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

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

getreden. Dit had te maken met de procedure die de exploitant, Heliplan, bij ILT moest doorlopen

voor een verklaring van veilig gebruik luchtruim. In 2018 is de vervaldatum van de

luchthavenregeling gewijzigd van 1 april 2018 naar 1 april 2020. Voordat er daadwerkelijk

gevlogen kan worden, heeft Heliplan ook nog een omgevingsvergunning nodig. Heliplan zegt

deze eind 2017 aangevraagd te hebben, maar de gemeente Den Haag zou hierover nog geen

besluit genomen hebben. 

 

Inmiddels komt de nieuwe vervaldatum van de luchthavenregeling al weer in zicht. Heliplan kan

een nieuwe wijziging van de vervaldatum aanvragen. Voor een eventuele verlenging dienen wij

de voorbereidingen geruime tijd van te voren te starten. Wij achten dit alleen zinvol, indien er

uitzicht is op daadwerkelijk gebruik en dus op verlening van de hiertoe benodigde

omgevingsvergunning.
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Echter uw coalitie akkoord, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is gesloten,

zegt over dit dossier: “In onze stad is geen ruimte voor een helikopterhaven, dat betekent dan ook

dat we onze steun voor de helihaven in Ypenburg intrekken.” Met het oog op de door ons

eventueel in gang te zetten verlenging van de luchthavenregeling verzoeken wij u vriendelijk om

binnen 4 weken vanaf dagtekening duidelijkheid te verschaffen.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs H.M.M. Koek drs J. Smit

  

 

 


