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Als eerste was er een inspraak van mw. Smit, voorzitter van de vechtplassencommissie. Zij 

bracht bezwaren naar voren met betrekking tot vergroten van het oppervlak, het feite dat nu 

sprake is van een exploitant, mogelijkheid van vluchten van recreatieve aard, geluidsoverlast, 

en handhaving (o.a. in de nacht). Een deel van deze punten kwam ook terug in de bijdragen 

vanuit de verschillende fracties. 

 

Vanuit de commissie zelf werd, naast bovengenoemde punten nog ingegaan op de onbepaalde 

tijd en overdraagbaarheid van de vergunning, de echte aantallen vliegbewegingen ten opzichte 

van de totaal vergunde aantallen, een mogelijke hernieuwde toets op nut een noodzaak van 

een helihaven aldaar, de mogelijkheid om een vergunning te weigeren, overlast voor de natuur 

en gedurende het broedseizoen. 

 

In zijn beantwoording ging gedeputeerde De Vries uit van behoorlijk bestuur, betrouwbare 

overheid en rechtszekerheid voor burgers. Op grond hiervan is het niet mogelijk om de 

vergunning te weigeren, voor bepaalde tijd te verlenen of om slechts een zeer klein aantal 

vliegbewegingen toe te staan. Overdraagbaarheid op derden is niet mogelijk. (Milieu)winst is 

dat bij de omzetting het aantal vliegbewegingen omlaag is gebracht, de vliegtijden zijn 

beperkt (’s nachts mag er überhaupt niet gevlogen worden) en slechts 3 typen helikopters zijn 

toegestaan. Overigens is het beeld dat niet van de maximaal aantal mogelijke 

vliegbewegingen gebruik werd gemaakt inde oude situatie. Handhaving zal strikt worden 

opgepakt. 

Aangezien het bestaand gebruik wordt voortgezet is een hernieuwde check op nut en 

noodzaak niet aan de orde. Bij de vluchten zelf is het onderscheid commercieel versus niet 

commercieel van belang, niet of vluchten zakelijk of van recreatieve aard zijn. Invloed 

gedurende het broedseizoen is er niet. 
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