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LUCHTVAARTVERORDENING DRENTHE 

 

 

HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1.1, Begripsomschrijving 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. wet: de Wet Luchtvaart; 

b. provinciale staten: provinciale staten van Drenthe; 

c. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Drenthe. 

 

Artikel 1.2, Reikwijdte 

1. Deze verordening is van toepassing op: 

a. aanvragen tot het vaststellen of wijzigen van een Luchthavenbesluit voor een 

luchthaven gelegen in de provincie Drenthe; 

b. aanvragen tot het vaststellen of wijzigen van een Luchthavenregeling voor een 

luchthaven gelegen in de provincie Drenthe. 

2. Een aanvraag tot vaststelling van een Luchthavenbesluit dan wel een 

Luchthavenregeling kan door provinciale staten worden omgezet in en behandeld als 

een aanvraag tot vaststelling van een Luchthavenregeling dan wel een 

Luchthavenbesluit, indien provinciale staten dat op grond van de ingediende gegevens 

of uit beleidsmatige overwegingen aangewezen achten. 

3. Deze verordening is niet van toepassing op het vaststellen van een Luchthavenbesluit of 

Luchthavenregeling op grond van de bepalingen krachtens de artikelen XIII, XIV en XV 

van de Wet van 18 december 2008, Staatsblad 561 (RBML). 

 

Artikel 1.3, Taak gedeputeerde staten 

1. Aanvragen tot vaststelling en wijziging van een Luchthavenbesluit of Luchthavenregeling 

worden ingediend bij gedeputeerde staten. 

2. Gedeputeerde staten zijn belast met de voorbereiding van een voorstel over een 

aanvraag voor provinciale staten, met inbegrip van het opstellen van een 

ontwerpvoorstel en het toepassing geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

3. Gedeputeerde staten kunnen bij de voorbereiding van een voorstel toepassing geven 

aan artikel 3.18, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

HOOFDSTUK 2, PROCEDUREBEPALINGEN VOOR AANVRAGEN 

 

Artikel 2.1, Aanvraag tot vaststelling van een Luchthavenbesluit 

Een aanvraag tot vaststelling van een Luchthavenbesluit bevat ten minste de volgende 

gegevens. 

a. Naam, adres, contactgegevens, rechtspersoonlijkheid, contactperso(o)n(en) en 

eventuele adviseurs van de aanvrager, en indien de aanvrager niet de (beoogde) 

exploitant is, tevens de genoemde gegevens van de (beoogde) exploitant. 
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b. Een aanduiding van het terrein dat bestemd is om als luchthaven te worden ingericht, 

met een topografische kaart op een schaal van 1 : 5.000 en de kadastrale aanwijzing 

van het terrein. 

c. Een eigendomssituatie met betrekking tot het terrein, en voor zover de aanvrager niet 

de eigenaar is, een verklaring van de eigenaar of eigenaren dat deze instemt of 

instemmen met het voorgenomen gebruik als luchthaven. 

d. De planologische situatie van het luchthaventerrein en het beperkingengebied rondom 

dat terrein. 

e. Een of meer tekeningen waaruit de beoogde ruimtelijke indeling van het gebied van en 

rond de luchthaven blijkt, met inbegrip van (maximale) hoogten van objecten. 

f. Een plan voor het gebruik van de luchthaven voor een periode in de eerste 5 jaar na 

inwerkingtreding van het Luchthavenbesluit. 

g. De wijze waarop in naderingsluchtverkeersleiding zal worden voorzien. 

h. De voor het beoogde gebruik noodzakelijke berekeningen als bedoeld in hoofdstuk 2 van 

de Regeling burgerluchthavens en artikel 8.44, derde lid, van de wet met betrekking tot 

het bepalen van de geluidsbelasting, het externe veiligheidsrisico van het 

luchthavenluchtverkeer en de lokale luchtverontreiniging. 

i. Een bij het voornemen passende beschrijving van de mogelijke effecten op het milieu. 

j. Een verklaring waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde bepalingen 

van een Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen. 

 

Artikel 2.2, Aanvraag tot wijziging van een Luchthavenbesluit 

Artikel 2.1 is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag tot wijziging van een 

Luchthavenbesluit, met dien verstande dat de aanvrager: 

a. alle gegevens indient die afwijken van de situatie die in het geldende besluit is 

neergelegd; en 

b. verklaart dat alle overige gegevens gelijkluidend zijn aan de gegevens in het geldende 

besluit. 

 

Artikel 2.3, Aanvraag tot vaststelling van een Luchthavenregeling 

Een aanvraag tot vaststelling van een Luchthavenregeling bevat ten minste de volgende 

gegevens. 

a. Naam, adres, contactgegevens, rechtspersoonlijkheid, contactperso(o)n(en) en 

eventuele adviseurs van de aanvrager, en indien de aanvrager niet de (beoogde) 

exploitant is, tevens de genoemde gegevens van de (beoogde) exploitant. 

b. Een aanduiding van het terrein dat bestemd is om als luchthaven te worden ingericht, 

met een topografische kaart op een schaal van 1 : 5.000 en de kadastrale aanwijzing 

van het terrein. 

c. Een eigendomssituatie met betrekking tot het terrein, en voor zover de aanvrager niet 

de eigenaar is, een verklaring van de eigenaar of eigenaren dat deze instemt of 

instemmen met het voorgenomen gebruik als luchthaven. 

d. De planologische situatie van het luchthaventerrein en het beperkingengebied rondom 

dat terrein. 
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e. Een of meer tekeningen waaruit de beoogde ruimtelijke indeling van het gebied van en 

rond de luchthaven blijkt, met inbegrip van (maximale) hoogten van objecten. 

f. Een onderbouwing voor de aanvraag van een Luchthavenregeling. 

g. Een plan voor het gebruik van de luchthaven voor een periode in de eerste 5 jaar na 

inwerkingtreding van het Luchthavenbesluit. 

h. De voor het beoogde gebruik noodzakelijke berekeningen als bedoeld in hoofdstuk 2 van 

de Regeling burgerluchthavens en artikel 8.44, derde lid, van de wet met betrekking tot 

het bepalen van de geluidsbelasting, het externe veiligheidsrisico van het 

luchthavenluchtverkeer en de lokale luchtverontreiniging. 

i. Een bij het voornemen passende beschrijving van de mogelijke effecten op het milieu. 

j. Een verklaring waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde bepalingen 

van een Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen. 

 

Artikel 2.4, Aanvraag tot wijziging van een Luchthavenregeling 

Artikel 2.3 is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag tot wijziging van een 

Luchthavenregeling, met dien verstande dat de aanvrager: 

a. alle gegevens indient die afwijken van de situatie die in de geldende regeling is 

neergelegd; en 

b. verklaart dat alle overige gegevens gelijkluidend zijn aan de gegevens in de geldende 

regeling. 

 

Artikel 2.5, Formulier 

Gedeputeerde staten kunnen voor elk van de in dit hoofdstuk bedoelde aanvragen een 

formulier vaststellen. 

 

Artikel 2.6, Aanvraag Verklaring veilig gebruik luchtruim 

Gedeputeerde staten dienen een aanvraag voor een Verklaring van veilig gebruik van het 

luchtruim, als bedoeld in artikel 8.49 van de wet, in.  

 

HOOFDSTUK 3, AANWIJZING VAN LUCHTHAVENS 

 

Paragraaf 3.6, Luchthavenregeling luchthaven Kanaal B NZ 77, Emmer-

Compascuum 

 

3.6.1, Algemeen 

 

Artikel 3.6.1.1 

Deze regeling is van toepassing op de luchthaven aan Kanaal B NZ 77, 7881 NS, kadastraal 

bekende gemeente Emmen, sectie AB, nummer 00196, geografische positie 52º48’53’’NB, 

007º00’13’’OL zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende tekening. 

 

Artikel 3.6.1.2 

De exploitant van de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.6.1.1 is de heer J.H. Snuverink 

of diens rechtsopvolger(s). 
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Artikel 3.6.1.3 

Van de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.6.1.1 mag uitsluitend gebruik worden 

gemaakt door de exploitant als benoemd in artikel 3.6.1.2, diens rechtsopvolger(s) of door 

hem of diens rechtsopvolger(s) aangewezen gastvlieger(s). 

 

Artikel 3.6.1.4 

De aanvraag en de bijbehorende kaart maken deel uit van deze regeling. 

 

Artikel 3.6.1.5 

Naast deze regeling zijn de regels en voorschriften uit de Wet luchtvaart en Regeling veilig 

gebruik luchthavens en andere terreinen van toepassing en moet er zorg voor worden 

gedragen dat de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.6.1.1 overeenkomstig deze regels en 

voorschriften ingericht en gebruikt wordt.  

 

3.6.2, Regels voor het luchthavenluchtverkeer 

 

Artikel 3.6.2.1 

Op de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.6.1.1 mogen gemiddeld 3 starts per week en 

3 landingen per week worden uitgevoerd, met een maximum van 160 starts en 

160 landingen per jaar. Het aantal starts per dag is gemaximeerd op 3, evenals het aantal 

landingen. 

 

Artikel 3.6.2.2 

De luchthaven zoals genoemd in artikel 3.6.1.1 mag uitsluitend voor privé- of 

hobbydoeleinden gebruikt worden. 

 

Artikel 3.6.2.3 

Van de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.6.1.1 mag uitsluitend tijdens de uniforme 

daglichtperiode gebruik worden gemaakt. 

 

Artikel 3.6.2.4 

De in voorgaande artikelen genoemde vliegbewegingen mogen uitsluitend worden 

uitgevoerd met Micro Light Aeroplanes (MLA's). 

 

3.6.3, Rapportageverplichtingen 

 

Artikel 3.6.3.1 

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 november 2010 tot 1 november 2011. 

 

Artikel 3.6.3.2 

Binnen een maand na het einde van een gebruiksjaar dient de in artikel 3.6.1.2 genoemde 

exploitant of diens rechtsopvolger(s) een rapportage op te stellen over het gebruik van de 

luchthaven, zoals genoemd in artikel 3.6.1.1, gedurende het gebruiksjaar. 
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Artikel 3.6.3.3 

De opzet van de in artikel 3.6.3.2 genoemde rapportage moet vooraf worden goedgekeurd 

door gedeputeerde staten van Drenthe. Doel van deze rapportage is inzicht verschaffen in 

het gebruik van de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.6.1.1. 

 

Paragraaf 3.7, Luchthavenregeling luchthaven Siepeldijk, Nieuw-Amsterdam 

 

3.7.1, Algemeen 

 

Artikel 3.7.1.1 

Deze regeling is van toepassing op de luchthaven aan Siepeldijk, kadastraal bekend 

gemeente Emmen, sectie AG, nummer 00524, geografische positie X: 52,717502 

Y: 6,888143, zoals aangegeven bij deze regeling behorende tekening. 

 

Artikel 3.7.1.2 

De exploitant van de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.7.1.1 is de heer S.R. Charlton of 

diens rechtsopvolger(s). 

 

Artikel 3.7.1.3 

Van de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.7.1.1 mag uitsluitend gebruik worden 

gemaakt door de heer S.R. Charlton, diens rechtsopvolgers of door hem of diens 

rechtsopvolgers aangewezen gastvliegers. 

 

Artikel 3.7.1.4 

De aanvraag en de bijbehorende kaart maken deel uit van deze regeling. 

 

Artikel 3.7.1.5 

Naast deze regeling zijn de regels en voorschriften uit de Wet luchtvaart en Regeling veilig 

gebruik luchthavens en andere terreinen van toepassing en moet er zorg voor worden 

gedragen dat de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.7.1.1 overeenkomstig deze regels en 

voorschriften ingericht en gebruikt wordt.  

 

3.7.2, Regels voor het luchthavenverkeer 

 

Artikel 3.7.2.1 

Op de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.7.1.1 mogen gemiddeld 2 starts per week en 

2 landingen per week worden uitgevoerd, met een maximum van 100 starts en 

100 landingen per jaar. Het aantal starts per dag is gemaximeerd op 3, evenals het aantal 

landingen. 

 

Artikel 3.7.2.2 

De luchthaven zoals genoemd in artikel 3.7.1.1 mag uitsluitend voor privé- of 

hobbydoeleinden gebruikt worden. 
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Artikel 3.7.2.3 

Van de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.7.1.1 mag uitsluitend tijdens de uniforme 

daglichtperiode gebruik worden gemaakt. 

 

Artikel 3.7.2.4 

De in voorgaande artikelen genoemde vliegbewegingen mogen uitsluitend worden 

uitgevoerd met schermvliegtuigen met hulpmotor. 

 

3.7.3, Rapportageverplichtingen 

 

Artikel 3.7.3.1 

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 november 2010 tot 1 november 2011. 

 

Artikel 3.7.3.2 

Binnen een maand na het einde van een gebruiksjaar dient de in artikel 3.7.1.2 genoemde 

exploitant of diens rechtsopvolger(s) een rapportage op te stellen over het gebruik van de 

luchthaven, zoals genoemd in artikel 3.7.1.1, gedurende het gebruiksjaar. 

 

Artikel 3.7.3.3 

De opzet van de in artikel 3.7.3.2 genoemde rapportage moet vooraf worden goedgekeurd 

door gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Doel van deze rapportage is inzicht 

verschaffen in het gebruik van de luchthaven zoals genoemd in artikel 3.7.1.1. 

 

HOOFDSTUK 4, TOEZICHT 

 

Artikel 4.1, Aanwijzing toezichthouders 

Gedeputeerde staten wijzen ambtenaren aan die zijn belast met het toezicht op de naleving 

van de bij of krachtens de wet gegeven regels en voorschriften. 

 

HOOFDSTUK 5, SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 5.1 

[Gereserveerd] 

 

Artikel 5.2, Citeerbepaling 

Deze verordening wordt aangehaald als Luchtvaartverordening Drenthe. 

 

Artikel 5.3, Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Provinciaal 

blad. 

 


