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Betreft: aanvraagTUG-ontheffing van HeliCentre BVvoor vluchten vanaf Gein Noord 23 te Abcoude
op 23 september 2017

Abcoude, 7 september 2017

Geacht College,

Devereniging Spaarhet Gein stelt zich blijkens haar statuten 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 bestaanvan 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 kapvan ca4.000 bomen op de historische dijken langshet Gein bij gelegenheid van
dijkverbeteringswerkzaamheden. Uw provincie heeft recentelijk een Toeristisch Overstap Punt in het
Geingebied gecreëerd. Verspreid langshet Gein bevindt zich een aantal natuurmonumenten in de zin
van de Natuurbeschermingswet. De zone 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" is een veelgehoorde typering.

Het opstijgen en landen met een helikopter is een rustverstorende activiteit, die totaal niet past in
het Geingebied. Devereniging Spaarhet Gein heeft daarom eerder dit jaar bezwaar gemaakt tegen
een aan HeliFlight Holland BVverleende TUG-ontheffing 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. Op 29 augustus 2017 heeft uw Collegehet bezwaar, conform een adviesvan de Awb
bezwaarcommissie,gegrond verklaard en de ontheffing herroepen (bijlage). Ten onrechte was geen
belang gehecht aan de nabijheid van de aanwezige natuurmonumenten (beschermde oeverlandjes),
het zijn van een ecologischeverbindingszone, de variëteit aan flora en fauna, en de
verkeersaantrekkende werking. Niet mis te verstaan is de zin aan het slot van het door u
overgenomen adviesvan de bezwaarcommissie: "Daar komt bij dat de commissie bezwaarmaker kan
volgen in zijn betoog over het belang van het Geingebied." . Daarmee kan de commissie niets anders



hebben bedoeld dan dat zij de alom erkende, grote cultuurhistorische, landschappelijke en
recreatieve betekenis van Geingebied groot gewicht toekent.

De vrees dat er van een verleende ontheffing precedentwerking zou aangaan, is helaas bewaarheid.
Nog voordat uw College het bezwaar op 29 augustus 2017 gegrond had verklaard, werd door een
andere commerciële helikopteronderneming (HeliCentre BV te Lelystad) een rUG-ontheffing
gevraagd voor helikoptervluchten op 23 september 2017 vanaf een locatie aan de overzijde van het
Gein, te weten Gein Noord 23, eveneens gelegen te Abcoude. Deze aanvraag is nog in behandeling bij
de RUD. Deze ontheffing is aangevraagd ten behoeve van een landelijke actie van Plus Supermarkten,
waarvan een vestiging is Abcoude is gelegen. Klanten kunnen door middel van een spaaractie en met
bijbetaling van een gering bedrag een rondvlucht met een helikopter boven het dorp houden.

De vereniging vertrouwt erop dat de RUD niet zal zwichten voor de druk die HeliCentre (en
Plusmarkten) mogelijk op u uitoefent vanwege de al snel naderende datum 23 september 2017, dat
de RUD uw beslissing van 29 augustus 2017 respecteert en dus niet tot ontheffingverlening zal
overgaan. Het Geingebied is niet geschikt te dienen als heliplatform voor commerciële vluchten. Als
het al wenselijk zou zijn dat er boven het dorp Abcoude commerciële helikoptervluchten worden
gehouden waaraan een gering aantal mensen plezier beleeft, maar waarvan onevenredig veel meer
mensen hinder ondervinden, dient dit gefaciliteerd te worden vanuit een gebied zonder
landschappelijke waarde. Niet alles wat technisch mogelijk en bedrijfseconomisch rendabel is, dient
mogelijk te worden gemaakt. Wij hebben begrepen dat de rUG-Beleidsregels binnen afzienbare
termijn worden aangescherpt. Het komt niet logisch voor op de valreep van de overgang naar een
stringenter regiem nog een ruimhartige opstelling te kiezen.

Dezelfde bezwaren die de vereniging tegen de ontheffing verleend aan HeliFlight Holland BV heeft
aangevoerd, zal de vereniging aanvoeren tegen een ontheffing die - onverhoopt - aan HeliCentre BV
zal worden verleend. De vereniging gaat er echter van uit dat u de RUD zult instrueren het niet zover
te laten komen.

Vriendelijk verzoeken wij u deze brief ook in handen van de Statenleden te stellen. Wij zien uw
reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogac
Namens

E. de Leeuw
secretarisvoorzitter
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- B&W DeRondeVenen
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