
 

Bijlage 
 

Vragen en opmerkingen t.a.v. implicaties benutting geluidsruimte bij 

uitplaatsing helikopters 
 

Een belangrijk element in het advies van de verkenner betreft actie 1, het uitplaatsen van het 

helikoperverkeer naar een andere locatie die minder hinder oplevert. Bij het behoud van de huidige 

vergunde milieugebruiksruimte (een ander belangrijk aspect van het advies van de verkenner) 

betekent dit dus dat de milieugebruiksruimte die vrijkomt door  uitplaatsing van de helikopters benut 

kan worden voor commercieel (groot) vliegverkeer. Dit lijkt een sympathieke oplossing  te zijn die 

zowel recht doet aan de wensen van de luchthaven en het bedrijfsleven als omwonenden.  

Dit onderdeel van het advies roept echter een aantal vragen op die beantwoord moeten worden om 

de implicaties van deze actie goed te kunnen overzien. 

Grenswaarden handhavingspunten 

De vergunde geluidsruimte wordt uiteindelijk formeel verankerd in grenswaarden van 

handhavingspunten, hier wordt dus ook op gehandhaafd. Het is daarom belangrijk dat volkomen 

helder is dat het behoud van de huidige vergunde milieuruimte geïnterpreteerd kan worden als het 

behoud van de huidige grenswaarden van de handhavingspunten (of evenredige  grenswaarden bij 

de instelling van nieuwe handhavingspunten). Dit wordt in het advies van de verkenner nog niet 

expliciet vermeld.  

Door hier duidelijkheid over te verschaffen, wordt ook voorkomen dat het benutten van de 

geluidsruimte die vrijkomt door uitplaatsing van de helikopters kan leiden tot lokale verschuivingen 

van de hinder waardoor bepaalde locaties onevenredig benadeeld zouden worden. Ook schept dit 

helderheid over hoe wordt omgegaan met hinder die helikopters in de huidige situatie veroorzaken 

door vluchten die niet over de handhavingspunten gaan.   

Vrijkomende geluidsruimte door uitplaatsing helikopters 

Het is onduidelijk waar de door de verkenner genoemde 25% gebruiksruimte door maatschappelijk 

helikopterverkeer op gebaseerd is. In de beschikbare documentatie worden hier namelijk 

verschillende getallen voor genoemd: 
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Vraag is dus of de door de verkenner genoemde 25% gebaseerd is op de bestaande verdeling van de 

geluidsruimte of een toekomstige. Ook is het onduidelijk of de verkenner naast uitplaatsing van het 

maatschappelijke helikopterverkeer ook doelt op uitplaatsing van het overige helikopterverkeer.  

Benutting ruimte door commercieel vliegverkeer 

Om in te schatten wat de benutting van de geluidsruimte die vrijkomt door uitplaatsing van het 

helikopterverkeer door commercieel verkeer betekent, is het belangrijk om te weten om hoeveel 

vluchten het gaat.  

In het MER wordt aangegeven dat in het gebruiksjaar 2013-2014 sprake was van 4.000 

helikoptervluchten (in totaal). Dit betekent echter niet dat hiervoor 4.000 commerciële vluchten in 

de plaats kunnen komen omdat niet iedere vlucht evenveel geluidsruimte inneemt( ’s nachts vliegen 

telt bijvoorbeeld zwaarder mee en helikopters vliegen relatief vaak ‘s nachts).  

In hun verkenning (2014) naar groeimogelijkheden van RTHA die uitplaatsing van de helikopters 

biedt, gaat To70 uit van de volgende gegevens: 

 

Gebruiksruimte Vliegbewegingen commercieel verkeer 

13% 4.000-5.000 

19% 6.000-7.000 

 

Als dit wordt geëxtrapoleerd naar de 25% uit het advies van de verkenner, dan komt dat neer op 

circa 8.000 – 9.000 vliegbewegingen.  

Hierbij moet opgemerkt wordt dat uitplaatsing van het helikopterverkeer niet betekent dat er bij 

omwonenden van RTHA nooit meer een helikopter over zal vliegen omdat deze immers ook vanuit 

de nieuwe helikopterstandplaats naar locaties in de nabije omgeving van RTHA zouden 

kunnenvliegen als hier bijvoorbeeld een trauma- of politiehelikopter ter plaatse moet zijn. Het is 

onduidelijk om hoeveel vliegbewegingen het hier dan zal gaan.  

Ook moet worden opgemerkt dat het helikopterverkeer groeit door de steeds grotere inzet voor 

maatschappelijke doeleinden. Wanneer de door de verkenner benoemde 25% van de geluidsruimte 

betrekking heeft op de toekomst, dan zal deze geluidsruimte die door helikopters gebruikt wordt dus 

ten koste gaan van een deel van de geluidsruimte die in de huidige situatie dus nog door 

commercieel (groot) vliegverkeer wordt gebruikt. In dat geval zouden de genoemde 8.000 – 9.000 

vliegbewegingen dus niet volledig in toevoegingen zijn op de huidige vliegbewegingen van (groot) 

commercieel vliegverkeer, maar hier deels mee overlappen.  

Effecten natuur en recreatiegebieden 

Het helikopterverkeer hanteert andere vliegroutes dan het (groot) commercieel verkeer. Via de 

handhavingspunten kan gestuurd worden op het limiteren van de geluidshinder in de nabij gelegen 

woongebieden. Maar het is ook van belang om te weten wat het vervangen van helikopterverkeer 

door groot commercieel verkeer betekent voor de mate van verstoring in de omliggende natuur- en 

recreatiegebieden. En of dit bijvoorbeeld aanvullende maatregelen vergt in het kader het weren van 

vogels.  

Hinderbeleving 

Aantallen vluchten corresponderen niet één op één met de mate van hinderbeleving. Aspecten die in 

grote mate meespelen voor de mate waarin hinder beleefd wordt, zijn bijvoorbeeld het tijdstip van 

vluchten, de vlieghoogte, het type vliegtuig etc. Omdat helikoptervluchten en vluchten van 



 

commercieel (groot) vliegverkeer wezenlijk van elkaar verschillen, is het lastig om in te schatten wat 

de vervanging van helikoptervluchten door vluchten van commercieel (groot) verkeer zal betekenen 

voor de hinderbeleving.  

In ieder geval is uit de klachtenrapportage van de DCMR op te maken dat er relatief veel meer 

klachten binnenkomen over groot verkeer dan helikopters. Het lijkt er dus op dat de hinderbeleving 

door de geluidsproductie van groot verkeer groter is dan de hinderbeleving door de geluidsproductie 

van helikopters.  

Nieuwe locatie helikopterstandplaats 

De verkenner adviseert om een onderzoek uit te voeren naar een alternatieve locatie voor het 

maatschappelijk helikopterverkeer. Het is begrijpelijk dat daar een gedegen onderzoek voor nodig is 

en de uitvoering van zo’n onderzoek tijd kost. Om een definitief oordeel te kunnen geven over of  het 

uitplaatsen van de helikopters tot een netto verbetering leidt, is het echter wel van groot belang om 

te weten wat de nieuwe locatie zal worden.   


