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Hierbij informeren wij u over het besluit van het college van Gedeputeerde Staten over de 

luchthavenregeling voor helikopters aan de Spoorlaan te Den Haag. Op 7 februari hebben de 

fracties met elkaar en gedeputeerde Bom in de Commissievergadering van Verkeer en Milieu 

gesproken over de beoogde wijziging van de vervaldatum van deze luchthavenregeling. 

Gedeputeerde Bom heeft daarbij toegezegd u te informeren als Gedeputeerde Staten hierover 

heeft besloten. Met deze brief wordt invulling gegeven aan deze toezegging. 

De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag is op 14 

oktober 2015 vastgesteld door Provinciale Staten, maar is pas op 20 januari 2018 in werking 

getreden. Omdat de luchthavenregeling vervalt op 1 april 2018, en per die datum uitvoering dient 

gegeven te zijn aan twee moties van Provinciale Staten, was een nieuwe afweging nodig over de 

vervaldatum van de luchthavenregeling.

Op 20 maart jl. hebben Gedeputeerde Staten besloten de luchthavenregeling die in 2015 reeds is 

vastgesteld te wijzigen. Ten opzichte van de eerder op 14 oktober 2015 door Provinciale Staten 

vastgestelde luchthavenregeling is het volgende gewijzigd:

- De in overeenstemming met Luchtverkeersleiding Nederland van en naar de luchthaven 

te volgen route is in de regeling opgenomen. 

- De vervaldatum is gewijzigd van 1 april 2018 naar 1 april 2020, vanwege de latere datum 

van inwerkingtreden van de luchthavenregeling.

Inhoudelijk is de luchthavenregeling verder ongewijzigd. Zie de bijlage voor de gewijzigde 

luchthavenregeling voor helikopters aan de Spoorlaan in Den Haag.
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De wijziging van de luchthavenregeling treedt in werking na verlening van de Verklaring Veilig 

Gebruik Luchtruim door de Inspectie van Leefomgeving en Transport. Na publicatie in het 

Provinciaal Blad, hebben belanghebbenden zes weken de mogelijkheid beroep in te stellen bij de 

Raad van State tegen het besluit tot wijziging van de luchthavenregeling. De luchthavenregeling 

kan pas gebruikt worden als gemeente Den Haag de omgevingsvergunning heeft verleend. 

Volgens planning is de aanvraag hiervoor in maart compleet gemaakt. Daarna zal de procedure 

minimaal acht weken duren voordat de vergunning is verleend.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Beschikking wijziging luchthavenregeling helikopters Spoorlaan te Den Haag
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