
 
In de COVM van Eindhoven dd 13 september werd de een vraag gesteld door mevrouw de Beus inzake een geluidbelasting 
systeem voor het laagvlieggebied zuid van Oirschot (GLV-5). 
 
Zoals gesteld in de vergadering is een geluidsbelastingsysteem zoals het huidige Ke systeem voor militaire luchthavens niet 
één op één te gebruiken bij laagvlieggebieden. Onderzoek levert geen gelijkwaardig systeem op zoals besproken. 
 
Wel is in de huidige wet- en regelgeving een en ander vastgelegd om milieueisen en hinder te kaderen. Dit ligt vastgelegd in 
luchthavenregelingen. Voor Oirschot zie:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0029849/2010-11-01 
 
De luchthavenregelingen geven de ligging van de luchthavens aan en stellen regels omtrent het gebruik daarvan. Het gaat 
daarbij om openstellingstijden, in en uitvliegroutes, aantallen vliegbewegingen en bij oefengebieden de tijdsduur gedurende 
welke hoveren met helikopters is toegestaan. Met deze milieueisen wordt beoogd eventuele hinder voor de omgeving in te 
kaderen. 
 
Gelet op artikel 10.39 van de Wet luchtvaart; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. militaire helihaven: een op een militair oefenterrein gelegen militaire luchthaven voor gebruik door helikopters; 
b. vliegtuigbeweging: een start of een landing van een helikopter; 
c. hoveren: het stilhangen van een helikopter op geringe hoogte boven de grond. 
 
Artikel 2 
Deze regeling is van toepassing op de militaire helihaven op het militaire oefenterrein Oirschot. 
 
Artikel 3 
De militaire helihaven is gelegen te Oirschot en bestaat uit een cirkelvormig gebied met een straal van 50 meter rondom de 
coördinaat 51°28'42,31"N 005°21 '03,28"E, zoals aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart (zie 
internet link). 
 
Artikel 4 
De militaire helihaven staat uitsluitend open voor het landen en opstijgen van helikopters in gebruik bij de Nederlandse of 
een bondgenootschappelijke krijgsmacht. 
 
Artikel 5 
1. Voor het in artikel 4 bedoelde luchthavenluchtverkeer wordt als grenswaarde voor de geluidbelasting een maximum van 
500 vliegtuigbewegingen per jaar vastgesteld. 
2. Hoveren vindt plaats in aaneengesloten periodes van maximaal 15 minuten, met een maximum van 180 minuten per dag. 
 
Artikel 6 
Het luchthavenluchtverkeer vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de in- en uitvliegroutes die zijn aangegeven op de 
in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart. 
 
Artikel 7 
1. Geen luchtverkeer vindt plaats: 
a. op vrijdag na 16.00 uur; 
b. op zaterdag voor 10.00 uur en na 17.00 uur, en 
c. op zon- en feestdagen. 
2. Op maandag tot en met donderdag vinden voor 09.00 uur en na 23.00 uur geen grootschalige 
helikopterverplaatsingen plaats. 
3. Het eerste lid vindt geen toepassing in geval van dringende operationele noodzaak. 
 
Artikel 8 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2010. 
 
Artikel 9 
Deze regeling wordt aangehaald als: Luchthavenregeling Oirschot. 

 

Defensie ziet geen andere mogelijkheid om een ander geluidbelasting systeem dan bovenstaande Regeling te 
implementeren. Hiermee is het actiepunt afgedaan. 


