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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-579187029 (DOS-2011-

0009668)

Contact

M. de Best

070 - 441 81 05

m.de.best@pzh.nl

Onderwerp:

Jaarrapport toezicht en handhaving kleine luchtvaart

Publiekssamenvatting:
Jaarlijks stelt DCMR een rapportage op van de audits,  het gebruik van de betreffende 

luchthavens en de klachten over kleine luchtvaart namens Gedeputeerde Staten. Conform artikel 

8.55 van de Wet luchtvaart brengen Gedeputeerde staten jaarlijks aan provinciale staten verslag 

uit over de milieuaspecten en indien van toepassing de externe-veiligheidsaspecten vanwege het 

luchthavenluchtverkeer.

Advies:
1. Vast te stellen het jaarrapport Toezicht en handhaving kleine luchtvaart 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met betrekking tot het jaarrapport Toezicht 

en handhaving kleine luchtvaart   
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel jaarrapport Toezicht en handhaving 

kleine luchtvaart
.

Besluit GS:
Conform advies vastgesteld

Bijlagen:
Jaarverslag_T&HH_kleine_luchtvaart_2015.PDF
Brief GS aan PS over jaarrapport toezicht en handhaving kleine luchtvaart.docx

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. de Best Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 maart 2017 7 maart 2017
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1 Toelichting voor het College

Jaarlijks stelt DCMR een rapportage op van de  audits, het gebruik van de betreffende 

luchthavens en de klachten over kleine luchtvaart namens Gedeputeerde Staten. Conform artikel 

8.55 van de Wet luchtvaart brengen Gedeputeerde staten jaarlijks  aan provinciale staten verslag 

uit over de milieuaspecten en indien van toepassing de externe-veiligheidsaspecten vanwege het 

luchthavenluchtverkeer.

Financieel en fiscaal kader:

Het besluit heeft geen financiële gevolgen. 

Juridisch kader:

DCMR houdt toezicht op de kleine luchtvaart in provincie Zuid-Holland. De kleine luchtvaart 

omvat in dit kader alle kleine luchthavens waarvoor Provinciale Staten een luchthavenregeling of 

–besluit hebben vastgesteld en door Gedeputeerde Staten verleende ontheffingen voor tijdelijk en 

uitzonderlijk gebruik (tug-ontheffing) in Zuid-Holland. Het beleid daarvoor is vastgelegd in de Visie 

Ruimte en Mobiliteit en de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van 

luchthavens 2013. 

2 Proces

In 2015 hebben de audits geleid tot vijf waarschuwingen. Hierover zijn de betrokkenen schriftelijk 

op de hoogte gesteld. De waarschuwingen hebben niet geleid tot het opleggen van sancties. Bij 

een overtreding kunnen meerdere handhavingsinstrumenten worden ingezet, zoals het 

opleggen van een boete. Per geval wordt een afweging gemaakt of tot handhavend optreden 

wordt overgegaan en welk instrumentarium hierbij wordt ingezet. Een geconstateerde 

overtreding behoeft namelijk niet in alle gevallen te leiden tot handhavend optreden. 

3 Communicatiestrategie

Een communicatiestrategie is niet nodig. 
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