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Provinciale Staten Provincie Gelderland  

Postbus 9090  

6800 GX Arnhem Tevens 

per email  

 

onderwerp  datum  
Aanvraag Luchthavenbesluit Luchthaven Teuge   16 juli 2018  

Geachte leden van Provinciale Staten van Gelderland,  

Bij brief van 28 mei 2018 dienden wij bij het college van GS een aanvraag1 in voor  

een luchthavenbesluit voor Luchthaven Teuge. Deze aanvraag werd ook elektronisch 

ingediend (mede) bij Provinciale Staten (e-mail van 28 mei 2018, Onderwerp: 

aanvraag omzetting aanwijzing naar luchthavenbesluit)2. Via de statenbrief van 10 juli 

jl. vernamen wij, dat het college van GS niet aan onze aanvraag tegemoet zal 

komen3  
45.   

Bij deze brief bevestigen wij onze aanvraag van een luchthavenbesluit. Met deze 

brief verzoeken wij u tevens om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting die 

op u rust op grond van artikel XIII van de Regelgeving  burgerluchthavens en militaire 

luchthavens. Hieronder wordt overeenkomstig onze aanvraag van 28 mei 2018 de 

achtergrond en aard van onze aanvraag geschetst. Waar nodig is deze aangepast 

ten opzichte van de aanvraag van 28 mei 2018.   

Afgelopen jaar is er, vanwege een geplande uitvliegroute van Lelystad, veel 

onzekerheid ontstaan rondom het voortbestaan van het Nationaal paracentrum op 

vliegveld Teuge.   
  
  

Sluiting van het paracentrum heeft, zoals u weet, grote consequenties voor het 

vliegveld dat voor circa 50 procent van haar inkomsten afhankelijk is van het 

paracentrum.  

                                                                        
1 Een aanvraag is “een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen” (art. 1:3, derde 

lid, Awb); NV Luchthaven Teuge is bovendien als exploitant van Luchthaven Teuge direct 

belanghebbende.  
2 Ook al is de aanvraag niet eveneens schriftelijk bij Provinciale Staten ingediend, er bestaat een 

doorzendplicht bij bestuursorganen: “Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan 

kennelijk een ander bestuurorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijk tijdige 

mededeling daarvan aan de afzender” (art. 2:3, eerste lid, Awb).    
3 Een weigering om een beschikking te nemen is eveneens een beschikking (art. 1:3, tweede lid, 

Awb), waartegen bezwaar openstaat (art. 7:1 Awb; tegen luchthavenbesluiten staat beroep open bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, art. 8.6 Awb); deze rechtsmiddelenclausule 

dient ook in die beschikking te worden vermeld (art. art. 3:45 Awb).   
4 In dit verband wordt nog gewezen op de hoorplicht, in het geval van een afwijzende beschikking (art.  

5 .7 Awb).  
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Helaas is het, vanwege deze aanhoudende onzekerheid rondom de toekomst van het 

vliegveld, niet mogelijk gebleken om begin 2018 een aanvraag voor het 

luchthavenbesluit in te dienen bij de provincie Gelderland. Deze onzekerheid zal 

blijven, tot er, na herindeling luchtruim (2023) duidelijkheid is over de vliegroutes en 

de gevolgen voor het vliegveld. Er is tot dat moment geen sluitende business case, 

hetgeen een voorwaarde is voor een uitvoerbaar luchthavenbesluit.  

  

Om deze impasse te doorbreken verzoeken wij u om, op korte termijn, de 

Omzettingsregeling Luchthaven Teuge6 om te zetten in een Luchthavenbesluit.  

  

Op 15 december 2010 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, conform 

artikel X van de Wet van 18 december 2008 houdende wijziging van de Wet 

luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire 

luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar 

het provinciaal bestuur (Stb. 2008, 561), het Aanwijzingsbesluit Luchthaven Teuge 

van 10 december 2007 (bijlage 1)7 omgezet in een Omzettingsregeling Luchthaven 

Teuge (bijlage 2).  
  

Wij wijzen erop dat Provinciale Staten al voor 1 november 2014 de 

omzettingsregeling in een luchthavenbesluit had moeten omzetten:  

  

Artikel XIII, eerste lid, van de Wet van 18 december 2008, houdende 
wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving 
voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van 
bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur 
(Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)   

1 Binnen vijf jaar na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel K, van deze wet 
wordt een luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste lid, van de Wet 
luchtvaart, vastgesteld voor burgerluchthavens die op grond van artikel 8.1, 
tweede lid, van die wet burgerluchthavens van regionale betekenis zijn en 
waarvoor op grond van artikel 8.1a, derde lid, van die wet vaststelling van een 
luchthavenbesluit is vereist.  

  

Artikel I, onderdeel K als bedoeld in bovenstaand artikellid trad op 1 november 2009 

in werking (Stb. 2009, 438).  

  

Begin 2017 is ontdekt dat bij de omzetting in 2010, door het ministerie een fout is 

gemaakt, waardoor de in de Omzettingsregeling Luchthaven Teuge opgenomen 

geluidsruimte niet in lijn is met de Aanwijzingsbesluit Luchthaven Teuge.   
  
  

  

                                                                        
6 Omzettingsregeling luchthaven Teuge (Stcrt. 2010, 20764) zoals laatstelijk gewijzigd bij regeling van 

21 oktober 2015 (Stcrt. 2015, 37711).    
7 Aanwijzing luchtvaartterrein Teuge, 19 april 1996, DGRLD/VI/L.96.002562 (Stcrt. 1996, 80), zoals 

laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 december 2007 (VenW/DGTL-2007/12077).  
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Afgesproken is dat de luchthaven, op basis van een 

marktonderzoek, een businesscase en relevante milieu onderzoeken een aanvraag 

doet voor een nieuw luchthavenbesluit. De in het Aanwijzingsbesluit Luchthaven 

Teuge aangegeven geluidsruimte zou daarbij als uitgangspunt dienen, waarbij de 

gemaakte fout zou worden gecorrigeerd.  

  

Door het ontbreken van een luchthavenbesluit, blijft er onduidelijkheid bestaan voor 

omwonenden (gemaakte fout wordt niet gecorrigeerd) voor de luchthaven en het 

huidige en toekomstige bedrijfsleven. Daarnaast zijn de veiligheidsvlakken niet 

formeel vastgelegd in de bestemmingsplannen, hetgeen consequenties kan hebben 

voor een veilige vliegoperatie en voor de ontwikkeling van hoge obstakels zoals hoge 

gebouwen en windmolens.  
  

In 2015 is onder leiding van onafhankelijk voorzitter, de burgemeester van Apeldoorn 

John Berends, een toekomstvisie voor Luchthaven Teuge opgesteld. Hierbij zijn 

omwonenden en bedrijfsleven direct betrokken. Toerisme en cleantech, zijn naast 

hinderbeperking, als belangrijkste doelstellingen geformuleerd en inmiddels worden 

activiteiten ondernomen om deze ambities in te vullen. Door het ontbreken van een 

luchthavenbesluit stagneert de verdere ontwikkeling van de luchthaven.   

  

Wij verzoeken u in het luchthavenbesluit uit te gaan van de geluidsruimte in het 

Aanwijzingsbesluit Luchthaven Teuge. De gemeenteraden van Apeldoorn en Voorst 

hebben deze geluidsruimte meegegeven aan de aandeelhouders van NV Luchthaven 

Teuge, als kader voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven.  

  

Graag zijn wij bereid tot een nadere toelichting.  

 
  

Aandeelhouders Luchthaven Teuge  

  

RvC Luchthaven Teuge  
  

  

  

  

Met vriendelijke groet,   

Directeur Luchthaven Teuge   
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Bijlages:  

• Bijlage 1: Aanwijzingsbesluit luchthaven Teuge; 10 december 2007 

• Bijlage 2: Omzettingsregeling luchthaven Teuge; 15 december 2010 

Kopie (per email) naar:  

• College van Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland 

• Voorzitter Commissie Regionaal Overleg Teuge de Heer Burgering 

• Colleges van B&W van Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen 
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De luchthaven is een initiatief van de n.v. Ankersmit’s Katoenfabrieken in Deventer. 

Net voor de jaarwisseling 1935/1936 kon met de aanleg van de luchthaven begonnen 

worden.  

Prinses Juliana kwam na de Tweede Wereldoorlog op 2 augustus 1945 met haar 

dochters op Teuge aan. In 1963 werd vanaf Teuge internationaal vliegverkeer 

mogelijk. Op 20 januari 1971 namen de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst, 

Zutphen het bestuur en de exploitatie van het terrein over van Ankersmit’s bedrijf. 

Op 5 oktober 1979 werd de verharde start- en landingsbaan in gebruikgenomen. 

Onlangs is de verharde baan verlengd naar 1.199 meter. Op 20 april 2007 is de 

verlengde baan in gebruik genomen. De luchthaven voert een actief en bovenal 

preventief beleid om onnodige geluidsoverlast te voorkomen.  

Aanwijzing Luchtvaartwet 
Aanwijzing luchtvaartterrein Teuge 19 april 1996, DGRLD/VI/L.96.002562 (Stcrt. 

1996, 80) (incl. RO-aanwijzing M 167). 

Wijzigingen op de aanwijzing: 
I. Beslissing op bezwaar 20 maart 1997, DGRLD/JBZ/L. 97.500077 (Stcrt.1997, 61) (incl. 

RO-aanwijzing M86). Dit is een nieuwe A-aanwijzing, A-aanwijzing uit 1996 wordt 

ingetrokken. De RO-aanwijzing uit 1996 blijft onverminderd van kracht. 

II. Wijziging aanwijzingsbesluit 9 december 1999, DGRLD/VI/L. 99.350220 vanwege 

vaststelling wijziging grenswaarde van 50 naar 47 Bkl. Wijziging betreft vervangen 

artikel 6, eerste lid, ‘50’ door ‘47’ en bijlage D. 

III. Wijziging aanwijzingsbesluit 10 maart 2000, DGRLD/VI/L. 99.350436 (stcrt.  

2000, 198). Het besluit van 19 april 1996 wordt hierbij ingetrokken. 

IV. Rectificatie 16 oktober 2000, DGRLD/DLB/420699. Opname verkeerde Bkl-zone, 

zodat verwezen wordt naar besluit 9 december 1999. V.  Uitspraak ABRvS 6 maart 

2002, 200001849/1. 

VI.  Beslissing op bezwaar 9 januari 2003, DGL/02.422164 (Stcrt. 2003, 6). Deze beslissing 

is genomen n.a.v. de uitspraak van de ABRvS inzake het beroep tegen het besluit van 

10 maart 2000 van de minister van Verkeer en Waterstaat tot gedeeltelijke wijziging 

van het besluit van 19 april 1996 (DGRLD/ 

VI/L.96.005262) tot vaststelling van de aanwijzing van het luchtvaartterrein  

Teuge en het beroep tegen het besluit van de minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 maart 2000 tot het ongewijzigd 

handhaven van het besluit van 19 april 1996 (M 167) tot het geven van een 

aanwijzing aan de gemeenteraden van Apeldoorn en Voorst als bedoeld in artikel 26 

van de Luchtvaartwet in samenhang met artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening. Wijzigingen betreffen: 

- artikel 8, eerste lid, onder a zinsnede “het uitvoeren van les-, oefen- en 

rondvluchten…..is verboden” wordt gewijzigd door tussen “rondvluchten” en “is 

verboden” de zinsnede “en van vluchten met het doel valschermspringen te 

beoefenen met burgervliegtuigen”. 

- aan artikel 6 wordt lid 3 toegevoegd: “3. De exploitant staat maximaal 100 IFR-

bewegingen per jaar toe”. 

VII. Wijziging aanwijzingsbesluit 24 juni 2003, DGL/03.U00752. Deze wijziging heeft 

betrekking op aanpassing Bkl-geluidszone. Vervanging bijlage D voor bijlage D. 

Vervanging artikel 6, lid 2, zinsnede “400 bewegingen met hefschroefvliegtuigen” 

door “1500 bewegingen met hefschroefvliegtuigen”. Toevoeging lid 4 aan artikel 6: 

“4. De in het tweede lid genoemde 1500 bewegingen mogen niet worden gebruikt 

om circuitvluchten, rondvluchten en lesvluchten uit te voeren”. Treedt met 

terugwerkende kracht in werking op 1 november 2002 met uitzondering van de 

toevoeging van vierde lid aan artikel 6.   
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VIII. Wijziging aanwijzing 22 augustus 2003, DGL/03.U00566. Wijziging betreft vervanging 

artikel 7, eerste lid., door: “Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de 

geluidszone en de naleving van de in dit besluit opgenomen voorschriften doet de 

exploitant aan de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat 

binnen 2 weken na afloop van de periode zoals in het Handhavingsvoorschrift Teuge 

vermeld, opgave van de gegevens zoals dat is voorgeschreven in het 

Handhavingsvoorschrift Teuge”. 

 

IX. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 21 april 2004,  

200300957/1. Beroep gegrond en vernietiging onderdeel 4.2. van besluit van 9 

januari 2003 mbt valschermvluchten. Overige beroepen ongegrond.  

X. Beslissing op bezwaar 6 september 2004, HDJZ/LUV/2004-1808. Wijziging besluit 10 

maart 2000 n.a.v. uitspraak ABRvS 21 april 2004, 200300957/1 n.a.v.  

beslissing op bezwaar 9 januari 2003, DGL/02.422164. Wijzigingen betreffen: 

- art. 8, eerste lid, onderdeel a, zinsnede “het uitvoeren van les-, oefen- en 

rondvluchten is verboden” wordt vervangen door zinsnede: “het uitvoeren van les-, 

oefen- en rondvluchten en van vluchten met het doel valschermspringen te 

beoefenen is verboden”. 

- de onderdelen e en f van artikel 8, eerste lid, komen te vervallen 

XI. Wijzigingsbesluit 10 december 2007, VenW/DGTL/2007-12077. Wijziging betreft 

artikel 6, tweede en vierde lid, waarmee het aantal vliegbewegingen met 

straalvliegtuigen verhoogd wordt van 100 naar 500 bewegingen en het aantal 

vliegbewegingen met helikopters verlaagd wordt van 1500 naar 1365 bewegingen. 

XII Beslissing op bezwaar 8 oktober 2009, CEND/HDJZ-2009/1065 (Stcrt 2009, 15528, 16 

oktober 2009). Een bezwaar (kennelijk) niet-ontvankelijk, overige bezwaren 

ongegrond, bestreden besluit van 10 december 2007 wordt gehandhaafd. 

Tekst aanwijzing: 

Artikel 1  1. Aangewezen wordt het luchtvaartterrein Teuge, gelegen in de gemeente Voorst in de 

provincie Gelderland, ten behoeve van de NV Luchthaven   Teuge, hierna te 

noemen exploitant.  

2. Tot het luchtvaartterrein Teuge behoren de percelen en perceelsgedeelten die met 

opgave van de kadastrale aanduidingen zijn aangegeven in bijlage A, behorende bij 

dit besluit.  

3. De percelen en perceelsgedeelten zijn onder vermelding van de gegevens als bedoeld 

in artikel 20, tweede lid, onder b en c, van de Luchtvaartwet aangegeven op de lijst in 

bijlage A, behorende bij dit besluit.  

Artikel 2   
1. Deze aanwijzing heeft betrekking op het openbaar nationaal- en internationaal 

burgerluchtverkeer.  

2. Het gebruik van het luchtvaartterrein vindt plaats met inachtneming van het gestelde 

in de artikelen 6, 7 en 8 van dit besluit:  

a. overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften binnen de daglichtperiode onder de ter 

plaatse geldende zichtweersomstandigheden, met dien verstande dat les- en 

oefenvluchten overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften buiten de periode van  

8.00 tot 20.00 uur plaatselijke tijd verboden zijn, en  

b. overeenkomstig de instrumentvliegvoorschriften tussen 07.00 en 23.00 uur 

plaatselijke tijd, voorzover deze periode valt buiten de daglichtperiode, met dien 

verstande dat les- en oefenvluchten overeenkomstig de  instrumentvliegvoorschriften 

verboden zijn.  
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Artikel 3   
1. De exploitant stelt ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat 

onverminderd het recht op vergoeding van kosten, lokalen ter beschikking indien 

deze nodig worden geacht voor de van rijkswege uit te oefenen diensten ten 

behoeve van de veiligheid, de regelmaat en de doelmatigheid van het luchtverkeer.  

2. De exploitant stelt op het luchtvaartterrein ten genoegen van de Minister van 

Verkeer en Waterstaat kosteloos grond ter beschikking voor de plaatsing en 

instandhouding van elektronische en meteorologische hulpmiddelen en de daarbij 

behorende werken ten dienste van het luchtverkeer, indien zulks van rijkswege 

noodzakelijk wordt geoordeeld.  

3. De exploitant biedt ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat 

voldoende gelegenheid voor het afhandelen van luchtreizigers en goederen, 

onverminderd het recht op vergoeding van kosten.  

Artikel 4  1. Het plan in hoofdzaak als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onder d, van de 

Luchtvaartwet, omvat het bepaalde in het tweede tot en met het vierde lid.  

2. In het landingsterrein zijn gelegen:  

a. een verharde baan, gelegen in de geografische richting 086° - 266°, met een lengte 

van 1.199 meter en een breedte van 27 meter, met daarbij behorende verharde 

rijbanen, en voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 2 en codeletter B;  

b. een onverharde baan, gelegen in de geografische richting 027° - 207°, met een lengte 

van 700 meter en een breedte van minimaal 25 meter, met daarbij behorende 

onverharde rijbanen, en voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 1 en 

codeletter B;  een en ander zoals vermeld in de Bijlage 14 van het Verdrag inzake de 

internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109), en zoals aangegeven op de kaart in 

bijlage B behorende bij dit besluit;  

c. twee onverharde zweefvliegbanen gelegen in de geografische richting 086° - 266° en 

in de geografische richting 027° - 207°, een en ander zoals aangegeven op de kaart in 

bijlage B, behorende bij dit besluit.  

3. De bij de in het vorige lid, onder a en b bedoelde banen behorende aan- en 

uitvliegroutes, zoals deze voor de berekening van de geluidszone, bedoeld 

in artikel 6, zijn gehanteerd, zijn aangegeven op de kaarten, opgenomen in 

bijlage C, behorende bij dit besluit.  

4. De beschrijving van de verwachte ontwikkelingen, naar aard en omvang 

van het luchtverkeer op het luchtvaartterrein Teuge, en de daarmee 

samenhangende geluidsbelasting door vliegtuigen, alsmede de voor de 

berekening van de geluidsbelasting toegepaste luchtverkeersgegevens zijn 

opgenomen bij bijlage B, behorende bij dit besluit.  

Artikel 5  1. De exploitant laat, met inachtneming van het gestelde in artikel 7, op het   

luchtvaartterrein slechts luchtverkeer toe, voorzover de daardoor veroorzaakte 

geluidsbelasting de in artikel 6 bedoelde geluidszone, niet overschrijdt.  

2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid, een zodanig feitelijk gebruik van het 

luchtvaartterrein plaats vindt dat een overschrijding van de in artikel 6 bedoelde 

geluidszone dreigt, dan wel een overschrijding dreigt van het in artikel 6, tweede lid 

bedoelde aantal bewegingen met hefschroefvliegtuigen of met vaste 

vleugelvliegtuigen met straalaandrijving en vaste vleugelvliegtuigen met 

schroefaandrijving met een maximum toegelaten startmassa van meer dan 6.000 kg, 

is de exploitant gehouden die maatregelen te nemen, die binnen zijn vermogen 

liggen om overschrijding van die geluidszone, dan wel het vastgestelde aantal 

bewegingen met hefschroefvliegtuigen of met vaste vleugelvliegtuigen met 

straalaandrijving en vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving met een 

maximum toegelaten startmassa van meer dan 6.000 kg, te voorkomen.  
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3. Maatregelen als bedoeld in het tweede lid worden genomen, overeenkomstig het 

vigerende gebruiksplan, met inachtneming van het gestelde in artikel 30b, vijfde en 

zesde lid van de Luchtvaartwet.  

4. Van een dreigende overschrijding, als bedoeld in het tweede lid is sprake, indien de 

geluidsbelasting behorende bij het feitelijk gebruik in een periode van zes maanden 

of langer vanaf de ingangsdatum van het geldende gebruiksplan,  

 

 

gevoegd bij de volgens het gebruiksplan voorziene geluidsbelasting in het resterende 

deel van de lopende gebruiksplan periode, de geluidszone als bedoeld in artikel 6 

overschrijdt.  

5. De gezagvoerder dan wel de eigenaar, de houder of de bezitter van een luchtvaartuig, 

gebruikt, doet of laat het luchtvaartterrein gebruiken, met inachtneming van de in het 

tweede en derde lid bedoelde maatregelen en het gestelde in de artikelen 2, 6, 7 en 8.  

Artikel 6  
1. De 47 Bkl geluidszone is de zone die is aangegeven op de kaart in bijlage D,  

behorende bij dit besluit.  

2. De exploitant staat maximaal 1.365 bewegingen met hefschroefvliegtuigen per jaar en 

maximaal 500 bewegingen per jaar met vaste vleugelvliegtuigen met straalaandrijving 

en met vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving met een maximum toegelaten 

startmassa van meer dan 6.000 kg toe.  

3. De exploitant staat maximaal 100 IFR-bewegingen per jaar toe. 

4. De in het tweede lid genoemde 1365 bewegingen mogen niet worden gebruikt om 

circuitvluchten, rondvluchten en lesvluchten uit te voeren.  

Artikel 7  
1. Het uitvoeren van rondvluchten met hefschroefvliegtuigen is verboden.  

2. Het uitvoeren van les- en oefenvluchten met vaste vleugelvliegtuigen met 

straalaandrijving of met vaste vleugelvliegtuigen met schroefaandrijving en een 

maximum toegelaten startmassa van meer dan 6.000 kg is verboden.  
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Artikel 8   

1. Ten aanzien van het gebruik van het luchtvaartterrein Teuge gelden in de periode van 

15 april tot 16 september de volgende voorschriften, waarbij de genoemde tijden 

plaatselijke tijden betreffen:  

a. het uitvoeren van les-, oefen- en rondvluchten en van vluchten met het doel 

valschermspringen te beoefenen met burgervliegtuigen is verboden:  

  1° op werkdagen vóór 08.00 en na 20.00 uur;  

 2° op zaterdagen vóór 09.00 en na 20.00 uur;  

  3° op zon- en erkende feestdagen vóór 10.00 en na 20.00 uur;  

b. het uitvoeren van circuitvluchten ten behoeve van het oefenen of het lesgeven in 

starten, landen of uitvoeren van oefennaderingen met burgervliegtuigen is verboden:  

  1° op werkdagen vóór 08.00 uur en na 20.00 uur;  

 2° op zaterdagen vóór 09.00 uur en na 18.00 uur;  

  3° op zon- en erkende feestdagen vóór 11.00 uur en na 17.00 uur;  

c. het uitvoeren van circuitvluchten ten behoeve van het oefenen of het lesgeven in 

starten, landen of uitvoeren van oefennaderingen met hefschroefvliegtuigen is 

verboden op zaterdagen en zon- en erkende feestdagen;  

d. het opstijgen met burgervliegtuigen voor het uitvoeren van reclamesleepvluchten is 

verboden:  

  1° op werkdagen vóór 08.00 en na 20.00 uur;  

  2° op zaterdagen vóór 09.00 en na 18.00 uur, met dien verstande, dat het afwerpen 

van het sleepnet is toegestaan tot 20.00 uur en dat bij vooraf aangekondigde 

evenementen gedurende maximaal drie zaterdagen in genoemde periode vanaf 08.00 

uur mag worden opgestegen met toestemming van de exploitant;  

2. het opstijgen van ballonnen van het luchtvaartterrein is afhankelijk van toestemming 

van de exploitant.  

Artikel 9   1. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de geluidszone en de naleving van 

de in dit besluit opgenomen voorschriften doet de exploitant aan de Inspecteur-

Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat binnen  

2 weken na afloop van de periode zoals in het Handhavingsvoorschrift  

Teuge vermeld, opgave van de gegevens zoals dat is voorgeschreven in het 

Handhavingsvoorschrift Teuge. 

2.  Het gebruiksplan als bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet betreft de periode 

van 1 november van enig jaar tot 1 november van het daarop volgende jaar.  

Artikel 10 1. Aan degene die door dit besluit schade lijdt of zal lijden wordt op verzoek een naar 

billijkheid te bepalen schadevergoeding toegekend, voor zover die schade 

redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de 

vergoeding niet, of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is 

verzekerd.  

2.  Op de behandeling van het verzoek is het bepaalde in de Regeling nadeelcompensatie 

Verkeer en Waterstaat 1999 van overeenkomstige toepassing.  
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Ontheffingen op de aanwijzing 

 

  Geen ontheffingen 

Aanwijzing Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Datum: 19 april 1996 

Aanwijzingen met betrekking tot bestemmingsplannen 

Artikel 1    

De gemeenteraden zijn conform het hieromtrent bepaalde in artikel 37, zevende lid 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht binnen een jaar na dagtekening van 

dit besluit bestemmingsplannen vast te stellen of te herzien voor de gronden, gelegen 

binnen de op bijlage A van dit besluit weergegeven geluidszones. 

Indien tegen dit besluit of het bijbehorende, gelijktijdig genomen besluit ex artikel 27 

Luchtvaartwet van de minister van Verkeer en Waterstaat of enkel tegen 

vorengenoemde besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat binnen de termijn 

voor het indienen van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State’ een verzoek om voorlopige voorziening is 

gedaan, vangt vorengenoemde verplichting niet aan voordat en voorzover op dat 

verzoek afwijzend is beslist. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, eerste lid, van de WRO besluit de 

gemeenteraad zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na het 

ontstaan van eerdergenoemde verplichting, omtrent medewerking aan de 

opgedragen vaststelling of herziening van de bestemmingsplannen. 

Bij de vaststelling of herziening van de bestemmingsplannen dienen de 

geluidsbelastinglijnen (contouren), die blijkens de eerdergenoemde bijlage A de 

plangebieden doorlopen, op de bestemmingsplankaarten te worden aangegeven en 

dient de inhoud van dit besluit in acht te worden genomen bij het vaststellen van de 

bestemmingsregelingen. 

Artikel 2  
  Ten aanzien van gronden, die volgens de plankaart een geluidsbelasting ondervinden 

van:  

a. meer dan zestig Bkl, mogen geen bestemmingsregelingen worden opgenomen, die 

nieuwe geluidsgevoelige objecten toelaten; 

b. meer dan vijftig doch niet meer dan zestig Bkl, mogen geen bestemmingsregelingen 

worden opgenomen, die nieuwe geluidsgevoelige objecten toelaten, behoudens de 

gevallen waarvoor de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer een hogere waarde heeft vastgesteld, als bedoeld in artikel 7, tweede 

lid van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart; 

c. meer dan vijftig Bkl doch niet meer dan zestig Bkl, mogen op grond van bestaande 

bestemmingsregelingen toelaatbare geluidsgevoelige objecten worden  
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gerealiseerd indien de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer een hogere waarde heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 10, eerste 

lid van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart. 

Aanwijzingen met betrekking tot de wijze waarop aan de bestemmingsplannen 

uitvoering dient te worden· gegeven 

Artikel 3    Voor geluidsgevoelige objecten gelegen op gronden als bedoeld in artikel 2 kan met 

inachtneming van artikel 9 van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart 

vervangende nieuwbouw in de plaats worden gesteld . 

Aanwijzingen omtrent de wijze en het tijdstip waarop geldelijke steun uit ’s Rijks 

kas wordt verleend 

Artikel 4    
De kosten die zijn gemoeid met het tot stand brengen of wijzigen van 

eenbestemmingsplan als bedoeld in artikel 1 komen ten laste van de gemeente. 

Artikel 5    De Minister van Verkeer en Waterstaat vergoedt aan de gemeente de kosten van 

vergoedingen bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, mits de 

toekenning daarvan is geschied met instemming van de Minister van Verkeer en 

Waterstaat of bij een beslissing op een ingesteld beroep. 

Bijlagen   

Bijlage A: Kaart en lijst met kadastrale aanduidingen tek.nr. 21-469A  

Bijlage B1: Kaart van het luchtvaartterrein Teuge met ligging van de banen tek.  

 nr. 21-470;  

Bijlage B2: beschrijving van de ontwikkeling van het luchtverkeer.  

Bijlage C:  Kaart met de aan- en uitvliegroutes zoals gehanteerd voor de be reke-  

 ning van de geluidszone tek.nrs. 21-471A t/m 474A  

Bijlage D:  Kaart met de geluidszone tek.nr. 21-475A  

Bijlage B2. 

Beschrijving van de verwachte ontwikkeling van het luchtverkeer alsmede de voor 

de berekening van de geluidsbelasting toegepaste luchtverkeersgegevens als 

bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, onder 2 en 3, van de Luchtvaartwet. 

Algemeen 

Het luchtvaartterrein Teuge wordt gebruikt voor kleine luchtvaart. Dat betreft een- 

en tweemotorige vliegtuigen met schroefaandrijving waarvan het maximum 

startgewicht in het algemeen niet boven de 6.000 kg ligt, daarnaast ook lichte 

hefschroefvliegtuigen en lichte straalvliegtuigen. Ook (motor)zweefvliegtuigen en 

ballonnen maken deel uit van het bestaande gebruik door de kleine luchtvaart. 

Het luchtverkeer dat plaatsvindt op Teuge bestaat uit: 

- zakelijke vluchten, chartervluchten en taxivluchten, 

- les- en oefenvluchten, 

- inspectievluchten 

- fotovluchten 

- positievluchten 

- politievluchten 

- brandweervluchten 

- ambulancevluchten 

- onderhoudsvluchten 

- rondvluchten 
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- reclamesleepvluchten 

- valschermvluchten 

- kunstvluchten 

- privé- en recreatieve vluchten. 

Het verkeer bestaat voor 28% uit vluchten met een zakelijk of bedrijfsmatig doel, 

60% uit lesvluchten, waarvan een groot deel beroepsopleiding is, en 12% uit privé- of 

recreatief gebruik. 

Ontwikkeling zakelijke en overige luchtvaart 

De toenemende internationalisering binnen Europa en het wegvallen van de 

(binnen)grenzen in de EU geven aan dat groei van de zaken luchtvaart zal 

plaatsvinden. 

Daarbij is de mate waarin van groei sprake zal zijn mede afhankelijk van de algemene 

economische ontwikkeling alsmede van de regionale economische ontwikkeling. Ook 

voor de luchthaven Teuge wordt een groei van de zaken- en taxiluchtvaart voorzien, 

mede als gevolg van de keuze voor verlenging van de start- en landingsbaan tot 

1.200 meter. Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de verwachte 

ontwikkeling van de zakelijke en taxiluchtvaart op Teuge en de noodzaak van 

baanverlenging in dat verband wordt verwezen naar de toelichting op dit besluit. 

De ontwikkeling van de privé- en recreatieve luchtvaart is vooral afhankelijk van de 

algemene economische ontwikkelingen en is qua omvang tamelijk constant. 

Circa 60 % van de vluchten op de luchthaven Teuge bestaat uit les- en 

oefenvluchten. Ruim 40 % van de les- en oefenvluchten in de kleine luchtvaart in 

Nederland wordt gemaakt voor de (basis)opleiding van personen die (later) als 

Nederlandse verkeersvliegers in de grote luchtvaart werkzaam zijn. De rest van deze 

vluchten vindt plaats voor de opleiding van beroepsvliegers in de kleine luchtvaart 

en voor de opleiding van privévliegers. 

Voor de luchthaven Teuge, waarvoor al sinds 1979 een ‘stand-still’ geldt voor het 

aantal vliegtuigbewegingen, wordt geen groei van het aandeel recreatief, privé en 

lesverkeer voorzien. 

Als gevolg van de toename van zakelijk verkeer zal de gebruiksruimte voor met name 

de recreatieve luchtvaart naar verwachting afnemen. 

Berekening geluidszone 

De invoergegevens voor de berekening van de geluidszone bestaan uit: 

- aantallen vliegtuigbewegingen (een beweging is een start of landing) 

- verdeling van de aantallen over de geluidcategorieën (BGKL) 

- de baangebruikspercentages 

- verdeling over de soorten vluchten (terrein, circuit, overland etc.) 

- de aan- en uitvliegroutes en het luchtverkeerscircuit, met verdeling van het 

luchtverkeer over routes en circuit  

- verdeling van het luchtverkeer in de tijd, over het jaar, maand, week en etmaal. Bij 

de berekening van de geluidszone is wat betreft het aantal vliegtuigbewegingen 

uitgegaan van 80.000 bewegingen met vaste vleugelvliegtuigen met 

schroefaandrijving, dat is het sinds 1979 voor Teuge geldende plafond. Bij de 

zoneringsberekening zijn de sinds 1991 aangehouden vrijwillige beperkingen 

verdisconteerd. Uitgegaan is van de bestaande vlootsamenstelling en gebruik van 

het vliegveld. 

Bij de berekening zijn vier categorieën vliegtuigen onderscheiden. De voor deze 

categorieën representatieve vliegtuigtypen zijnde Cessna 150 M (cat. 1, < 72 dB(A)), 
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de Cessna 172 M (cat. 2,72-75 dB(A)), de Cessna 182 P (cat. 3, 75-78 dB(A)) en de 

Cessna 310 R (cat. 4, > 78 dB(A)). 

Wat betreft het baangebruik is uitgegaan van 48,40% voor de baan gebruikt in de 

geografische richting 086˚ en 50,57% voor de baan gebruikt in de geografische 

richting 266˚ en van 0,26% voor de baan gebruikt in de geografische richting 027˚ en 

0,77% voor de baan gebruikt in de geografische richting 207˚. Voor de berekening 

van de geluidszone is uitgegaan van het voor Teuge vastgestelde circuitgebied met 

aan- en uitvliegpunten en procedures, zoals gepubliceerd in de luchtvaartgids, 

alsmede van de verder van het vliegveld gevolgde routes, die overigens geen 

verplicht karakter hebben. De routestructuur zoals gehanteerd voor de berekening 

van de geluidszone is weergegeven in bijlage C. 

De zoneringsberekening is op basis van de invoergegevens uitgevoerd door het 

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en na controle vastgelegd in het 

rapport NLR CR 94578 L. 

De geluidszone rond het luchtvaartterrein is aangegeven in bijlage D. 

Ke-verkeer 

Het luchtvaartterrein Teuge wordt eveneens gebruikt door lichte 

hefschroefvliegtuigen en, in beperkte mate, ook door lichte vaste vleugelvliegtuigen 

met straalaandrijving. Ook in de toekomst zal het luchtvaartterrein door deze 

categorieën luchtvaartuigen worden gebruikt. 

In het bestuurlijk overleg zoals bedoeld in artikel 19 Luchtvaartwet is vanuit de regio 

als voorwaarde gesteld een beperking van het gebruik door hefschroefvliegtuigen 

tot in totaal maximaal 400 vliegtuigbewegingen per jaar, teneinde het bestaande, 

structurele gebruik ten behoeve van les- en oefenvluchten op termijn te beëindigen. 

Voor een overgangsperiode van maximaal vijf jaar wordt voortzetting van het 

bestaande gebruik op basis van 4.500 vliegtuigbewegingen toegestaan. 

Daarnaast is een aantal van 100 bewegingen met vaste vleugelvliegtuigen met 

schroefaandrijving en een maximum toegelaten startmassa van meer dan 6.000 

kg of vaste vleugelvliegtuigen met straalaandrijving als maximum aantal 

bewegingen per jaar vastgelegd. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen 

naar de toelichting op dit besluit. 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


