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Gedeputeerde Staten van Utrecht 
t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS,  
Postbus 80300,  
3508 TH Utrecht 
 
 
Betreft: bezwaar tegen TUG-ontheffing 8 september 2017, gepubliceerd 11 september 2017,  aan 
HeliCentre BV (bijlage 1) 
 
Abcoude, 13 september 2017 
 
Geacht College, 
 
De vereniging Spaar het Gein stelt zich blijkens haar statuten (bijlage 2) ten doel de bescherming van 
de rust en de schoonheid van het Geingebied. Circa 450 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. Nescio schreef er zijn Titaantjes. 
Jacob Olie maakte er zijn beroemde foto’s. Eind vorige 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 geslaagd vele ernstige bedreigingen voor het Geingebied te verijdelen. Genoemd kunnen 
worden de aanleg van de A6-A9, dwars door het Geingebied, de aanleg van het verdubbelde spoor op 
maaiveldniveau, en de rigoureuze kap van ca 4.000 bomen op de historische dijken langs het Gein bij 
gelegenheid van dijkverbeteringswerkzaamheden.  Uw provincie heeft recentelijk een Toeristisch 
Overstap Punt in het Geingebied gecreëerd. Verspreid langs het Gein bevindt zich een aantal 
natuurmonumenten in de zin van de  Natuurbeschermingswet. De zone langs het Gein is een 
ecologische verbindingszone. 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 oase van rust” is een veelgehoorde typering. 
 
Een recent 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. 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.” [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 
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(van 27 maart 2017) voor de locatie Gein Zuid 12 te Abcoude. De ontheffing gold voor maximaal 50 
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 GS voorbijgegaan 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 GS deze 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 GS vast (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.” 

 
GS van 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 GS van 29 augustus 2017 (bijlage 5).  
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Het thans bestreden besluit 
 
Een week later, op 8 september 2017, verlenen GS (althans de teamleider Vergunningverlening 
Bodem en Water namens hen) aan een andere commerciële helikopteronderneming een TUG-
ontheffing verleend voor maar liefst verschaft 55 starts en 55 landingen (dus 110 vliegbewegingen) 
op één dag, zaterdag 23 september 2017 voor de locatie Gein Noord 23 te Abcoude, gelegen aan de 
andere kant van het Gein, vrijwel tegenover de locatie aan Gein Zuid 12. De ontheffing maakt het 
mogelijk dat een lokale supermarkt zijn klanten voor een luttel bedrag een rondvlucht boven het dorp 
kan laten maken. GS stellen dat voor een naastgelegen locatie (bedoeld wordt Gein Zuid 12) een 
ontheffing voor 4 dagen is verleend, zodat het maximum van 12 dagen niet wordt overschreden. 
GS stellen dat de verkeersaantrekkende werking van de ontheffing voor Gein Noord 23 beperkt is, en 
dat er op of nabij de locatie voldoende parkeergelegenheid is. 
Volgens GS is er geen geluidsgevoelig object binnen de ook hier van toepassing verklaarde grens van 
247 meter. Ook stellen GS dat de afstand tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN), zoals de 
ecologische hoofdstructuur tegenwoordig genoemd wordt, eveneens groter is dan de afstand van 247 
meter. 
Onder het kopje ‘Belangen omwonenden e.a.’ noemen GS de 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 ‘Belangen aanvrager’ onderkennen GS dat dit een commercieel belang betreft. 
GS stellen 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”. De ontheffing 
heeft immers betrekking op één dag. Rekening houdend met deze belangen en met het belang van 
commerciële luchtvaartondernemingen om een bedrijf te mogen uitoefenen, verlenen GS de 
ontheffing. 
 
Bezwaren 
 
De vereniging meent dat het besluit van 8 september 2017 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 
 
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 GS 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.  
 
Het integraal overnemen 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. 
 



Vereniging Spaar het Gein  - 4/5 - 

Het besluit van 8 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 deze ontheffing is de 
ontheffinghouder voornemens de gehele dag rondvluchten boven en rond het dorp Abcoude te 
houden.  Om de 6 minuten start een nieuwe rondvlucht, 55 stuks, dus 110 vluchtbewegingen. Dit 
betekent dus ernstige overlast en rustverstoring gedurende de gehele dag. Daar komt bij dat de 
precedentwerking waarvoor de vereniging na de eerste ontheffing van 27 maart 2017 vreesde, is 
bewaarheid. Immers, na Heliflight Holland BV heeft nu ook HeliCentre BV het Geingebied als 
heliplatform gevonden. Andere ondernemingen zullen volgen, waarna de verstoring als vanzelf 
structureel wordt. 
 
GS, althans de teamleider die beweerdelijk namens GS de ontheffing heeft verleend, hebben ondanks 
en in strijd met het integraal overgenomen advies van de Awb-adviescommissie, een beperkter 
belangenafweging gemaakt dan volgens artikel 6 van de Beleidsregels had 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 gegevens zullen betrekking hebben op het geluid 
dat een overvliegende helikopter maakt. Die gegevens zijn 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 
Beleidsregels opgenomen grens van 500 meter. In casu zijn er meerdere woningen die zich binnen 
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 GS de 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. 
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Conclusie 
 
De vereniging meent dat het bestreden besluit, als zijnde onmiskenbaar onrechtmatig, niet in stand 
kan blijven en dient te worden herroepen.  
 
Bijgaand, ten bewijze van de bevoegdheid bezwaar te maken, een recent uittreksel uit het 
Handelsregister (bijlage 6). 
 
Graag vernemen wij van u. 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur, 
 
 
 
J.C.C. Leemans        E. de Leeuw 
voorzitter        secretaris 

 


