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Betreft: beroep tegen TUG-ontheffing 6 september 2017, gepubliceerd 8 september 2017, aan
Heliflight Holland BV(bijlage 1)

Abcoude, 13 september 2017

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stelt de vereniging Spaarhet Gein te Abcoude bij uw rechtbank beroep in tegen bovenvermeld
besluit van 6 september 2017.

Devereniging Spaarhet Gein stelt zich blijkens haar statuten (bijlage 2) ten doel de bescherming van
de rust en de schoonheid van het Geingebied. Circa450 boeren, burgers en buitenlui zijn lid van de
vereniging. Het Gein is een eeuwenoud agrarisch gebied onder de rook van Amsterdam. De
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied zijn alom erkend. Mondriaan
heeft een groot deel van zijn vroege werken in het Gein geschilderd. Nescioschreef er zijn Titaantjes.
JacobOlie maakte er zijn beroemde foto's. Eindvorige eeuw is een provinciegrenscorrectie
aangebracht om het Geingebied (tot dan voor de helft in Noord-Holland, en voor de andere helft in
Utrecht gelegen) in één hand te brengen. Onder de hoede van de provincie Utrecht werden de
belangen van het Geingebied veiliger gewaand. In de 25 jaar van de het bestaan van de vereniging is
zij er in geslaagdvele ernstige bedreigingen voor het Geingebied te verijdelen. Genoemd kunnen
worden de aanlegvan de A6-A9, dwars door het Geingebied, de aanlegvan het verdubbelde spoor op
maaiveldniveau, en de rigoureuze kap van ca4.000 bomen op de historische dijken langshet Gein bij
gelegenheid van dijkverbeteringswerkzaamheden. Uw provincie heeft recentelijk een Toeristisch
Overstap Punt in het Geingebiedgecreëerd. Verspreid langshet Gein bevindt zich een aantal
natuurmonumenten in de zin van de Natuurbeschermingswet. Dezone langshet Gein is een
ecologischeverbindingszone. Het gebied herbergt ook een grote variëteit aan flora en fauna.

In dit zo goed bewaarde gebied genieten niet alleen de bewoners, maar dagelijks ook vele recreanten
van de rust en de schoonheid. "Een oasevan rust" iseen veelgehoorde typering.

Eenrecent beleidsdocument van de provincie Utrecht, het Natuurbeheerplan 2018, bevat onder
meer een beschrijving van de kernwaarden van de Vechtvallei, waartoe het Gein in dat plan behoort.
Expliciet wordt voor dat deel van het Groene Hart gesteld:

"Rust en stilte. Dezekernkwaliteit is een belangrijke gevoelswaarde van het Groene Hart. Zij is nauw
gerelateerd aan openheid en (veen) weidekarakter. Het kent een grote waardering en is van belang
voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat." [Natuurbeheerplan 2018 van de Provincie
Utrecht, blz. 76 (bijlage3)]



De vereniging Spaar het Gein maakte daarom bezwaar tegen de op 29 maart 2017 in het
Publicatieblad van de provincie gepubliceerde, aan Heliflight Holland BV verleende TUG-ontheffing
(van 27 maart 2017) voor de locatie Gein Zuid 12 te Abcoude. De ontheffing gold voor maximaaiSO
keer opstijgen en landen, op 12 nader te bepalen vliegdagen in 2017.

Het opstijgen en landen met een helikopter is een rustverstorende activiteit, die totaal niet past in
het Geingebied.

In de optiek van de vereniging waren GSvoorbijgegaan aan het bepaalde in artikel 6 van de
Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart van de provincie. Daarin is
bepaald dat GS bij het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing een belangenafweging
mogen maken. De daarbij in het bijzonder af te wegen belangen betreffen de volgende aspecten
waarvoor de aanvrager de informatie dient aan te leveren:
a. het belang van de aanvrager (zowel maatschappelijk, economisch als vervoerstechnisch);
b. het belang van omwonenden van het terrein, woonachtig in woningen en/of andere
geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder in ieder geval begrepen de geluidbelasting;
c. het belang voor natuur en milieu in omgeving, in het bijzonder de Ecologische Hoofdstructuur,
Natura2000, natuurbeschermingswetgebieden en stiltegebieden;
d. het gebruik van een gemotoriseerd of ongemotoriseerd luchtvaartuig;
e. de verkeersaantrekkende werking, en
f. de geluidproductie van het betreffende luchtvaartuig.

De vereniging stelde zich op het standpunt dat de ontheffing er niet van getuigde dat GSdeze in
artikel 6 genoemde belangenafweging hadden gemaakt, hetgeen op zich al betekende dat het besluit
onzorgvuldig is voorbereid en/of onvoldoende gemotiveerd is. Verder was de vereniging van mening
dat GS niet in redelijkheid hebben kunnen besluiten aan de belangen van de aanvrager meer gewicht
toe te kennen dan aan de belangen van de omwonenden en die van natuur en milieu. Het betreft hier
'pretvluchten' waarmee enkele passagiers een leuke vlucht worden geboden die ten koste gaan van
de rust van de omwonenden, de recreanten en de fauna. De eerste vlucht op basis van deze
ontheffing vond nota bene plaats in het broedseizoen. Dat op zich getuigde er al van dat de
ontheffinghouder zich de belangen van anderen niet aantrok. Maar ook buiten het broedseizoen is de
activiteit ongepast. Als aangegeven, in de nabijheid van de locatie bevinden zich wettelijk
beschermde natuurmonumenten. Het Gein is een Ecologische verbindingszone. Relevant is ook dat
de ontheffing een verkeersaantrekkende werking heeft.

Op 20 juni 2017 stelde de Awb-adviescommissie haar advies aan GSvast (bijlage 4).
De commissie kwam tot de conclusie dat de dichtstbijzijnde woning zich op een afstand
bevond van 302 meter en dat daarmee was voldaan aan de minimale afstandseis van 247
meter.
Echter overwoog de commissie dat het besluit van 27 maart 2017 geen uitdrukking gaf aan
een afweging van belangen ten aanzien van de locatie van opstijgen en landen. De nabijheid
van aanwezige natuurmonumenten, het zijn van ecologische verbindingszone en de variëteit
aan flora en fauna hadden naar het oordeel van de adviescommissie moeten worden
meegewogen. De enkele omstandigheid dat de locatie is gelegen op ruime afstand van een
stiltegebied of Natura-2000-gebied maakt dat niet anders. En, als afsluiting waaruit blijkt dat
de commissie de grote landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve functie van het
Geingebied onderkent: "Daar komt bij dat de commissie bezwaarmaker kan volgen in zijn
betoog over het belang van het Geingebied."
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GSvan Utrecht hebben het advies van de commissie integraal en onvoorwaardelijk overgenomen:
"De overwegingen van de in het advies moeten als de onze worden beschouwd." Het besluit van 27
maart 2017 werd herroepen met het besluit van GSvan 29 augustus 2017 (bijlage Sj.

Het thans bestreden besluit

Eenweek later, op 6 september 2017, verlenen GS(althans de teamleider Vergunningverlening
Bodemen Water namens hen) weer een TUG-ontheffing aan Heliflight Holland BV,nu voor maximaal
10 starts en 10 landingen (dus 20 vliegbewegingen) op twee dagen (21 oktober 2017 en 16 december
2017) voor de locatie GeinZuid 12 te Abcoude. In totaal gaat het dus om maximaal40
vliegbewegingen.
GSstellen dat de verkeersaantrekkende werking van de ontheffing voor Gein Zuid 12 beperkt is, en
dat er op of nabij de locatie voldoende parkeergelegenheid is.
VolgensGSis er geen geluidsgevoelig object binnen de van toepassing verklaarde grens van 247
meter. Ook stellen GSdat de afstand tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN), zoals de ecologische
hoofdstructuur tegenwoordig genoemd wordt, eveneensgroter is dan de afstand van 247 meter.
Onder het kopje 'Belangenomwonenden e.a.' noemen GSde vereniging Spaar het Gein en stellen dat
de door de vereniging nagestreefde doelen "voornamelijk voortvloeien uit het bewaren van de
ruimtelijke verhoudingen in het gebied en het evenwicht tussen de natuur en het wonen en werken
van de mens in het gebied".
Onder het kopje 'Belangenaanvrager' onderkennen GSdat dit een commercieel belang betreft.
RondomAmsterdam is er weinig ruimte voor locaties waar een ontheffing kan worden verleend.
GSstellen van mening te zijn dat dat door het verlenen van de ontheffing geen sprake is van een
structurele aantasting van de schoonheid, rust en het landelijke karakter van het Geingebied. "Er is
immers geen sprake van een structurele aantasting van de ruimtelijke verhoudingen in het gebied en
het evenwicht tussen de natuur en het wonen en werken van de mens in het gebied". Deontheffing
heeft immers betrekking op één dag. Rekeninghoudend met deze belangen en met het belang van
commerciële luchtvaartondernemingen om een bedrijf te mogen uitoefenen, verlenen GSde
ontheffing.

Beroepsgronden

Devereniging meent dat het besluit van 6 september 2017 onbevoegdelijk is genomen en niet valt te
rijmen met het nog maar één week oude besluit van 29 augustus 2017, daarom getuigt van willekeur
en in elk geval van een niet draagkrachtige motivering. Ook zijn ook nu weer niet alle betrokken
belangen op kenbare wijze meegewogen, hetgeen getuigt van een onvolledig en dus onzorgvuldig
onderzoek.

Toelichting

Bevoegdheid

Het besluit van 29 augustus 2017 is op bezwaar genomen en ondertekend door GSvan Utrecht. Het
besluit van 6 september 2017 is namens GSgenomen door de teamleider Vergunningverlening
Bodem en Water. Naar de mening van de vereniging zou het logisch zijn geweest dat GSook zelf de
nieuwe beslissingop de oude (aangevulde) aanvraagzouden hebben genomen. Nu neemt de
teamleider de beslissingen geeft aan dat beroep openstaat bij uw rechtbank. Hij passeert daarmee
de mogelijkheid dat de Awb-adviescommissie zich over de zaakkan buigen. Het laat zich raden
waarom. Of tegen het besluit staat bezwaar open, of er GSnemen het besluit van 6 september 2017
zelf en stellen beroep op de rechtbank open.
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Motivering, onderzoek en belangenafweging

Bij het besluit van 29 augustus 2017 hebben GS het advies van de bezwaarcommissie integraal
overgenomen. Dat betekent dat de nabijheid van aanwezige natuurmonumenten, het zijn van
ecologische verbindingszone en de variëteit aan flora en fauna ook volgens GSmoeten worden
meegewogen. De enkele omstandigheid dat de locatie is gelegen op ruime afstand van een
stiltegebied of Natura-2000-gebied maakt dat niet anders.

Het integraalovernemen van het advies betekent ook dat de grote landschappelijke,
cultuurhistorische en recreatieve waarden van het Geingebied in de belangenafweging een plaats
behoren te krijgen. Immers, anders kan de afsluitende zin in het advies ("Daar komt bij dat de
commissie bezwaarmaker kan volgen in zijn betoog over het belang van het Geingebied.") niet in
redelijkheid worden begrepen.

Het besluit van 6 september 2017 geeft er in het geheel geen blijk van dat het belang van het
Geingebied, als gebied met grote landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden,
werkelijk is meegewogen. De in het Natuurbeheerplan 2018 beschreven kernkwaliteiten "rust en
stilte" als belangrijke en na te streven gevoelswaarden van het gebied, zijn volledig genegeerd.

Het belang dat de vereniging nastreeft wordt ten onrechte en zonder onderbouwing gereduceerd tot
dat van ruimtelijke verhoudingen, waarvan dan wordt gezegd dat die niet structureel worden
aangetast. Inherent aan een ontheffingstelsel is dat het een uitzondering mogelijk maakt op een in
beginsel verboden activiteit. Dat vereist dat ontheffingen zo niet restrictief en spaarzaam, dan toch in
elk geval op zorgvuldige wijze behoren te worden verleend. GS hebben, gelet op artikel 6 van de
Beleidsregels, de ruimte om de hiervoor genoemde belangen een plaats in de belangenafweging te
geven en moeten die dan ook meewegen. Immers, de bevoegdheid bepaalde belangen mee te
wegen, impliceert voor een bestuursorgaan een verplichting die belangen mee te wegen. De
verstoring van rust en stilte die het opstijgen en landen van een helikopter teweegbrengt, kan niet
worden gebagatelliseerd als zijnde niet van structurele aard. Met dezeontheffing is de
ontheffinghouder gerechtigd op twee zaterdagen rondvluchten vanuit het Geingebied te houden en
daarbij 40 vliegbewegingen te genereren. Dit betekent dus ernstige overlast en rustverstoring
gedurende twee dagen. Daar komt bij dat de precedentwerking waarvoor de vereniging na de eerste
ontheffing van 27 maart 2017 vreesde, is bewaarheid. Immers, na Heliflight Holland BVheeft ook een
andere commerciële helikopteronderneming (HeliCentre BVte Lelystad) het Geingebied als
heliplatform gevonden en op 8 september 2017 een ontheffing verkregen voor 110vliegbewegingen
op 23 september 2017. Tegendie ontheffing heeft de vereniging vandaag ook bezwaar gemaakt.
Andere ondernemingen zullen volgen, waarna de verstoring alsvanzelf structureel wordt.

GS,althans de teamleider die beweerdelijk namensGSde ontheffing heeft verleend, hebben ondanks
en in strijd met het integraalovergenomen adviesvan de Awb-adviescommissie, een beperkter
belangenafweging gemaakt dan volgens artikel 6 van de Beleidsregelshad gekund en dus ook had
gemoeten.

Ook onvoldoende gemotiveerd acht de vereniging de redenering waarmee de afstandsgrens tot
geluidsgevoelige objecten tot 247 meter wordt gereduceerd. Die reductie vindt plaats met
gebruikmaking van overflight gegevens.Overflight gegevenszullen betrekking hebben op het geluid
dat een overvliegende helikopter maakt. Die gegevenszijn niet geschikt om een te gebruiken bij het
bepalen van de afstand van een opstijgende of landende helikopter. De hoeveel energie en dus geluid
die nodig is om een object in beweging te krijgen is immers veel groter dan de energie die nodig is om
een object in beweging te houden. Dit betekent dat uitgegaan dient te worden van de in de
Beleidsregelsopgenomen grens van 500 meter. In casuzijn er meerdere woningen die zich binnen
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500 meter afstand tot de vergunde locatie bevinden en behoort de ontheffing ook om die reden te
worden geweigerd.

Onvoldoende gemotiveerd acht de vereniging ook dat de redenering waarmee GSde reductie ook
van toepassing verklaart op de afstand tot krachtens natuurbeschermingsregels
beschermenswaardige objecten (zoals de natuurmonumentale oeverlandjes en de ecologische
verbindingszone die het Gein en haar oevers vormen).

De vereniging meende na het besluit van 29 augustus 2017 gevrijwaard te zullen blijven van het
gebruik van het Geingebied als heliplatform. De nu toch verleende ontheffing getuigt van een
willekeurig handelende overheid, die niet alleen de overwegingen in een krap een week oud, eigen
besluit miskent, maar ook eigen beleid zoals bijvoorbeeld verankerd in het natuurbeleidsplan 2018.

Conclusie

Devereniging meent dat het bestreden besluit, als zijnde onbevoegd genomen, althans
onmiskenbaar onrechtmatig, niet in stand kan blijven en dient te worden vernietigd.

Bijgaand,ten bewijze van de bevoegdheid beroep in te stellen, een recent uittreksel uit het
Handelsregister (bijlage 6).

Graagvernemen wij van u.

Hooga

ans E.de Leeuw
secretarisvoorzitter
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BESCHIKKING

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht,
gezien de aanvraag van Heliflight Holland BV, ontvangen op 15 maart 2017 en aanvullende informatie ontvangen
op 20 juli 2017;
gelet op artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, het Besluit burgerluchthavens, de Regeling veilig gebruik luchthavens
en andere terreinen en de Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk qebruik luchtvaart provincie Utrecht,

besluiten,

aan Heliflight Holland BV ontheffing te verlenen van het verbod om op 21 oktober en 16 december met een
helikopters buiten een luchthaven op te stijgen van en te landen op een terrein nabij Gein-Zuid 12 in Abcoude,
uitsluitend met de in Tabellaangegeven luchtvaartuigen op waarbij voldaan moet worden aan de in deze
ontheffing opgesomde voorwaarden. Deze ontheffing geldt voor maximaallO starts en 10 landingen met een
totaal van maximaal 20 vliegbewegingen per dag.

Dit besluit treedt in de plaats van het op 29 augustus 2017 in bezwaar herroepen besluit van 27 maart 2017,
kenmerk Z-VERG-2017-0933, briefnummer Zj17j580196-602840.

Aanvraag
De aanvrager verzoekt op 15 maart 2017 met aanvullende informatie ontvangen op 20 juli 2017 om met
helikopters maximaal 10 starts en 10 landingen met een totaal van maximaal 20 vliegbewegingen per dag op 21
oktober 2017 en 16 december 2017 uit te voeren op een terrein nabij Gein-Zuid 12 in Abcoude.

Overwegingen

Aantal vliegdagen per jaar
De mogelijkheid tot het verlenen van de gevraagde ontheffing wordt geboden door artikel Ba.51 van de Wet
luchtvaart. Daarnaast passen wij de "Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart
Provincie Utrecht" toe. Daarin is bepaald dat, voor alle luchtvaartmaatschappijen tezamen, per locatie voor
maximaal 12 vliegdagen per kalenderjaar ontheffing kan worden verleend van het verbod om buiten een
luchthaven te landen op en/of op te stijgen.

De Regionale Uitvoeringsdienst CRUD)Utrecht verleent vergunningen en handhaaft wetten en regels op het gebied van milieu,
natuur, bodem, landschap en water. De RUD werkt voor de provincie Utrecht en 11 gemeenten.



De reeds voor het betreffende kalenderjaar voor die locatie:
met ontheffing verleende vliegdagen uit locatiegebonden ontheffingen voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik
(TUG-ontheffingen) en de als gevolg van andere generieke en locatie gebonden TUG-ontheffingen ingediende
meldingen van vliegdagen moeten daarbij worden inbegrepen.

Verleende vliegdagen van naastgelegen terreinen tellen ook mee. Als richtlijn voor de aanwijzing van
'naastgelegen terreinen' geldt een afstand van 1000 meter hemelsbreed.

Wij hebben voor deze locatie in het jaar 2017 op 27 maart 2017 voor 12 dagen ontheffing verleend. Deze
ontheffing is op 29 augustus 2017 herroepen. Vóór het herroepen van de ontheffing van 27 maart 2017 is op 2
dagen gebruik gemaakt van de ontheffing. Wij hebben geen meldingen op een generieke ontheffing ontvangen.
Hiermee is het aantal dagen (12) dat het terrein in het jaar mag worden gebruikt niet overschreden.

Beschermde gebieden en verkeersaantrekkende werking
Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de locatie niet gelegen is in een Natura 2000- of stiltegebied. De locatie
ligt op een afstand van 6 kilometer van een stiltegebied en op 3,9 kilometer van een Natura-2000 gebied.
De verkeersaantrekkende werking van de aangevraagde activiteiten is beperkt en er is op of nabij de locatie
voldoende parkeergelegenheid.

Belangenafweging

Locatie
In de nabijheid van de locatie zijn geen specifieke belangen bekend van omwonenden of objecten, die een andere
afweging behoeven met betrekking tot geluidbelasting dan de afweging die wij hieronder maken onder het kopje
"geluid". Bij iedere ontheffing wordt de geluidproductie van het specifieke luchtvaartuig meegewogen (zie tabel 1
hieronder).

Op basis van artikel 6 van de provinciale beleidsregels kunnen wij het belang van natuur en milieu in de omgeving
ook afwegen. De locatie is gelegen in de nabijheid van het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voormalige
ecologische hoofdstructuur. Wij hanteren voor de afstanden tot Natura 2000, stiltegebieden en andere gebieden
met natuurwaarden, zoals het NNN, dezelfde afstand als tot woningen en andere geluidsgevoelige objecten. De
aan te houden afstand is gerelateerd aan de aangevraagde helikopter met het hoogste bronvermogen. Deze
afstand is 247 meter (zie hieronder onder het kopje "geluid"). De locatie is niet gelegen binnen een afstand van
247 meter tot de NNN.

Belangen omwonenden e.a.
Belangen van de Vereniging Spaar het Gein. De Vereniging Spaar het Gein zet zich volgens haar statuten in voor
bescherming van schoonheid, rust en het landelijk karakter van het Geingebied. Deze belangen vloeien vnl. voort
uit het bewaren van de ruimtelijke verhoudingen in het gebied en het evenwicht tussen de natuur en het wonen
en werken van de mens in het gebied.

Belangen aanvrager
Belangen van aanvragers van een TUG ontheffing. Deze belangen zijn vnl. commercieel, het uitoefenen van hun
bedrijfsvoering die o.a. bestaat uit het uitvoeren van betaalde (rond)vluchten. Rondom Amsterdam is er,
vanwege de aanwezigheid van Schiphol en van natuurgebieden ten noorden van de stad, weinig ruimte voor
locaties waar een ontheffing kan worden verleend voor het opstijgen en landen van helikopters.

Wij zijn van mening dat door het verlenen van deze ontheffing geen sprake is van een structurele aantasting van
de schoonheid, rust en het landelijk karakter van het Geingebied. Er is immers geen sprake van een structurele
aantasting van de ruimtelijke verhoudingen in het gebied en het evenwicht tussen natuur en wonen en werken
van de mens in het gebied. Een ontheffing mag slechts voor maximaal 12 dagen per jaar per locatie worden
verleend. De verleende ontheffing is beperkt tot twee dagen en per dag maximaal 20 vliegbewegingen. Voor de
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uitvoerders van vluchten rondom Amsterdam is slechts een beperkt gebied beschikbaar. Als bevoegd gezag
moeten wij er rekening mee houden dat wij binnen de provincie aanvragers van TUG ontheffingen de
mogelijkheid moeten bieden om hun bedrijf uit te kunnen voeren. Daarom zijn wij van mening dat wij, rekening
houdend met de hierboven genoemde belangen, een ontheffing kunnen verlenen voor deze locatie.

Geluid
Op grond van de Beleidsregels is gemotoriseerde luchtvaart, bijvoorbeeld een helikopterlanding, binnen 500 meter
van woningen toegestaan, indien door de aanvrager is aangetoond dat het piekniveau bij de woning of andere
geluidsgevoelige bestemming niet meer is dan 70 dB(A) Lmax gedurende de dagperiode (van 07.00 - 19.00 uur)
en niet meer is dan 65 dB(A) Lmax gedurende de avondperiode (19.00 - 23.00 uur).
Het is verboden om gedurende de nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur) met gemotoriseerde luchtvaartuigen op
te stijgen of tanden van de betreffende terreinen, tenzij er sprake is van maatschappelijke helikoptervluchten.
Op basis van overlegde overflight gegevens is door ons de geluidbelasting bepaald van de helikopters waarvan
gebruik zal worden gemaakt. Om de genoemde geluidniveaus niet te overschrijden zijn voor deze helikopters de
minimaal aan te houden afstanden tot woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen bepaald. Deze
afstanden zijn opgesomd in onderstaande Tabel 1.

Tabel 1 in te zetten luchtvaartuigen

Merk Type Registratie Aan te houden afstand in meters in de
periode van 07.00 u tot 19.00 u

Eurocopter EC120B PH-ECD 206 m
Eurocopter EC120B PH-ECE 206 m
Eurocopter EC120B PH-ECR 206 m
Eurocooter EC120B PH-WRW 206 m
Eurocopter EC120B PH-KGJ 206 m
Robinson R 44II D-HGVB 247 m

De opstijg- en landingsplaats is in de aanvraag aangegeven. De afstand van nabij liggende woningen of andere
geluidgevoelige bestemmingen tot de daadwerkelijke vlieglocatie bedraagt 302 meter. De woning van de
eigenaar die ook toestemming heeft gegeven gebruik te maken van het terrein, wordt niet meegenomen in deze
afweging. Hieruit blijkt dat voor de genoemde helikopters in de dagperiode de afstanden voldoende groot zijn
zodat op nabij gelegen woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen een door ons aanvaardbaar geacht
geluidniveau kan worden bereikt.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het terrein
Ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing geeft de aanvrager door middel van een melding kennis van
het voornemen de ontheffing te gebruiken.
Indien melding is gedaan voor het gebruik van een locatie, maar hiervan uiteindelijk geen gebruik is gemaakt of
wordt gemaakt, dient daarvan onverwijld melding te worden gedaan. Als deze melding achterwege blijft, wordt de
niet gebruikte mogelijkheid van die dag als een vliegdag op de betreffende locatie meegeteld ter bepaling van het
maximaal aantal vliegdagen op de betreffende locatie van 12 dagen per kalenderjaar.

Overleg met de burgemeester
Op 20 maart 2017 hebben wij namens de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen de mededeling
ontvangen dat er geen te verwachte knelpunten op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn.

Disclaimer
Deze ontheffing geldt alleen voor het opstijgen en landen zoals vermeld onder het kopje "Beschikking". De
vergunninghouder dient zelf na te gaan of er op basis van andere regelgeving vergunningen of ontheffingen nodig
zijn, en ook of er een verbod geldt voor het gebruik van deze locatie of van dit luchtruim.
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Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de ontheffing te verlenen waarbij wij de volgende
voorwaarden verbinden:

Algemene voorwaarden

Aan de ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Het aanvraagformulier en de bijgevoegde bescheiden maken onderdeel uit van deze ontheffing, tenzij de
voorwaarden van deze ontheffing anders bepalen.

2. Deze ontheffing geldt voor de in Tabel 1 genoemde luchtvaartuigen, voor 12 nader te bepalen vliegdagen
vanaf ongeveer 07..00 uur tot 19.00 uur en voor maximaal100 vliegbewegingen per dag, bestaande uit
maximaaiSO starts en 50 landingen, voor het terrein nabij Gein-Zuid 12 in Abcoude, met ETRS89 lengte
en breedte coördinaten 52°16'32.11"N en 4°59'21.16"0.

3. De aanvrager draagt er zorg voor dat er voor de voertuigen waarmee de passagiers naar en van de start
en landingslocatie worden gebracht voldoende parkeergelegenheid is.

4. De in Tabel1 genoemde afstanden moeten minimaal aangehouden worden. Dit is de afstand tussen de
landings- en/of opstijglocatie en woningen en/of andere geluidgevoelige bestemmingen in de zin van de
Wet geluidhinder. Het betreft berekende afstanden, per toegepaste helikopter.

5.
a. Ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing geeft de aanvrager aan GS van de Provincie

Utrecht, aan de burgemeester van de betreffende gemeente, aan het Korps landelijke
Politiediensten (KlPD), Dienst luchtvaartpolitie en aan de Inspectie leefomgeving en Transport
(Il T) door middel van een melding kennis van het voornemen de ontheffing te gebruiken onder
vermelding van:
1. de vliegdatum;
2. het adres en de lengte- en breedtecoördinaten van de locatie (ErRS 89);
3. het merk/type en de identificatienummers van de luchtvaartuigen;
4. de aankomst- en de vertrektijd van de vluchten;

b. Meldingen van vluchten op zondag dienen op de voorgaande vrijdag, vóór 12.00 uur te zijn
ingediend;

c. Voor de melding aan GSwordt gebruik gemaakt van het standaard meldingsformulier. Dit formulier
kan ook voor de melding aan de andere organisaties worden gebruikt en is te vinden op:
https:/Ifd9.formdesk.com/provincieutrechti/EXT meldingTUG DigiD en dient te worden verzonden
naar demailbox:luchtvaart@rudutrecht.nl;

d. Aan de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen dient te worden gemeld bij de mailbox:
integra leveîligheid@derondevenen.nl;

e. Aan het KlPD dient te worden gemeld bij demailbox:dlvplvt@klpd.politie.nl:
f. Aan de Inspectie leefomgeving en Transport (IlenT) dient te worden gemeld worden bij de mailbox:

meldingtug@IlenT.nl.

6. Het aantal landingen en/of starts dat daadwerkelijk is uitgevoerd, wordt binnen 24 uur na de
desbetreffende dag gemeld aan GSvan de provincie Utrecht via demailboxluchtvaart@rudutrecht.nl.

7. Indien melding zoals bedoeld in voorwaarde S.a is gedaan voor het gebruik van een locatie, maar hiervan
uiteindelijk geen gebruik is gemaakt of wordt gemaakt, dient daarvan onverwijld melding te worden
gedaan aan GS van de Provincie Utrecht, aan de burgemeester van de betreffende gemeente, aan het
Korps landelijke Politiediensten (KlPD), Dienst luchtvaartpolitie en aan de Inspectie leefomgeving en
Transport (Il T).
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8. Vóór aanvang van de vlucht naar of van het terrein moet de gezagvoerder zich ervan vergewissen dat de
melding, in de zin van artikel 35, derde lid, van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere
terreinen, door de houder van de ontheffing is gedaan, evenals dat een afschrift van de in het eerste lid
bedoelde ontheffing ter inzage aanwezig is.

9. De houder van de ontheffing dient ervoor te zorgen, dat er ter plaatse passende maatregelen (afzetting,
voldoende grondpersoneel etc.) worden genomen om de veiligheid van het publiek te waarborgen tijdens
het starten en landen van de helikopters.

10. Deze ontheffing kan in ieder geval geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien:
a. de ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
b. niet overeenkomstig de ontheffing is of wordt gehandeld;
c. de aan de ontheffing verbonden artikelen of beperkingen niet zijn of worden nageleefd.

Afschriften:
Het origineel van deze ontheffing wordt gezonden aan verzoeker en een afschrift wordt gezonden aan:

• Burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht;
• Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Luchtvaartpolitie, Qlvplvt@klpd.politie.nl;
• Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenD, meldingtug@ilent.nl.
• Vereniging Spaar ft Gein, Gein Zuid 24, 1391 JE Abcoude

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

De heer ing. A.H.A. van den Broek
teamleider Vergunningverlening Bodem en Water
RUD Utrecht
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Overige informatie:
De regels van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLD, in verband met de aanleg, de
inrichting, de uitrusting en het veilig gebruik van luchthavens en andere terreinen, hebben wij niet getoetst,
omdat wij hiervoor niet het bevoegd gezag zijn. Dat is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie
Leefomgeving en Transport (hierna afgekort als ILenD. De aanvrager dient zich, naast de voorschriften bij dit
besluit, dus ook te houden aan de voorschriften zoals opgenomen in de Rvglt.

Degene die de activiteit wenst uit te voeren dient zich ervan te vergewissen dat ook andere wet- en regelgeving
van toepassing kan zijn. Gedacht dient te worden aan onder meer de Wet natuurbescherming en de Zondagswet.

Tenslotte wijzen wij erop dat er voor de activiteit in diverse gemeenten een ontheffing op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) of een evenementenvergunning van de betreffende gemeente nodig is. Ook
bestaat de mogelijkheid dat de gemeente meent dat de activiteit strijdig is met het bestemmingsplan. Bij een
ontbreken van deze ontheffing of vergunning of bij strijdigheid met het bestemmingsplan kan de gemeente
handhavend optreden.
Hiervoor dient de uitvoerder van de activiteiten zelf (tijdig) navraag en onderzoek uit te voeren.
Er bestaat dus de mogelijkheid dat er bijvoorbeeld op grond van de Wet luchtvaart een ontheffing is verleend
terwijl op grond van andere regelgeving toch de geplande activiteit niet mag worden uitgevoerd en vice versa.
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Rechtsbescherming
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland:
afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht De termijn voor het indienen van een beroepschrift
bedraagt zes weken. De termijn begint te lopen op dag na die waarop deze beschikking is verzonden of
bekendgemaakt.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de datum waarop u het beroep indient;
- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het beroep (de motivering);
- uw handtekening

Voor de behandeling van het beroep zijn griffiekosten verschuldigd.

Het indienen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u
naast het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Midden-Nederland: afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn
afzonderlijke kosten (griffierecht) verbonden.
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Heden, de zestiende oktober negentienhonderd twee en ne---j
gentig, verschenen voor mij, Meester GERRIT VAN DONKERS---
GOED, notaris ter standplaats Abcoude:---------------------
1. Mevrouw Annigje Alida de Groot, lerares, wonende te---

1391 GZ Abcoude, Gein-Noord 17, volgens haar verkla--
ring geboren te Abcoude op acht en twintig november--
negentienhonderd zeven en veertig, ongehuwdi----------
de Heer Drs Jan Maria Ligthart, marketing adviseur,--
wonende te 1391 HA Abcoude{ Gein-Noord 37, volgens----
zijn verklaring geboren te Hoorn op vijftien augus---
tus negentienhonderd twee en veertig, ongehuwdi------
de Heer Mr Jan Willem Felix Marie Swinkels, raads----
heer plaatsvervanger, wonende te 1391 GT Abcoude,----
Gein-Zuid 7, volgens zijn verklaring geboren te------
Eindhoven op negen en twintig november negentien-----
honderd een en dertig, gehuwd. -----------------------

De komparanten hebben verklaard een vereniging op te------
richten met de navolgende STATUTEN.------------------------
Naam -------------------,------------------------------------
Artikel l-------------~------------------------------------
De vereniging draagt de naam "SPAAR HET GEIN".-------------
Zetel-------------~---------------------------------------
Artikel 2--------------------------------------------------
De vereniging is gevestigd in de gemeente Abcoude.--------
Doelstelling - Definities - werkwijze----------------------
Artikel 3--------------------------------------------------
1. De vereniging heeft tot doel de bescherming en de-----

bevordering van de uitzonderlijke schoonheid en van--
de bijzondere waarden van het Gein.------------------
Met "het Gein" wordt bedoeld de rivier en het aan----
grenzende landelijk gebied tussen Abcoude en Drie-----
mond.-------------------------------------------------
De vereniging vindt de schoonheid van het Gein uit---
zonderlijk vanwege de fraaie ruimtelijke verhou------
dingen van het landschap en vanwege het evenwicht----
dat in dat gebied is blijven bestaan tussen de na----
tuur en het wonen en werken van de mens.--------------
De fraaie ruimtelijke verhoudingen worden vooral be--
paald door de afwisseling tussen open weidegebieden--
en besloten groenpartijen en door de bochtrijke loop-
van de rivier, die sterk variëert in oeverbegroeiïng-
en waterbreedte.-----------------------------------~--
Van evenwicht in het Gein tussen de natuur en het
wonen en werken van de mens is sprake omdat bij het--
eeuwenoude agrarische gebruik, dat van dit gebied is-
gemaakt, tot nu toe het natuurschoon van het land----
schap en de bekoorlijkheden van het boerenland rela--
tief goed intact zijn gebleven. De toeneming in de---
afgelopen decennia van de niet-agrarische bewoning
en van de recreatieve activiteiten hebben tot op he--
den geen wezenlijke inbreuk gemaakt op het landelij--
ke karakter van het Gein.-----------------------------
Als bijzondere waarden van het Gein beschouwt de-----
vereniging: ------------------------------------------

de rijke flora en fauna van het water en van de---
oeverlandeni--------------------------------------
de geologisch interessante structuur met zijn ou---
de rivierlopeni stroomruggen en oude zeekleila-----
geni-----------------------------------------------
de gevariëerde bebouwing, die met zijn oude boer-
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derijen, enkele here:hUizen en nieuwere woningen-~
en bedrijfsgebouwen een harmonisch geheel vormt, -
waarin niet veelontsierende elementen voorkomen,-
het feit dat het Gein, gelegen onder de rook van -
Amsterdam en in een sterk verstedelijkte regio, ---
tot nu toe door de planologie van de "vooruit-----
gang" nauwelijks is geraakt, en daardoor als oase-
van natuur en landelijke rust wordt ervaren; ------
het gegeven dat de schoonheid van het Gein voor---
zeer velen, en zeker niet alleen kunstenaars of---
natuurliefhebbers, een bron van bewondering en----
inspiratie was en is.------------------------------

7. De vereniging meent dat de bedreigingen van het------
Geingebied zowel van binnen uit als van buiten ko-----
men:--------------------------------------------------

van binnen uit doordat het voor de agrarische be--
woners moeilijker wordt hun bedrijfsvoering op de-
traditionele wijze en schaal rendabel te houden.--
Deze ontwikkel~ng werkt in de hand oneigenlijke---
"agrarische" activiteiten en niet-agrarisch ge----
bruik van boerderijen en land, die gemakkelijk----
Gein-onvriendelijk kunnen zijn.-------------------
van buiten komende bedreigingen zijn de naderbij--
komende verstedelijking, die de vraag naar snel---
wegen met zich brengt, en in het algemeen een-----
toeneming van het lucht-, spoor- en wegverkeer----
veroorzaakt, alsmede een steeds zwaardere recrea--
tieve druk op het Gein.------------------~---------

8. De vereniging tracht haar doelonder meer te berei----
ken door:------------------------------.---------------
a. het organiseren van overleg tussen de direct bij---

het Gein belanghebbende groeperingen, te weten: ---
de agrarische bewoners;------------------------
de niet agrarische bewonersi -------------------
de natuurliefhebbers en recreanten, die zich---
tot het Gein aangetrokken voelen.---------------

Doel van dit overleg is het vaststellen en voeren-
van een beleid dat gericht is op het zo goed mo---
gelijk behartigen van de belangen waar de vereni--
ging voor opkomt. De vereniging streeft er naar---
bij dit beleid te komen tot een evenwichtige af---
weging van de - soms controversiële - belangen----
van de bovengenoemde groeperingen;-----------------

b. het plegen van overleg met bestuurlijke en uit----
voerende instanties die verantwoordelijkheid dra--
gen voor de bestemming, de ontwikkelingen in - en-
het beheer van het Gein, teneinde bij deze in-----
stanties de visies en het beleid van de vereni----
ging kenbaar te maken en ingang te doen vinden,---
en van deze instanties de medewerking en informa--
tie te krijgen die de vereniging noodzakelijk of--
wenselijk achti------------------------------------

c. het kritisch toetsen van ontwikkelingen in of
rond het Gein en van daarop betrekking hebbende---
plannen en maatregelen van de overheid en ande-----
ren;-----------------------------------------------

d. het ondersteunen van- en het aansporen tot een----
doeltreffende en consequente handhaving van de----
overheidsmaatregelen die het door de vereniging---
nagestreefde karakter van het Gein beschermen;
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e. het nemen van formele (rechts)maatregelen tot be-(

scherming van de belangen die de vereniging be--- -
hartigt, en het geven van advies en coördinatie -
wanneer deze maatregelen individueel genomen die--
nen te worden;-------------------------------------

f. het verrichten van onderzoek naar- en het inwin---
nen van advies over de wijze waarop de doelstel---
lingen van de vereniging zo goed mogelijk gerea---
liseerd kunnen worden.-----------------------------

g. het archiveren van alle voor de vereniging rele---
vante documentatie en het verzamelen van materi---
aal betreffende de historie en de waarden van het--
Gein;----------------------------------------------

h. het geven van voorlichting! het bevorderen van----
openbare meningsvorming en het voeren van akties,-
waardoor de belangen waar de vereniging voor op---
komt en haar aktiviteiten zo goed mogelijk ge-----
diend worden. --------------------------------::-----.-

i. al hetgeen voor het bovenstaande bevorderlijk is,--
alles in de ruîmste zin.--------------------------

Lidmaatschap-----------------------------------------------
Artikel 4---------~~-------~-------------------------------
1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor---

iedereen die de doelstelling van de vereniging on----
derschrijft.------------------------------------------

2. Voor het lidmaatschap is de leeftijd van achttien-----
jaar of ouder vereist. -------------------------------

Begunstigers----~---------------------------------------~-
Artikel 5--------------------------------------------------
1. De begunstigers zijn de personen die zich bereid-----

verklaard hebben de vereniging financieel te steunen-
met een donatie. Het bestuur kan begunstigers de ge--
legenheid bieden om behalve met hun donatie ook op---
andere wijze de vereniging te steunen.----------------

2. Begunstigers hebben geen lidmaatschapsrechten. Zij---
hebben ook niet de verplichtingen die op de leden ---
van de vereniging rusten. Begunstigers hebben het----
recht ledenvergaderingen als toehoorder bij te wo----
nen. De algemene vergadering kan beslissen beguns----
tigers ook het recht toe te kennen in de vergadering-
het woord te voeren.----------------------------------

Register--------------------------------------------------
Artikel 6--------------------------------------------------
Het bestuur houdt een register waarin namen en adressen---
van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.-------------
Toelating-------------------------------------------------
Artikel 7--------------------------------------------------
Het bestuur beslist over toelating als lid of begunsti-----
ger.-------------------------------------------------------
Bij niet toelating kan de afgewezene de algemene vergade--
ring verzoeken alsnog tot toelating te besluiten. ---------
Een dergelijk verzoek wordt slechts aan de algemene ver---
gadering voorgelegd wanneer het schriftelijk ondersteund--
is door tenminste tien leden van de vereniging.-----------
Einde van het lidmaatschap---------------------------------
Artikel 8--------------------------------------------------
1. ·1 Het lidmaatschap e.indigt:----------------------------.

a. Idoor de dood van het lid; -------------------------
b. door opzegging van het lid; -----------------------
Ic. door opzegging na~ens de vereniging. Deze kan -----
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geschieden wanneer .: lid heeft opgehouden aan --!
de vereisten voor het lidmaatschap bij de sta- --
tuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn ver- -- -
plichtingen jegens de vereniging niet nakomt, -----
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging ---
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -
voortduren; ----------------------------------------

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitge- ----
sproken wanneer een lid in strijd met de statu- ---
ten, reglementen of besluiten der vereniging han- -
delt, of de vereniging op onredelijke wijze bena- --
deelt. ---------------------------------------------

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het-----
bestuur.----------------------------------------------

3. Opzegging van het lidmaatschap doör het lid of door--
de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde-
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een--
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het-----
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien----
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet-
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort----
duren.--------~---------------------------------------

4. Een lid is bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddel----
lijke ingang op te zeggen binnen een maand nadat een--
besluit:----------------------------------------------
a. waarbij zijn niet geldelijke rechten zijn beperkt-

of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend -
i~ geworden of medegede~ld; het besluit is alsdan-
nlet op hem van toepasslng;------------------------

b. als bedoeld in artikel 14, lid Sf sub d, waardoor-
zijn geldelijke verplichtingen meer dan twee maal-
zo hoog kunnen worden als in het voorgaande jaar,-
hem bekend is geworden of aan hem is mede----------
gedeeld.-------------------------------------------

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het----
bestuur. ------------~---------------------------------

6. Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door--
de vereniging en een besluit tot ontzetting uit het -
lidmaatschap dient aan het betrokken lid schrifte----
lijk en met opgave van redenen medegedeeld te wor-----
den.--------------------------------------------------
Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling ----
kan het betrokken lid tegen het besluit in beroep----
gaan bij de algemene vergadering. --~------------------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.---------------------------------

7. I Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni---
g~~gsjaar eindigt, blijft desniett~min de jaarlijkse--

,blJdrage voor het geheel verschuldlgd. ---------------
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers----
Artikel 9--------------------------------------------------
De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen---
te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëin-----
digd, behoudens dat de jaarlijkse donatie over het lopen--
de verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. --
Jaarlijkse bijdragen---------------------------------------
Artikel lO~------------------------------------------------
De leden dienen een jaarlijkse contributie te betalen en--
de begunstigers een jaarlijkse donatie. De algemene ver----

I gadering stelt jaarlijks de contributie en het minimum ----



· 5 Q
I~~~~u~;-~':_~':..~~:'_':_:'~~~:==================================-1
Artikel 11---------------------------------------------=(==
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. -

Door zijn samenstelling zal het bestuur steeds een---
zo goed mogelijke afspiegeling dienen te vormen van--
de direct bij het Gein belanghebbende groeperingen, --
genoemd in artikel 3, lid 8 a).-----------------------

2. Bestuursleden worden benoemd door de algemene verga--
dering. Benoeming geschiedt uit de leden.-------------

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of--
meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een------
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien---
of meer leden. Bij het opmaken van een voordracht----
zullen de indieners steeds zoveel mogelijk de hier---
boven in lid 1 aangegeven afspiegeling tot zijn -----
recht moeten laten komen. De voordracht van het be---
stuur wordt bij de oproeping voor de vergadering-----
meegedeeld.------~-----------------------------------
Een voordracht door tien of meer leden moet ten -----
minste twee dagen vóór de aanvang van de vergadering-
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.--------

Einde bestuurslidmaatschap - Rooster van aftreden ---------
Schorsen------------~--------------------------------------
Artikel 12------~------------------------------------------
1, Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde --

tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene-
vergadering worden ontslagen of geschorst.-----------
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd ----
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het -
verloop van die termijn.------------------------------

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn --
benoeming af, volgens een door het bestuur op te ma--
ken rooster van aftreding. De aftredende is herkies--
baar; wie in een tussentijdse vacature wordt be------
noemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voor---
ganger in,--------------------------------------------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:--------------

a'l" e"~~~n~~in~;~~~~~~-~~~-~~:-~~~~~:~~~~~-~~~-~~======
b. door bedanken. ------------------------------------

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur----------
Artikel 13-------------------------------------------------
1.. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter,----

een secretaris en een penningmeester aan. Het kan----~
voor elk van deze funkties uit zijn midden een ver---
vanger aanWl]Zen. Een bestuurslid kan ten hoogste----
twee funkties in het bestuur bekleden.----------------

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering------
worden door de secretaris notulen opgemaakt, die-----
door de voorzitter en de secretaris worden vastge----
steld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de----
wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de-----
voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud----
van een besluit niet beslissend. ----------------------

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen----
aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming--
door het bestuur worden gegeven.---------------------

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging--------------------------
Artikel 14 --- --------------------------------------
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1
.I. • Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het- -

bestuur belast met het besturen van de vereniging.- -
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is ge- -
daald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter------
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergade---
ring te beleggen waarin de voorziening in de open----
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.---------
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijk---
heid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen ult----
voeren door commissies die door het bestuur worden----
benoemd. ---------------------------------------------
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene-
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeen------
komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van---
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten-----
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk----
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk--
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld-
van een derde verbindt.-------------------------------
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en ----
tegen derden beroep worden gedaan.-------------------
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de------
algemene vergadering voor besluiten tot:--------------
a. het ter leen opnemen van gelden! waaronder niet ---

is begrepen het gebruikmaken van een aan de ver- -_
eniging verleend bankkrediet; ----------------------

b. het optreden in rechte, waaronder begrepen het ----
voeren van arbitrale proceduresl doch met uit- ----
zondering van het nemen van conservatoire maat- ---
regelen en van het nemen van die rechtsmaatre- ----
gelen, die geen uitstel kunnen lijden; -------------

c. het aangaan van dadingen; --------------------------
d. het verrichten van rechtshandelingen waaruit voor -

de vereniging verplichtingen kunnen ontstaan die --
een bedrag van twee duizend vijfhonderd gulden
(f 2.500,--) te boven gaan. Indien uit bedoelde---
rechtshandelingen voor de vereniging geldelijke---
verplichtingen kunnen ontstaan, waarvan de omvang-
hoger kan zijn dan tweemaal het totaal van de in--
het voorgaande jaar van de leden ontvangen con----
tributie, kan de algemene vergadering de benodig--
de goedkeuring slechts verlenen door een besluit--
dat aangenomen is met tenminste twee/derden van---
de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar--
in tenminste twee/derden van de leden tegenwoor---
dig of vertegenwoordigd zijn.---------------------
Op deze besluitvorming is voorts het bepaalde in
de tweede zin van lid 3 van artikel 21 van toe-----
passing. -------------------------------------------
Op het ontbreken van de2e goedkeuring kan door
derden geen beroep worden gedaan. ---------------

Met inachtneming van de bovenstaande goedkeurings----
vereisten is het bestuur of twee gezamenlijk hande---
lende bestuursleden bevoegd de vereniging te verte---
genwoordigen. ----------------------------------------

Jaarverslag - Rekening en verantwoording-------------------
Artikel 15-------------------------------------------------
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met-

éénendertig decerober.--------------------------------
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand ----

2.

3.

4.

5.

6.
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van de vereniging zodanige aantekeningen te houden--~
dat.daaruit te allen tijde haar rechten en verPlich-I-
tingen kunnen worden gekend.----------------------- --

3. Het bestuur dient binnen zes maanden na afloop van-r-
het verenigingsjaar een algemene vergadering - de-~--
jaarvergadering - bijeen te roepen. De algemene verL-
gadering is bevoegd uitstel van deze termijn van zes-
maanden te verlengen of dispensatie te geven voor----
een overschrijding van deze termijn.-----------------
In deze jaarvergadering brengt het bestuur zijn------
jaarverslag uit en legt onder overlegging van een----
balans en een staat van baten en lasten, rekening en-
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar---
gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn waarbin---
nen de jaarvergadering moet worden gehouden, kan ie~-
der lid deze rekening en verantwoording in rechte----
van het bestuur vorderen.-----------------------------

4. De algemene verga~ering benoemt jaarlijks uit de le--
den een commissie van onderzoek, bestaande uit ten---
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken---
van het bestuur.-------------------------------------
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoor- ----
ding van het bestuur en brengt aan de algemene ver---
gadering verslag van haar bevindingen uit.------------

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoor---
ding bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de---

"I commissie van onderzoek zich door een deskundige -----
doen bijstaan. Zijn aan het inschakelen van een des---

!
kundige kosten verbonden I dan dienen deze vooraf -----
door het bestuur goedgekeurd te worden. weigert het--
bestuur deze goedkeuring dan kan de commissie van----
onderzoek verlangen dat aan de algemene vergadering---
goedkeuring van deze kosten wordt voorgelegd. Het----
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar-
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desge-----
wenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van-
de boeken en bescheiden der vereniging te geven.------

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de--
leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.------------

Algemene vergaderingen-------------------------------------
Artikel 16-------------------------------------------------
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging---

alle bevoegdheden toef die niet door de wet of de----
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.-------------

2. In de jaarvergadering als omschreven in artikel 15,---

I lid 3, komen in ieder geval aan de orde:--------------

l
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording-

bedoeld in artikel 15 met het verslag van de------
commissie van onderzoeki-------------------------

b. de benoeming van de commissie van onderzoek voor -
het volgende verenigingsjaar;--------------------

c. voorziening in vacatures in de bestuurssamen- ----
stelling, al dan niet ontstaan door het rooster--
van aftreden.-------------------------------------

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden 20-----

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of in---
dien bijeenroeping op grond van een statutaire bepa--
ling nodig is.----------------------------------------

4. Ivoorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van----
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is ----
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tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der
men, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene-
vergadering op een termijn van niet langer dan vier--
weken. Indien aan dat verzoek binnen veertien dagen--
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf-
tot die bijeenroeping overgaan door oproeping over---
eenkomstig artikel 20 of bij advertentie in een te---
Abcoude veel gelezen nieuwsblad.----------------------

Toegang en stemrecht--~----------------------------------__
Artikel 17-----------------------~--------------------- _
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle le---

den van de vereniging en alle begunstigers. Geen-----
toegang hebben geschorste leden en geschorste be-----
stuursleden.-----------------------------------------_
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde---
personen beslist het bestuur.------------------------
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is,---
heeft één stem.--------------------------------------
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe--
gemachtigd ander lïd uitbrengen.---------------------

Voorzitterschap - Notulen----------------------------------
Artikel 18-------------------------------------------------
1. 'I· De algemene vergaderingen worden geleid door de-------

voorzitter van de vereniging. Bij verhindering of-----

l ontbreken van de voorzitter wijzen de andere be------
stuursleden uit hun midden een voorzitter van de-----
vergadering aan. Wordt ook op deze wijze niet in het--
voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergade----
ring zelf daarin.------------------------------------
Van het verhandelde in elke algemene vergadering-----
maakt de secretaris of een ander door de voorzitter---
daartoe aangewezen persoon notulen. Deze notulen-----
worden aan de eerstvolgende algemene vergadering ter-
vaststelling voorgelegd. Na vaststelling worden zij--
door de voorzitter en de notulist ondertekend.--------

Besluitvorming van de algemene vergadering-----------------
Artikel 19-------------------------------------------------
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel----

van de voorzitter dat door de vergadering een--------
besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt-----~
voor de inhoud van een genomen besluit voorzover-----
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd----
voorstel.----------------------------------------~----
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het--
in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daar--
van betwist! dan vindt een nieuwe steIT~ingplaats,---
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de-
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrif---
telijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit-
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de------
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.------
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,-
worden alle besluiten van de algemene vergadering-----
genomen met volstrekte meerderheid van de uitge------
brachte stemmen.--------------------------------------
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn-----
uitgebracht.-----------------------------------------
Indien bij een verkiezing van personen niemand de----
volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een-----
tweede stemming! plaats. - - ------- ---------------_

2.

3.

4.

2.

2.

3.

4.

5.
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strekte meerderheid, dan vinden herstemmingen -------4
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte-------~
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee------
personen is gestemd en de stemmen staken.------------
Bij vorenbedoelde herstemmingen wordt telkens ge- -----
stemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaan---
de stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de per--
soon, op wie bij die voorafgaande stemming het ge----
ringste aantal stemmen is uitgebracht.----~----------
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aan- --
tal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan-
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die perso---
nen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen--
worden uitgebracht.----------------~-----------------
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de ------
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is-----
gekozen.----------------------------------------------

6. Indien de stemmen,staken over een voorstel dat niet--
gaat over de verkiezing van personenf dan is het------
verworpen.--------------------------------------------

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de------
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht---
of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming-----
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij-------
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij---
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde---
hoofdelijke stemming verlangt.-------~----------------

8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aan----
wezig of vertegenwoordigd zijnl kunnen geldige be--~-
sluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,---
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus---
mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ont---
binding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad---
of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied---

lof is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en--

I houden van vergaderingen of een daarmee verband hou--
dende formaliteit niet in acht genomen.---------------

Bijeenroeping algemene vergadering-------------------------
Artikel 20-------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door-

het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan-
de adressen van de leden volgens het ledenregister---
bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping---
bedraagt, behoudens spoedeisende omstandigheden,-----
tenminste zeven dagen.--------------------------------

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen-
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.----

Statutenwijziging------------------------------------------
Artikel 21-------------------------------------------------

11. In de statuten van de vereniging kan geen verande-----
, ring worden gebracht dan door een besluit van een----

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de---
mededeling dat een wijziging van de statuten zal-----
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot-----

I ~:~e~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~=====
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter-

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging---
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de ---
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vergadering de tekst van dat voorstel, waarin de---- /

~~f~g~:~:~d~o:;~~à~*~~-~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~-~~=~=
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste-~
twee/derden van de uitgebri3.chtestemmen, in een ver---
gadering waarin tenminste twee/derden van de leden---
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien ter----
vergadering niet twee/derden van de leden tegenwoor--
dig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt niet eerder--
dan twee dagen daarna, doch wel binnen vier weken----
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,---
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige ver--
gadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal-
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden-
besloten, mits met een meerderheid van tenminste----~-
twee/derden van de uitgebrachte stemmen.-------------
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan-----
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot----
het doen verLi.jden. van de akte is ieder bestuurslid ---
bevoegd. ----------------------------------------------

Ontbinding-------------------------------------------------
Artikel 22---------~---------------------------------------
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit--

van de algemene vergadering. Het bepaalde in de------
leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van----
overeenkomst~ge toepassing.---------------------------
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen---
die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid------
waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij---
het besluit tot ontbinding kan de algemene vergade---
ring echter ook een andere bestemming aan het batig---
saldo geven.------------------------------------------

Huishoudelijk reglement-------~----------------------------
Artikel 23---------------------------~---------------------
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk regle--

ment vaststellen.------------------------------------
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn--
met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, ---
noch met de statuten.--------------------------------

Slotbepaling-----------------------------------------------
Artikel 24-------------------------------------------------
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het-------
bestuur: ---------------------------------------------------
1. de heer Mr Jan Willem Felix Marie SwinkelS, wonende te--

1391 GT Abcoude, Gein-Zuid 7, de komparant sub 3,------
voornoemd, als voorzitter;------------------------------

2. Mevrouw Annigje Alida de Groot, de komparante sub 1,---
voornoemd, als secretaris;------------------------------

3. de Heer Drs Jan Maria Ligthart, de komparant sub 2,----
voornoemd, als penningmeester;--------------------------

4. de Heer Mr Cornelius Joannes de Bruijn Kops, zonder----
beroep, wonende te 1391 VB Abcoude, Blomswaard 19, ge--
boren te Amsterdam op drie mei negentienhonderd zes en-
twintig, gehuwd, als lid;-------------------------------

5. de Heer Johannes Hendrikus Beukeboom, veehouder, wo----
nende te 1391 GZ Abcoude, Gein-Noord 23, geboren te----
Abcoude-Proostdij op vier oktober negentienhonderd-----
twee en dertig, gehuwd, als lidi------------------------

6. Mevrouw Drs Elisabeth Jacoba de Bruin, psycholoog, wo--I nende te 1391 HA Abcoude, Gein-Noord 37, geboren te
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Amsterdam op een augustus negentienhonderd zeven en---~
dertig, ongehuwd, als lid;----------------------------~-

7. Mevrouw Geertruida Cornelia Maria van Schaick, direk---
trice van een hoveniersbedrijf, wonende te 1391 GZ Ab--
coude, Gein-Noord 27a, geboren te Abcoude op vijf en---
twintig februari negentienhonderd zes en vijftig, on---
gehuwd, als lidi----------------------------------------

8. de Heer Nicolaas Bastiaan Hopman, veehouder, wonende---
te 1391 GT Abcoude, Gein-Zuid 10, geboren te Diemen op--

I!~:~~~~~~~~~~~~~~~~~c:-~~~~~-~~~~-~~-~~~~~~~-~:~:~~~====
De komparanten zijn mij, notaris, bekend.-----------------
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Abcoude op de datum-
in het hoofd dezer akte vermeld.--------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de----
verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van--
de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op-----
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-------
Vervolgens is deze akte,na beperkte voorlezing door de----
komparanten en mij, notàris, ondertekend.-----------------
(getekend): A.A. de Groot; J.M. Ligthart; J. Swinkelsi----
G. van Donkersgoed .;-'---------------------.------------------
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Graslanden kunnen ontwikkeld worden tot droog schraalland en op oude akkerlocaties is het
natuurdoel behoud van de akkerflora in flora- en faunarijke akkers.

Ambitie landschap
In de opstrekkende verkaveling moet het zicht vanaf de dwarsverbindingen behouden blijven. Veel
dwarsverbindingen zijn onbeplant en onbebouwd, maar hier en daar staat bebouwing met
beplanting in open en meer verdichte linten. De door vervening ontstane petgaten en legakkers
willen we in stand houden. Deze laagveengebieden met hun karakteristiek verkavelingspatroon
hebben vaak een natuurlijk uiterlijk en de aanwezige beplanting. Hier en daar zijn legakkers door
wind en golfslag verdwenen. De variatie in dit gebied willen we behouden.
De droogmakerij tussen Maarssen en Tienhoven heeft op kleine schaal dezelfde orthogonale
wegenstructuur met opgekroonde bomenrijen als de grote droogmakerijen. De civieltechnische ratio
van deze kleine droogmakerij moet herkenbaar blijven.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt door dit gebied en brengt specifieke kenmerken met zich
mee. De inundatievelden en schootsvelden zijn in principe open, terwijl forten en andere werken
vaak gecamoufleerd zijn door beplanting.

Ambitie agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Het agrarisch gebied van het Noorderpark grenst aan Natura 2000-gebied. Agrarisch natuurbeheer
versterkt de kwaliteit van dit natuurgebied. Er liggen volop kansen door agrarisch natuurbeheer in
het NNN- agrarisch en groene contour op de juiste plaatsen in te passen. In het agrarisch gebied leeft
een aantal soorten waarvan het behoud van internationaal belang is. Zo komen er nog grote
vegetaties krabbenscheer. De libellensoort groene glazenmaker is hiervan afhankelijk en komt hier
ook voor. Ook ligt hier foerageergebied van de purperreiger en leefgebied van de heikikker.We
streven naar instandhouding van deze soorten door kruidenrijke slootkanten en perceelsranden te
behouden en te ontwikkelen. Dit kan in het NNN-agrarisch en in de groene contour, maar ook
daarbuiten is een geschikt leefgebied begrensd voor natte dooradering. In dit gebied is een slimme
combinatie gewenst met waterdoelen. Hierdoor kan op een effectieve manier veel natuurresultaat
gehaald worden.
Voor droge dooradering zijn de doelen beperkt. Beplante achterkaden en pestbosjes geven diepte
aan dit landschap. De lange zichtlijnen worden soms door houtsingels of knotbomen en meer
richting Heuvelrug door houtwallen of bomenrijen gemarkeerd. Via agrarisch natuurbeheer
versterken we deze karakteristieke elementen in samenhang met de internationale doelsoorten die
hier voorkomen.

1.10 Vechtvallei

Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
De Vecht en de Angstel hebben in de Vechtvallei, waar nog in 1500 voor (hr. een groot
hoogveengebied lag, oeverwallen en komklei afgezet. De zo ontstane kleizone langs de Vecht kende
met name een bloeitijd in de 17e en 18e eeuw, toen hier tussen de verspreid gelegen middeleeuwse
kastelen veel buitenplaatsen aangelegd werden. Vaak zijn ze voorzien van parkbossen en
hakhoutpercelen achter hun met sierhekken omgeven landhuizen, waarmee ze de Vecht een eigen
gezicht geven. De riviertjes Angstel en Aa behoorden tot het Vechtsysteem en h
het tamelijk lage, oeverwallen gevormd. In het noorden zijn het de veenriviertj
met hun kronkelend verloop en hun moerassige oevers en oeverlanden het lanaSll~~tee
bepalen. De relatief hoge ligging van de Vechtvallei tussen twee grote natte gebieden, De Venen en
het Vechtplassengebied, heeft ook geleid tot de nodige infrastructuur in dit gebied, te weten de A12,
het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het ecologische verbinden van De
Venen en het Vechtplassengebied is een belangrijke, maar lastige opgave, die in dit deelgebied
gerealiseerd moet worden.
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Gebiedskarakteristiek - Ecologische kernkwaliteiten
Op de landgoederen langs de Vecht komen (vochtige) loofbossen en vaak lanenrijke parkbossen met
bijzondere stinzenflora en een rijkdom aan specifieke paddenstoelen van de kleibossen voor.
Nijenrode is zo'n lanenrijk landgoed dat nationaal aan de top staat wat paddenstoelenrijkdom
betreft. Behalve parkbossen zijn op de landgoederen ook vaak schrale gazons met stinzenflora
aanwezig en wordt hakhout, veelal van es en iep, in stand gehouden. De Vecht zelf heeft doorgaans
een smalle moerasoever. De Aa en Angstel hebben bredere moerasoevers en nog enkele, vaak
fragmentaire, oeverlandjes. In enkele oeverlandjes langs de Angstel en op enkele eilandjes in de
Vecht heeft het zeldzame zomerklokje een groeiplaats in het rietland. Maar voorallangs de Winkel
en het Gein komen bredere rietlanden, moerasjes en vochtige hooilanden voor. Veel van deze
oeverlandjes vallen onder de NBwet. De meeste polders in de Vechtvallei zijn open landschappen
met veel sloten en met name Polder Baambrugge en de Hoekerpolder hebben een rijke
watervegetatie in de sloten.
Gebiedskarakteristiek - landschap
Dit gebied behoort tot het Groene Hart. De kernkwaliteiten van dit gebied zijn landschappelijke
diversiteit, (veen}weidekarakter, openheid en rust en stilte. In de Vechtvallei liggen open polders en
oude stroomruggen.
Door het gebied loopt ook een deel van de Nieuw Hollandse Waterlinie met hoofdweerstandslijn,
forten, andere objecten en de inundatievelden. En de Stelling van Amsterdam met batterijen en
liniedijk tussen Fort Abcoude en Fort Nigtevecht.
Zie de katernen Groene Hart en Waterlinies van de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen:
https:llwww.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle~onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hartL en
https://www.provincie-utrecht.nl/o nderwe (pen! atle-onderwe ~n!kwa liteitsgids/li niesl .
Landschappelijke diversiteit. Landschappelijke diversiteit is een belangrijke belevingswaarde, die ook
bepaald wordt door de andere kernkwaliteiten. De zichtbare contrasten tussen open-dicht, rust
drukte, groet-klein, droog-nat, bebouwd-onbebouwd en hoog-laag. Langsde Vecht is het landschap
verdicht door bebouwing en beplanting; hier vinden we de buitenplaatsen en landgoederen. De
beleving van diversiteit wordt versterkt door kleinschalige elementen en structuren (sloten, dijken,
molens) en grootschalige structuren (waterlinie, bebouwingslinten, droogmakerijen etc.).
(Veen)Weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.). De (veen)weidegebieden zijn
het meest kenmerkend voor dit landschap. Ze bestaan al duizend jaar en zijn ontstaan op basis van
menselijke ingrepen in de fysieke ondergrond en waterhuishouding. Karakteristiek voor de
(veen)weidegebieden zijn de verschillende verkavelingspatronen met smalle kavels en veel sloten en
de aanwezigheid van kaden, dijkjes, lintdorpen, oude dorpskernen, kronkelende veenriviertjes,
openheid, vee, (weide)vogels, rietlanden en moerassige delen. De veenweidegebieden zijn, ook op
Europees niveau, de best bewaarde cultuurlandschappen die ingericht zijn voor de landbouw.
Openheid. Openheid wordt vooral als 'zicht' gedefinieerd. De mate van openheid in een gebied
wordt bepaald door maat en schaal van het betreffende gebied, door elementen in en de randen van
het gebied. De open polders zijn nog echt leeg. Door aanwezigheid van meer grootschalige
bebouwing en baselementen op de stroomrug van de Vecht is dit gebied meer besloten. Wel is er
van hier uit zicht op de naastgelegen open gebieden.
Rust en stilte. Deze kernkwaliteit is een belangrijke gevoelswaarde van het Groene Hart. Zij is nauw
gerelateerd aan openheid en (veen) weidekarakter. Het kent een grote waardering en is van belang
voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat.

Ambitie natuur
De park- en stinzenbossen, vochtige hakhoutbossen en andere vochtige bossen op de buitenplaatsen
van de Vechtzone. inclusief de daarin gelegen lanen, vormen de ecologische ruggengraat van dit
deelgebied.
Nabij de Vechtplassen maken ook nattere gebieden deel uit van dit deelgebied. De polder Mijnden
kan ontwikkeld worden tot vochtig hooiland. De ambitie voor het trekgatengebied van de Scheendijk

76



is kranswierwater en bij Loenen en Vreeland is het natuurdoel een afwisseling van de typische
laagveennatuur, met onder andere hoog- en laagveenbos en nat schraalland.
Rondom Breukelen zijn percelen landbouwgrond begrensd als groene contour ter versterking van het
NNN. Op de lagere gronden is vochtig hooiland het natuurdoel. op de drogere gronden op de
stroomrug kunnen kwalitatief hoogwaardige kruiden- en faunarijke graslanden op klei worden
ontwikkeld. De ecologische kwaliteit van de Vechtzone als geheel wordt hierdoor versterkt. Nieuw
bos is in beperkte mate gewenst, mits het past in de cultuurhistorische situatie.
De Vecht en de kleinere veenriviertjes vormen ecologische verbindingszones in het agrarische
landschap. Kwaliteitsverbetering is mogelijk door herstel van oeverzones (moeras) en oeverlandjes
(nat schraalland en vochtig hooiland) en verbetering van de waterkwaliteit.
De ecologische verbinding tussen DeVenen en het Vechtplassengebied moet met name gestalte
krijgen in de vorm van het beheertype moeras.

Ambitie landschap
De oude stroomrug van de Vecht is een dynamische gebied met ruimte voor ontwikkeling mits
waardevolle elementen behouden blijven. Hier liggen veellandgoederen en buitenplaatsen, die het
gebied een bijzondere uitstraling geven. Hier treffen we op grotere schaal dan in de rivierlinten
bomenrijen/lanen, bossen, bijzondere solitaire bomen, houtwallen en -singels en knotbomen aan.
Langsde Vecht willen we het zicht op de open polders en opstrekkende verkaveling behouden.
De open polders vormen nog echt lege ruimten, die het behouden waard zijn. Grote nieuwe
structuren stellen zich bescheiden op en mogen niet leiden tot verdichting door toevoeging van
beplanting of andere elementen. De rivierlinten (langs de veenriviertjes), die hier tussendoor
slingeren, hebben een ragfijn karakter. Je ervaart de kleinschaligheid, maar ook regelmatig het zicht
op de open polders. In de randen van de polder (rivierlinten) zien we landschapselementen als
bomenrijen, bosjes, solitaire bomen, houtsingels en knotbomen.
Verder komen we in dit gebied opstrekkende verkaveling tegen. Vanuit de ontginningsbasis, de
Vecht, willen we de zichtlijnen behouden. Vanaf de stroomrug worden de zichtlijnen geflankeerd
door landschapselementen als bosjes, bomenrijen, houtwallen, houtsingels en knotbomen. Ook
treffen we beplante achter- en zijkaden aan. In de openheid liggen enkele geriefhout-/pestbosjes. De
door turfwinning ontstane patronen van petgaten en legakkers en plassen willen we behouden. De
legakkers zijn vaak door natuurlijke beplanting en bebouwing verdichte gebieden. Hier en daar zijn
legakkers door wind en golfslag verdwenen. De variatie in dit gebied willen we behouden.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam lopen door dit gebied en brengt een
specifieke inrichting met zich mee. De inundatievelden en schootsvelden zijn in principe open, terwijl
forten en andere werken vaak gecamoufleerd zijn door beplanting.

Ambitie agrarisch natuur- en landschapsbeheer
De ambities zijn beperkt. Op enkele plaatsen is versterking van het NNN mogelijk op agrarische
percelen in het NNN- agrarisch en in de groene contour, via ontwikkeling van soortenrijk grasland en
graslandranden. Landschappelijk is de Vechtvallei zeer karakteristiek. Voor droge dooradering zijn er
mogelijkheden om het karakter van het gebied te versterken, door behoud en ontwikkeling van
typerende landschapselementen. Bij het collectief ligt de uitdaging om prioriteit te geven aan beheer
en herstel van de meest karakteristieke elementen, in samenhang met de internationale
doelsoorten.
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AWB-AOVIESCOMMISSIE VAN PS EN GS

Aan:
Onderwerp:
Datum:
Nummer:

Gedeputeerde Staten van Utrecht
Advies inzake het bezwaarschrift van vereniging Spaar het Gein d.d. 5 mei 2017
20 juni 2017
Bl)N.17.025.001

1. Samenvattingvan het geschil
Vereniging Spaar het Gein heeft bezwaar ingediend tegen de verleende TUG-ontheffing voor de locatie Gein Zuid
12 te Abcoude. De vereniging vindt het opstijgen en landen met een helikopter een rust verstorende activiteit die niet
past in het Geingebied

2. Procedurele aspecten
Bij besluit van 27 maart 2017\ verzonden op 27 maart 2017 en geregistreerd onder nummer Z-VERG-2017-0933,
heeft u een ontheffing verleend aan Heliflight Holland B.V. voor hettijdelijl< gebruik van een land- en opstijgplaats
voor een helikopter voor maximaaiSO starts en landingen met een totaal van maximaal 100 vliegbewegingen per
dag voor 12 nader te bepalen dagen in 2017.

Vereniging Spaar het Gein, adres houdend op het adres Gein Zuid 24 te Abcoude (hierna te noemen:
"bezwaarmaker") heeft bij brief gedateerd 5 mei 2017, ingekomen bij de provincie op 8mei 2017 en geregistreerd
onder nummer Bl)N.17.025.001 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 29 maart 2017.

Op 23 mei 2017 heeft de teamleider van Vergunningverlening Bodem en Water van de RUD namens uw college een
verweerschrift overgelegd. Een kopie van het verweerschrift is op 3 juni 2017 aan bezwaarmaker en derde
belanghebbende verzonden.

Met inachtneming van afdelîng 7.2 van de Algemene wet bestuursrecht (AWb)heeft de Awb-adviescommissie van
PS en GS (hierna: "de commissie') bezwaarmakertijdens de op 8 juni 2017 gehouden hoorzitting in de gelegenheid
gesteld hun bezwaren nader toe te lichten. Het verslag van de hoorzitting is bij dit advies gevoegd.

3. De bezwaren
Bezwaarmaker brengt - samengevat - de volgende bezwaren naar voren:

1. Het opstijgenen landen met een helikopter is een rust verstorendeactiviteit, die totaal niet past in het
Geingebied.Verspreid langs het Gein bevindt zich een aantal natuurmonumentenin de zin van de
Natuurbeschermingswet.Het gebied herbergt ook een grote variëteit aan flora en fauna.·Het Gein is een
ecologischeverbindingszone.

2. Het verlenenvan de ontheffing is in strijd met artikel 5 omdat zich binneneen straal van 500 meter vanaf de
locatie woningenen/of andere geluidsgEwoeligebestemmlnçen bevihdenen niet is aangetoond dat de
geluidsniveaus nietworden overschreden.

3. De burgemeestervan de gemeente De RondeVenen is niet bij de ontheffingsverleningbetrokken.
4. Nagelaten is om een belangenafweginguit te voeren. GS hadden niet in redelijkheidmeer gewicht toe kunnen

kennen aan de belangen van de aanvrager boven de belangenvan omwonenden en die van natuur en milieu.
5. De ontheffingheeft een verl<eeraantrekkendewerking.

Bezwaarmaker verzoekt u de ontheffing in heroverweging te nemen en opnieuw beslissend de verleende ontheffing
in te trekken.

4. Toelichting uwerzijds
De inhoud van het namens u door de teamleider Vergunningverlening Bodem en Water van de RUD ingediende
verweerschrift d.d. 23 mei 2017 dient te worden beschouwd als hierwoordelijk herhaald en ingelast.



5. De ovelWegingen van de commissie

5.1 Ontvankelijkheid
Het bezwaarschrift is tijdig ingediend.
Omdat het bezwaar ook aan de overige voorwaarden voor ontvankelijkheid voldoet. moet het naar het oordeel van
de commissie ontvankelijk worden verklaard.

5.2 Beoordeling van het bezwaar

Toetsingskader
In art. 8.1a, eerste lid, van de Wet luchtvaart is het verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders
dan van of op een luchthaven.

Op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart kunnen Gedeputeerde Staten voor tijdelijk en uitzonderlijk. gebruik
van een terrein ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel8.1a,eerste lid, indien het terrein wordt gebruikt
voor een luchtvaartuig dat behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie. In het
tweede lid van dit artikel is bepaald dat een ontheffing onder beperkingen kan worden verleend en dat er
voorschriften aan kunnen worden verbonden.
In het derde lid van dit artikel is bepaald dat nadere regels worden gesteld in een regeling.

In de Beleidsregels ontheffingen tîjdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht (hierna: de
Beleidsregels) zijn nadere regels opgenomen over de in artîkel Sa.51 van de Wet luchtvaart opgenomen
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. In artikel5, derde lid is aangegeven dat GS een ontheffing voor een
gemotoriseerd luchtvaartuig weigeren als de beqogde locatie in een stiltegebied en/of een Natura2000-gebied is
gelegen. Ongemotoriseerde luchtvaartuigen zijn alleen in het broedseizoen niet toegestaan in de genoemde
gebieden. In het vierde lid is bepaald dat de aanvraag tevens wordt geweigerd als er sprake is van landen enlof
opstijgen van een gemotoriseerd luchtvaartuig binnen 500 meter van woningen en/of andere geluidgevoelige
bestemmingen en met de gegevens lJit de aanvraag niet kan worden aangetoond dat het piekniveau bij de woningen
of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer is dan 70 dB(A) l.max gedurende de dagperiode (van 7.00-19.00
uur) en 65 dB(A) Lmax gedurende de avondperiode (19.00-23.00 uur).

In artikel 2.4, eerste lid van de Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 is nagenoeg hetzelfde
geregeld als in artikel 5, derde tid van de Beleidsregels. Met het inwerking treden van deze beleidsregels zijn de
Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaar provincie Utrecht dan ook niet ingetrokken.

In artikel 6 van de Beleidsregels zijn de toetsingscriteria voor een TUG-ontheffing opgenomen. Onverminderd artikel
5 kunnen Gedeputeerde Staten bij het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing een belangenalWeging
maken. De daarbij in het bijzonder af te wegen belangen betreffen onder meer het belang van omwonenden van het
terrein (b) en het belang voor natuur en milieu in de omgeving, in het bijzonder de Ecologische hoofdstructuur,
Natura2000, natuurbeschermingswetgebieden en stiltegebieden (c).

Inhoudelijke beoordeling

Conclusie
Op basis van de stukken in he! dossier en het verhandelde tijdens de hoorzittîng van 9 juni 2017, komt de commissie
tot de conclusie dat uw college dan wel bevoegd was de hier in het geding zijnde ontheffing te verlenen, maar dat zij
hiertoe niet toe over hadden kunnen gaan, zonder een afweging van de betrokken belangen te maken. Het
bestreden besluit kan naar het oordeel van de commissie dan ook niet zonder nadere motivering inzake de afweging
van belangen in stand blijven. Zij geeft hiervoor de volgende motîvering.

Uit het bestreden besluit blijkt dat geluidgevoelige bestemmingen op meer dan 302 meter van de locatie gelegen
zijn. Zoals bezwaarmaker in zijn bezwaarschrift heeft aangegeven betreft de overlast niet aUeenbewoners, maar



dagelijks ook vele recreanten die van de rust en schoonheid genieten. Zij wijst daarnaast op de aanwezige
natuunnonumenten in de zin van de Natuurbeschermingswet, het zijn van een ecologische verbindingszone en de
grote variëteit aan flora en fauna in het Gein. .

Uw colfege heeft bij het beoordelen van de ontheffing de toepasselijke wet- en regelgeving betrokken. Het besluit
heeft uw college gegrond op het feit dat er nog geen ontheffing voor het terrein is ver1eend in 2017, dat hel terrein
niet is gelegen in een stiltegebied of een Natura 2000-ijebied en dat er geen verkeer aantrekkende werking is.
Verder is in het besluit betrokken dat de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen heeft meegedeeld dat er
geen knelpunten op het gebied van openbare orde én veiligheid te verwachten zijn. Aan de ontheffing zijn
voorwaarden verbonden die, onder meer, betrekking hebben op de vliegtijden en de meldingsplicht die bij
gebruikmaking van de ontheffing bestaan tegenover, onder andere, Gedeputeerde Staten en de Dienst
Luchtvaartpolitie. Tenslotte heeft uw college vastgesteld dat de afstand van de vlieglocatie tot de omliggende
woningen en andere geluidsgevoelige objecten zoweloverdag als 's avonds voldoende groot is (302 meter} dat,
gelet op de in de Belefdsregefs genoemde normen, een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt,

Bezwaarmaker heeft gezien zijn pleitaantekeningen (onder punt 2) uit uw verweerschrift gelezen dat u met het
bestreden besluit heeft beoogd van de maximaal toegestane geluidbelasting af te wijken. De commissie kan
begrijpen hoe bezwaarmaker dat uit het verweerschrift heeft kunnen lezen. Uit het bestreden besluit blijkt
daarentegen wel dat u in uw besluit niet hebt willen afwijken van de geluidsnormen maar van de afstandsnonn van
500 meter.

Bij het bepalen van de afstandsmaat tot geluidgevoenge objecten op basis van een aanvaardbaar geluidsniveau
overweegt u, dat u op basis van de over1egdeoverflight gegevens hebt bepaald wat de geluidbelasting op de
woningen zal zijn. Bij navraag voorafgaand aan de zitting is gebleken dat u een lijst bijhoudt van geluidscertiTicaten.
Deze lijst gebruikt u voor het beoordelen van de afstandsmaten waarbinnen aan de geluidsnormen kan worden
voldaan. Van de te georuiken helikopter modellen zijn in het bestreden besluit op basis van de deze lijst de aan te
houden afstanden vanwege de bronbelasting weergegeven. De commissie stelt op grond daarvan vast dat de
minimale afstand die tot geluidgevoelige objecten in de dag- en avondperiode aangehouden moet worden vanwege
een aanvaardbaar geluidsniveau 247 meter is. De dichtstbijzijnde woning ligt echter op 302 meter. Hiermee wordt
onderbouwd afgeweken van de algemene norm dat locaties 500 meter van een geluidsgevoelig object gelegen
moeten zijn.

Geluidsoverlast is dan ook geen weigeringsgrond vanwege de ligging van de locatie. Daarbij wordt opgemerkt dat
flora en fauna, noch het zijn van een natuurmonument een geluidsgevoelig object in de zin van artikel 1 van de Wet
Geluidshinder zijn.

De commissie stelt bij haar beoordeling voorop dat de wet- en regelgevingwaaraan een aanvraag als hier aan de
orde dient te worden getoetst, enkel ziet op het opstijgen en landen met een helikopter op een bepaalde plek. Dit
betekent dat mogelijke effecten van helikoptervluchten buiten het opstijgen en tanden, niet worden betrokken in het
kader van het bestreden besluit, hoe onbevredigend dat ook is voor bezwaarmaker. Omdat andere instanties bij het
beoordelen van de.vliegbewegingen alleen toezien op de veiligheid, constateert de commissie dat hier in zekere zin
sprake is van een lacune in de wetgeving.

De commissie merkt evenwel op dat uw besluit geen uitdrukking geeft aan een afweging van berangen ten aanzien
van de locatie van opstijgen en landen.Bezwaarmaker wijst op de nabijheid van aanwezige natuurmonumenten, het
zijn van ecologische verbindingszone en de variêteit aan flora en fauna. De opstijg- en landlocatie is gelegen in het
Gein. U hebt ter hoorzitting aangegeven dat de locatie midden in een weiland ligt, op een afstand van 3,9 kilometer
van een Natura-2000 gebied en 6 kilometer van een stiltegebied en dat u daarom geen aanleiding heeft gezien voor
het uitvoeren van een belangenafweging. De commissie is evenwel van oordeel dat u vanwege de aanwezigheid
van de genoemde natuurmonumenten en het zijn van ecologische verbindingszone hieraan niet voorbf had kunnen
gaan. Voorts kan de commissie u ook niet geheel volgen nu u de verkeer aantrekkende werking zoals benoemd in
artikel 6, onder punt e wel in uwoverwegingen betrekt en daarmee impliciet wel tot een belangenafweging komt,
maar daarbij niet alle van betekenis zijnde belangen worden betrokken.



Bezwaarmaker gaat er in zijn pleitnota (onder punt 4) vanuit dat het in artikel 3:2 van de Awb neergelegde
zorgvuldigheidsbeginsel meebrengt dat een bevoegdheid tot afwegen van belangen een verplichting tot een
belangenafweging impliceert. Hiertoe haalt hij de parlementaire geschiedenis van de Awb aan. De commissie
oordeelt hierover allereerst dat de Algemene wet bestuursrecht zijnde Rijkswetgeving boven de toepassing van
enige provinciale beleidsregel gaat, dus ook boven de Beleidsregel zoals hier in het geding. Voorts betrekt zij in haar
oordeel dat artikel 3:4 van de Awb de codificatie van de in artikel 3:2 van de Awb besloten norm is, dat een
bestuursorgaan de verschillende bij een besluit betrokken belangen bij zijn besluitvorming moet betrekken. De
memorie van toelichting meldt dat slechts wanneer er aanwijzingen zijn dat bepaalde belangen geen rol mogen
spelen bij de besluitvorming daarvan afgezien kan worden.

In artikel 6 van de Beleidsregels is evenwel uitdrukkelijk onder c als bijzonder af te wegen belangen genoemd het
belang voor natuur en milieu in de omgeving, in het bijzonder de Ecologische hoofdstructuur, Natura2000,
natuurbeschermingswetgebieden en stiltegebieden. De commissie is dan ook van oordeel dat niet afgezien had
kunnen worden van het uitvoeren van een belangenafweging op basis van de locatie in een weiland op geruime
afstand tot stiltegebied of Natura-2000 gebied. Daar komt bij dat de commissie bezwaarmaker kan volgen in zijn
betoog over het belang van het Geingebi¬ d.

6. Het advies van de commissie

Gelet op het bovenstaande adviseert de commissie u om:
1. het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren en hetbesluit te herroepen;
2. voor de motivering van uw beslissing op het bezwaar, met toepassing van artikel .3:49 van de Awb, te

verwijzen naar dit advies van de commissie.

Aldus vastgesteld door de heer mr. T. Elzenga (voorzitter), de heer A. Kalmann en de heer mr. Th.A. Velo

Namens de Awb-adviescommissie van PS en GS.
-=~-,7"''L~

~~
mevrouw mr M.E.T. Vink-van Oostveen
(secretaris)
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Vereniging Spaar het Gein
t.a.v. de voorzitter, de heer J.e.e. Leemans
Gein Zuid 24
1391 JE Abcoude

DATUM

NUMMER

UWBRIEFVAN
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BIJLAGEN

29 augustus 2017
8iBBge11
5mei 2017
n.v.t,
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TEAM

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

E - {opdrachtgeversunit}
mr. M.J.e. Schouten
030-2583643
maurîts.schouten@provincie-utrecht.n!
Beslissing op bezwaar tegen de aan
Heliflight Holland BV verleende TUG
ontheffing voor het opstijgen en landen
met helikopters nabij Gein-Zuid 12, te
Abcoude

Geachte heer Leemans,

Onderstaand treft u aan onze beslissing op uw bezwaarschrift van 5 mei 2017, gericht tegen ons besluit van 27
maart 2017, waarbij wij aan Heliflight Holland B.v ontheffing verleenden van het verbod om in 2017 met
helikopters buiten een luchthaven op. te stijgen en te lauden voor 12 riader te bepalen vliegdagen (max. 1.200
vliegbewegingen) op een terrein nabij Gein-Zuid 12, te Abcoude.

Beslissing

In onze vergadering van vandaag hebben wij besloten om uw bezwaarschrift gegrond te verklaren en ons
bovengenoemde besluit te herroepen.

II Motiveringbeslissing

Voor de overwegingen die tot onze beslissing hebben geleid, verwijzen wij met toepassing van artikel 3:49 van
de Algemene wet bestuursrecht, naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 20 juni 2017
(nr. BZW.17.025.001). Wij zijn van mening dat het aan het advies ten grondslag liggende onderzoek van uw
bezwaren op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Wij kunnen ons vinden in het advies. De
overwegingen van de commissie in het advies moeten als de onze worden beschouwd. Een afschrift van het
advies van de Awb-adviescommissie en het verslag van de hoorzitting op donderdag 8 juni 2017 hebben wij
bijgevoegd.

PROVliIlCIE-UTRECHT.NL 17766



III Beroep I voorlopige voorziening

Belanghebbendenkunnen binnen zes weken na de verzenddatumvan dit besluit beroep instellen bij de
RechtbankMidden-Nederland,Sector bestuursrecht,postbus16005,3500 DA Utrecht.Voor het in behandeling
nemenvan het beroepis griffierechtverschuldigd.
Wanneer beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk
maatregelennodig zijn waarmee niet tot de uitspraakop het beroepschriftkan worden gewacht. Het verzoek
moet worden gedaan bij de voorzieningenrechtervan de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden
Nederland. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht
verschuldigd.

IV Afschrift

Een afschrift van dit besluit met het bijbehorendeadvies van de Awb-adviescommissievan PS en GS en het
verslagvan de hoorzittingzendenwij aan:
" HeliflightHollandB.V.,Wesselseweg132,3774 RL Kootwijkerbroek;
.. Burgemeesteren Wethoudersvan De RondeVenen, t.a.v. mevrouwM.L van Aerde, Croonstadtlaan 111,

3641AL Mijdrecht;
" de voorzitteren ledenVangenoemdeadviescommissie.

Contactpersoon
Misschienheeft u procedurelevragen of opmerkingenover dit besluit.Wanneer dat het geval is, kunt u contact
opnemen met de heer rnr, M.J.C. Schouten van het Domein leefomgeving (unit opdrachtgeverschap),
telefonischbereikbaaronder nummer030-2583643.
Mocht u inhoudelijke vragen hebben over ons besluit, dan kunt u contact opnemen met mevr. M. Valke
(m.valke@rudutrecht.nl),werkzaambij de RegionaleUitvoeringsdienst{RUD)Utrecht.

Correspondentte
Wij verzoekenu en de RechtbankMidden-Nederlandeventuelecorrespondentieover deze zaak te richten aan:
RegionaleUitvoeringsdienstUtrecht,Archimedeslaan6 IPostbus85242 I3508AE IUtrecht.

Hoogachtend,

GedeputeerdeStatenvan Utrecht,

voorzitter,

secretaris,

2
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Leemans, johannes Catharinus Cornelis
01-04-1957, Amsterdam
05-10-1993
Voorzitter en penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Snoek, Antonius Petrus
14-11-1959, Weesperkarspel
08-03-1999
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

van den Anker, Christianus jacobus johannes
11-01-1971, Ijsselstein
01-03-2003
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

de Leeuw, EricGerhard
01-05-1953, Utrecht
26-10-2016 (datum registratie: 11-04-2017)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Schuurman, Gerbrand Arjan
22-04-1981, Abcoude
26-10-2016 (datum registratie: 11-04-2017)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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