
provincie. Uit de toetsing blijkt dat het zweefvliegterrein buiten de geformuleerde en op kaart 
ingetekende uitsluitingsgebieden (bufferzones, 500 meter voor EHS en Natura 2000) voor nieuwe 
luchthaventerreinen ligt. De uitsluitingsgebieden zijn bedoeld om eventuele nadelige effecten van 
stijg- en landingslocatie op onder andere de EHS en Natura 2000 gebieden te voorkomen. Naast de 
beschermende werking die genoemde bufferzone (i.c. 500 meter) biedt, kan een eventuele 
ontheffing onder de Flora- en faunawet dan wel een vergunning onder de Natuurbeschermingswet 
nodig zijn. Het vaststellen van deze regeling betekent dus niet dat tevens wordt ingestemd met 
activiteiten waar op grond van andere wet- en regelgeving toestemming voor nodig is. 
 

3. De 500 vluchten zullen in een korte periode, namelijk de weekenden in de periode maart-
oktober, uitgevoerd worden. De hinderbeleving van omwonenden zal daardoor alleen maar 
groter zijn. Als de mensen in de zomer en het voorjaar genieten van het mooie weer, zullen 
de TMG’s rondvliegen. Dit zal tot geluidhinder en irritatie leiden. Het belang van de direct 
omwonenden en de inwoners van Biddinghuizen wordt onvoldoende afgewogen in het 
besluit. 

 
ANTWOORD: Zoals onder 1 ook beantwoord, zal de relevante 56 dB Lden (jaargemiddelde 
geluidbelasting) contour zich binnen het luchthaventerrein manifesteren. Dit betekent dat de 
gevolgen voor geluid en externe veiligheid buiten het luchthavengebied zeer beperkt zullen zijn en 
ruimschoots voldoen aan de wettelijke (voorkeurs)grenswaarden die gelden op geluidgevoelige 
bestemmingen, zoals woningen. Aangezien het om een jaargemiddelde geluidbelasting gaat, maakt 
het daarbij niet hoe de spreiding van de vluchten over het jaar is. Overigens gaat het hierbij om de 
geluidbelasting als gevolg van het opstijgen en/of landen met het toestel en niet om de 
geluidproductie in de lucht op enige afstand van de luchthaven. Het toepasselijke wettelijke kader 
ziet niet toe op de geluidproductie van het toestel in de lucht. Ook is er getoetst aan de nota 
‘Luchtvaartterreinen Provincie Flevoland’ van 29 juni 2011 (zie ook de beantwoording onder 2). 
Daaruit blijkt dat het luchthaventerrein zich niet binnen een uitsluitingsgebied in relatie tot 
woonkernen bevindt.  
 
 
Zienswijze 10 
R.B. Lammerts (Hb: 1364571) 

1. Reclamant maakt bezwaar tegen de uitbreiding van het aantal vluchten met TMG naar 500. 
Er zal eerst volledig onderzoek moeten komen. Het onderzoek dat voor Malden is 
uitgevoerd, is niet representatief voor de situatie in Biddinghuizen, aangezien 
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omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van het onderzoek 
verschillen.   

 
ANTWOORD: Het geluid- en externe veiligheidsrapport dat voor het zweefvliegterrein in Malden is 
opgesteld, is uitsluitend gebruikt om te toetsen of een luchthavenregeling nog steeds volstaat voor 
het terrein in Biddinghuizen. Daarvoor is het nodig om inzicht te krijgen in de geluid- en externe 
veiligheid contouren die ontstaan door het beoogde nieuwe gebruik van de luchthaven, namelijk de 
inzet van 500 vluchten op jaarbasis met een TMG uit de geluidcategorie 8. Het onderzoek voor 
Malden gaat uit van een veel ruimer gebruik met aanzienlijk meer TMG’s (1500 vluchten) en een 
hogere geluidemissie (geluidcategorie 4) dan de situatie die nu wordt aangevraagd in Biddinghuizen. 
De relevante geluid- en externe veiligheidscontouren voor de situatie in Malden blijven ruim binnen 
het luchthavengebied. Uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dan dat ook in Biddinghuizen de geluid- 
en externe veiligheid contouren binnen het luchthaventerrein blijven. Een luchthavenregeling 
volstaat nog steeds.  
 
Lokale omgevingsfactoren die van belang kunnen zijn op de geluidoverdracht betreffen 
bodemdemping, afscherming, reflectie en luchtabsorptie. Deze zijn gelet op de ligging van de 
relevante contouren binnen het luchthaventerrein in deze situatie niet van invloed op de 
geluidoverdracht naar het gebied buiten het luchthaventerrein.  
 
 
Zienswijze 11 
Natuurmonumenten d.d. 9 augustus 2012 (HB: 1364572) 
 

1. Op korte afstand van het zweefvliegterrein liggen delen van de EHS, zoals de 
natuurgebieden Harderbos, Kievitslanden en Broekbos. Verstoring van de EHS en met name 
de verstoring van broedvogels en pleisterende en foeragerende vogels in de Kievitslanden is 
ongewenst. 

 
ANTWOORD: Het verzoek van de Zweefvliegclub is getoetst aan de nota ‘Luchtvaartterreinen 
Provincie Flevoland’ van 29 juni 2011. Deze nota is een concretisering van het beleid zoals 
vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 voor onder andere luchthaventerreinen in de 
provincie. Uit de toetsing blijkt dat het zweefvliegterrein buiten de geformuleerde en op kaart 
ingetekende uitsluitingsgebieden (bufferzones) voor nieuwe luchthaventerreinen ligt. De 
uitsluitingsgebieden zijn bedoeld om eventuele nadelige effecten van luchtvaart op onder andere de 
EHS en Natura 2000 gebieden te voorkomen. Overigens betekent het vaststellen van deze regeling 
niet dat tevens wordt ingestemd met activiteiten waar op grond van andere wet- en regelgeving 
toestemming voor nodig is. Gedacht wordt aan onder meer toestemmingen op grond van de Flora- 
en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. 
 

2. Het bestaande onderzoek geeft onvoldoende inzicht in de verstoring die van 500 TMG 
vluchten zal uitgaan, omdat deze geldt voor een situatie elders.  

 
ANTWOORD: Het geluid- en externe veiligheidsrapport dat voor het zweefvliegterrein in Malden is 
opgesteld, is uitsluitend gebruikt om te toetsen of een luchthavenregeling nog steeds volstaat voor 
het terrein in Biddinghuizen. Daarvoor is het nodig om inzicht te krijgen in de geluid- en externe 
veiligheid contouren die ontstaan door het beoogde nieuwe gebruik van de luchthaven, namelijk de 
inzet van 500 vluchten op jaarbasis met een TMG uit de geluidcategorie 8. Het onderzoek voor 
Malden gaat uit van een veel ruimer gebruik met aanzienlijk meer TMG’s (1500 vluchten) en een 
hogere geluidemissie (geluidcategorie 4) dan de situatie die nu wordt aangevraagd in Biddinghuizen. 
De relevante geluid- en externe veiligheidscontouren voor de situatie in Malden blijven ruim binnen 
het luchthavengebied. Uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dan dat ook in Biddinghuizen de geluid- 
en externe veiligheid contouren binnen het luchthaventerrein blijven. Dit betekent dat de gevolgen 
voor geluid en externe veiligheid buiten het luchthavengebied zeer beperkt zullen zijn en 
ruimschoots voldoen aan de wettelijke (voorkeurs)grenswaarden. Derhalve volstaat een 
luchthavenregeling ook in de nieuwe situatie. 
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3. Er wordt wel rekening gehouden met het mijden van woningen en Biddinghuizen, maar niet 
van het vermijden van storing in, vooral, de Kievitslanden. Natuurmonumenten verzoekt 
daarom in de regeling een voorwaarde op te nemen dat er niet vaker en niet laag over de 
Kievitslanden gevlogen zal worden.  

 
ANTWOORD: De bevoegdheid om deze luchthavenregeling vast te stellen heeft slechts te maken met 
de locatie van de start- en landingslocatie. Het gebruik van het luchtruim en regels met betrekking 
tot de veiligheid volgen rechtstreeks uit de geldende landelijke wet- en regelgeving met betrekking 
tot de luchtvaart. Op grond van de geldende bevoegdheid is het niet mogelijk om in een 
luchthavenregeling eisen te stellen aan de vlieghoogte en de vliegroute. 
 
 
ADVIES: 
- Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van de Inspectie Leefomgeving en Transport de 

tekst in artikel 4 van het ontwerp als volg aanpassen: 
De zinsnede ‘een qua geluidemissie vergelijkbaar toestel’ vervangen door ‘een qua geluidemissie 
vergelijkbare TMG’ 
 

- De overige ingebrachte zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het ontwerp. 


