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1. Inleiding
Luchtvaartclub Emmeloord gebruikt sinds 2008 een perceel grasland van ca. 1,5 ha op kavel
A 2038 (Nagelerweg) als terrein voor de beoefening van de modelvliegsport. Dit terrein is
gelegen achter het Zuiderbosje nabij het schakelstation van Enexis en TenneT. Het voldoet
aan de eisen ten aanzien van milieu en veiligheid, waarover ook met de beheerder van het
naastgelegen schakelstation afspraken zijn gemaakt.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder heeft in
2012 een principebesluit genomen wat betreft de uitbreiding van het genoemde
schakelstation. Daarbij werd tevens gevraagd aan TenneT contact op te nemen met de
modelvliegclub als belanghebbende over de mogelijke nadelige gevolgen en hoe deze op te
lossen. TenneT heeft daarop in mei 2012 LVC Emmeloord over haar uitbreidingsplannen
geïnformeerd. Het bleek dat bij realisering daarvan veilig modelvliegen niet langer mogelijk
zou zijn. Om de uitbreiding van het schakelstation mogelijk te maken moest daarom een
nieuwe locatie voor een modelvliegterrein worden gezocht.
Diverse locaties die voldeden aan te stellen eisen van met name geluid en veiligheid bleken
voor de betrokken agrariërs op te grote bedrijfstechnische bezwaren te stuiten. Uiteindelijk
werd een geschikte mogelijkheid gevonden op kavel kadastraal bekend onder nummer A
2553 ten westen van het Concern voor Werk aan de Verlengde Revisieweg te Emmeloord.
Deze kavel wordt gehuurd door de Stichting Schoolboerderij De Drieslag te Dronten van de
Rijksdienst voor Onderhoud en Beheer RVOB. Deze dienst heeft de Stichting
Schoolboerderij toestemming gegeven om hiervan ca. 1 hectare als grasland beschikbaar te
stellen aan LVC Emmeloord voor de beoefening van de modelvliegsport.
Op de huidige locatie aan de Nagelerweg staat het clubonderkomen annex berging
onmiddellijk bij het eigenlijke vliegveld. Deze voorziening is noodzakelijk voor het onderhoud
van het veld en de borging van de voorschriften voor vliegveiligheid en geluid. Voor de
nieuwe locatie is deze voorziening ter wille van de omgevingsaspecten op afstand geplaatst
en wel op de zuidwestpunt van kavel A 2552 die behoort tot het terrein van het Concern voor
Werk. Deze plaatsing is zodanig dat deze bouwkundige voorziening gezien vanaf de
Randweg en de Hannie Schaftweg schuilgaat achter de bestaande aarden wal.
Aangezien de bestemming van deze kavels agrarisch gebruik is, is het gebruik van een deel
daarvan als modelvliegterrein of voor de plaatsing van een daarmee verband houdend
onderkomen annex berging daarmee in strijd. Omdat het RVOB niet akkoord wenst te gaan
met een wijziging van het huidige bestemmingsplan en het hier een grote planologische
afwijking betreft wordt gevraagd af te mogen wijken van dit bestemmingsplan,
gebruikmakend van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo. Om deze aanvraag te kunnen
beoordelen is de hierna volgende ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Ruimtelijke onderbouwing LVCE

Pagina 2 van 13

2. Projectbeschrijving
De plaats van het modelvliegterrein, zijnde een perceel grasland van ca. 1 hectare, op kavel
A 2553 is aangegeven in bijlage 1, waarbij tevens een luchtfoto van het projectgebied is
toegevoegd. Het wordt omgeven door akkerbouwpercelen waarop producten in wisselteelt
verbouwd worden. Dit perceel grasland zal voor het gebruik als modelvliegterrein regelmatig
kort gemaaid worden.
Standaard is er gelegenheid voor de beoefening van de modelvliegsport door leden van
Luchtvaartclub Emmeloord. op zaterdag- en zondagmiddag en één avond in de week tijdens
de zomermanden. Naast dit reguliere gebruik in clubverband kan incidenteel (maximaal tien
keer per jaar) op individuele basis door de clubleden gebruik worden gemaakt van het
terrein. Het eventuele gebruik van modellen met verbrandingsmotoren is dan sterk beperkt.
Het verplaatsbare clubonderkomen kan worden geplaatst op het terrein van het Concern
voor Werk achter de aarden wal aan de westzijde van dit complex, zodat dit niet zichtbaar is
vanaf de Randweg . Het clubonderkomen annex berging bestaat uit vier geschakelde
containerunits welke zijn gebouwd voor gebruik als kantoorunit. Deze vormen van buitenaf
één geheel in een grijs en/of groene kleurstelling in overeenstemming met het nabijgelegen
kantoorgebouw en met een plattegrondafmeting van ca. 6 bij 12 meter. Deze voorziening is
niet alleen nodig in verband met het onderhoud van het terrein, maar ook voor de borging
van de eisen ten aanzien van milieu en veiligheid tijdens de modelvliegactiviteiten.
Tijdens de modelvliegactiviteiten worden de auto’s van de clubleden en eventuele bezoekers
geparkeerd langs het doodlopende einde van de Verlengde Revisieweg. Er zijn daar geen
andere weggebruikers. De beschikbare ruimte overschrijdt ruimschoots de behoefte die
geraamd wordt op maximaal 15 personenauto’s. Overigens bestaan voor deze situatie geen
landelijke richtlijnen. De modelvliegactiviteiten vinden plaats buiten de bedrijfstijden van het
Concern voor Werk. Ten opzichte daarvan wordt geen extra verkeersintensiteit verwacht. In
bijzondere gevallen zoals wedstrijden of open dagen kan buiten bedrijfstijd gebruik worden
gemaakt van de parkeerplaatsen die behoren bij het Concern voor Werk
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3. Bestemmingsplan
Op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het
verboden om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd
met een bestemmingsplan.
De beoogde kavels A 2553 en A 2552 hebben volgens het geldende bestemmingsplan
Landelijk Gebied 2004 de bestemming ‘Agrarisch gebied’. Toegestaan zijn agrarische
activiteiten en bijbehorende bedrijfsgebouwen. Hieronder valt ook het Concern voor Werk.
Het gebruik van een gedeelte daarvan als terrein voor de beoefening van de modelvliegsport
en de plaatsing van de bijbehorende bouwkundige voorzieningen is op grond van het
bestemmingsplan niet toegestaan.
De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven dat zij in principe wel wil meewerken aan
een afwijking van het bestemmingsplan, en dan middels de zogenaamde grote planologische
Wabo-afwijking.
Hiermee wordt de toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 bedoeld:
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend:
a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
3e indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van
het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.
Op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht dient tevens een verklaring van
geen bedenkingen te worden afgegeven door de gemeenteraad wanneer de procedure van
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo wordt gevolgd.
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder c, van de wet, wordt de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onder a, onder 3e , van de wet wordt afgeweken van het bestemmingsplan of
de beheersverordening, niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar
het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, heeft verklaard dat hij
daartegen geen bedenkingen heeft, tenzij artikel 3.2, aanhef en onder b, van dit besluit of
artikel 3.36 van de wet ruimtelijke ordening van toepassing is.
De gemeenteraad heeft een lijst van gevallen met categorieën aangewezen waarvoor geen
verklaring van bedenkingen is vereist. De aanleg en gebruik van een modelvliegterrein staat
niet op deze lijst. Hierdoor is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de raad
vereist.
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4. Beleidskaders
4.1 Provinciaal beleid
In het Omgevingsplan 2006 is het integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland
voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het Omgevingsplan is
een samenbundeling van vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan,
Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan. Door de
vier plannen in één integraal del samen te voegen, zijn de hoofdlijnen van de provincie
Flevoland compact en is de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen het beste
gewaarborgd.
De provincie stelt voorwaarden voor een evenwichtige groei: het behoud en het verbeteren
van de kwaliteit van de samenleving, het milieu, het water, de natuur en het landschap. In
het omgevingsplan wordt onder andere ingegaan op de uitgangspunten voor het landelijk
gebied. Het Omgevingsplan is ook beeldend weergegeven op een visiekaart. Een uitsnede
van deze visiekaart wordt hierna weergegeven. Ten aanzien van het plangebied gelden geen
specifieke uitgangspunten.
Beleidskader voor het landelijk gebied
Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande
schaalvergrotingen herstructurering van de landbouw. De provincie wil agrarische
bedrijvigheid die zich primair richt op duurzame productie (en verwerking) van
landbouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. Bovendien wil de provincie ruimte
bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch
draagvlak en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie.
Verordening van de fysieke leefomgeving
In de provinciale ‘Verordening van de fysieke leefomgeving’ vindt een juridische vertaling
plaats van het beleid van provinciaal niveau. In de verordening is een aantal regels
opgenomen met betrekking tot belangrijke ruimtelijke elementen die een doorwerking
hebben op het bestemmingsplan. Het betreft onder mee aspecten als: bijzondere gebieden,
waterhuishouding, waterkeringen, bescherming landschap et cetera.
Toetsing aan het provinciaal beleid
In voorliggend geval is er sprake van een kleinschalige ontwikkeling in de vorm van een
functiewijziging. Deze functiewijziging raakt geen provinciale belangen. Het plangebied
maakt geen deel uit van specifiek aangeduide gebieden of beschermingsgebieden. Dit plan
is niet in strijd met het Omgevingsplan Flevoland, dan wel de provinciale ‘Verordening voor
de fysieke leefomgeving.
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4.2 Gemeentelijk beleid
Structuurvisie 2025
De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de
gemeenteraad. De Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en
gewenste waarde en kwaliteiten beschrijft. De visie heeft als doel de verschillende belangen
zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te wegen. Er is
hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025. De
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op het behoud en verbetering van de
bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van
het landschap en leefbaarheid van de gemeente Noordoostpolder. De Structuurvisie is een
document voor de langere termijn en kent daarom een zekere mate van globaliteit en
abstractie. De visie vormt de basis voor toekomstig beleid. Ter uitwerking van de
structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen
en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang te zetten

Structuurplan 1992
Het huidige Structuurplan Noordoostpolder dateert van 1992, is verouderd en grotendeels
gerealiseerd. Er is nog geen nieuw Structuurplan beschikbaar dat als uitwerking gezien kan
worden van de Structuurvisie 2025.

In het Structuurplan (1992) wordt als beleidsuitgangspunt genoemd ‘de vergroting van de
omvang van het aanbod en de diversiteit van de recreatieve voorzieningen, alsmede het
opwaarderen van bestaande voorzieningen’. En voorts: ‘De Noordoostpolder blijft primair
een open agrarisch gebied’. In dat kader werd eerder vergunning verleend voor een
modelvliegterrein aan de Nagelerweg.

Sportnota 2008-2015
In de Sportnota 2008-2015 van de gemeente Noordoostpolder wordt gesteld dat de
gemeente een duurzaam en adequaat aanbod van binnen- en buitensport-accommodaties in
Noordoostpolder wil, dat aansluit op de behoeften vanuit de bevolking.

Toetsing aan het gemeentelijk beleid
Een modelvliegterrein is een voorziening ten behoeve van sport en recreatie. Een dergelijke
voorziening is vanaf 1975 beschikbaar in de gemeente Noordoostpolder, aanvankelijk aan
de Banterweg op de plaats van het huidige Emmelhage en sedert 2008 aan de Nagelerweg.
De verplaatsing van het modelvliegterrein naar de voorgestelde nieuwe locatie past in een
voortzetting van het bestaande gemeentelijke beleid.
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5. Omgevingsaspecten
Bij realisering en gebruik van de voorgestelde voorziening voor sport en recreatie moet
voldoende rekening gehouden worden met de omgevingsaspecten en moet worden voldaan
aan de daarmee verbonden regelgeving. Hier wordt in dit hoofdstuk nader op ingegaan. In
het bijzonder wordt aandacht besteed op welke wijze wordt voldaan aan de te stellen eisen
ten aanzien van veiligheid en geluid. Dit betekent dat voldoende afstand tot bewoning en
andere activiteiten in acht moet worden genomen. Bovendien mag het bestaande
etmaalgemiddelde geluidniveau ter plaatse van deze bewoning niet noemenswaardig
worden verhoogd door de modelvliegactiviteiten.
Bij de beschouwing van de omgevingsaspecten wordt onderscheid gemaakt tussen de
aanleg en de inrichting van het modelvliegveld en de bijbehorende bouwkundige
voorzieningen en het gebruik daarvan.

5.1 Aanleg en inrichting van het modelvliegterrein
Het modelvliegterrein is een perceel grasland van ca. 1 hectare dat gelegen is temidden van
percelen waarop in wisselteelt landbouwgewassen worden verbouwd. Ruimtelijk past het
daarmee binnen het bestaande agrarische grondgebruik. Ten aanzien van de relevante
omgevingsaspecten kan daarbij het volgende worden opgemerkt:
a. Landschappelijk blijft de situatie ongewijzigd
b. Ecologisch gezien heeft het gebied geen bijzondere natuurwaarde. Er zijn geen
aangrenzende Natura 2000 gebieden of Ecologische Hoofdstructuurgebieden.
Weidegebieden waar mogelijk weidevogels worden beschermd komen niet voor in de
omgeving. Ook voorzieningen om de diversiteit van flora en fauna te bevorderen zoals
houtwallen of ruigten zijn niet aanwezig.
Aan het agrarisch gebruik zijn in dat verband geen beperkingen opgelegd. Dit resulteert
in percelen monocultuur van akkerbouwgewassen in wisselteelt, waaruit ‘onkruiden’
zoveel mogelijk worden geweerd. Bij het bewerken tijdens het groeiseizoen, ondermeer
in de vorm van gewasbescherming wordt geen rekening gehouden met mogelijke
broedende vogels.
Het modelvliegterrein bestaat uit kort gras dat regelmatig (in het groeiseizoen tweemaal
per week) wordt gemaaid. Hierdoor zijn daar geen broedende vogels aanwezig die
verstoord zouden kunnen worden.
Door het aangegeven gedeelte van het plangebied in te richten en te gebruiken als
modelvliegterrein treden ten opzichte van de huidige situatie geen significante negatieve
ecologische effecten op.
c. Het projectgebied ligt volgens de archeologische basis- en beleidsadvieskaart (2007) in
een gebied met hoge archeologische verwachtingen met aanlegvergunning categorie 2.
Het voor het plangebied relevante gedeelte is te vinden in onderstaande afbeelding (de
X). Eventuele nog resterende archeologische waarden in de bodem worden niet
aangetast door de aanleg en het gebruik van het grasland als modelvliegterrein. Bij de
aanleg is de verstoring van het bodemprofiel beperkt tot de laag waarin eerdere
agrarische activiteiten zijn uitgevoerd en toegestaan en gaat in ieder geval niet dieper
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dan 50 cm onder het maaiveld. Het sluit daarmee aan op bestaand beleid.
Ten overvloede kan gemeld worden dat uit eerder gehouden archeologisch onderzoek
(2007) de conclusie is getrokken dat niets is gevonden. Zie voor het rapport inzake dit
onderzoek bijlage 11.

d. Plaatsing van het verplaatsbare clubonderkomen annex berging (container units) op het
terrein voor Concern voor Werk achter de bestaande aarden wal sluit qua karakter aan
bij de bedrijfsgebouwen ter plaatse, zoals de kassen, werkplaatsen en een
kantoorgebouw. Het clubonderkomen annex berging zal uiterlijk één geheel vormen met
een grondoppervlak van ca. 6 bij 12 meter zoals aangegeven in bijlage 2. De hoogte
boven het maaiveld bedraagt ca. 2,9 meter. Teneinde het boven de ca. 2 meter hoge
graswal uitstekende gedeelte zo min mogelijk op te laten vallen is gekozen voor een
groene kleurstelling van het geheel. Een alternatief is een kleurstelling die aansluit bij het
gebouw voor Concern voor Werk: grijs met helderblauwe accenten. Hierin komt
Luchtvaartclub Emmeloord graag tegemoet aan de wensen van de gemeente.
e. Waterparagraaf: Er wordt geen water naar de omgeving of op het riool geloosd. Eén en
ander is aangegeven in de watertoets als bijlage 9.
De drainage van het terrein blijft ongewijzigd.
f.

Overige zaken: Door de modelvliegactiviteiten treedt geen bodemverontreiniging of
luchtverontreiniging op. De meeste modelvliegtuigen zijn voorzien van elektromotor. De
brandstof van verbrandingsmotoren is vluchtig en de uitstoot is verwaarloosbar ten
opzichte van het autoverkeer in de omgeving. Opslag van brandstof voor de grasmaaier
en de generator in de berging vindt plaats in containers die geplaatst zijn in lekbakken
van voldoende grootte. Verdere details worden beschreven in de aanvraag van de
omgevingsvergunning.
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5.2 Het gebruik van het modelvliegterrein
Bij het gebruik van het modelvliegterrein moet rekening gehouden worden met geluid,
externe veiligheid en verkeer van en naar de locatie als relevante omgevingsaspecten.
1. Geluid
Het etmaalgemiddelde geluidsniveau ter plaatse van de bewoning langs de Randweg en de
Hannie Schaftweg bedraagt meer dan 60 dB(A), zie bijlage 10, pagina 5 (afkomstig uit de
Atlas Leefomgeving.nl). Dit geluidniveau wordt veroorzaakt door het verkeer langs deze
wegen waar een maximum snelheid van 80 km per uur is toegestaan. Het gebruik van het
modelvliegterrein is gebaseerd op de eis dat het lange tijdgemiddelde van de
modelvliegactiviteiten overdag ten hoogste 50 dB(A) mag bedragen en ’s avonds 45 dB(A).
Daardoor is de bijdrage aan het reeds bestaande lange tijdgemiddelde niveau te
verwaarlozen.
In het akoestische rapport is het gebruik beschreven waarmee aan deze eis voldaan wordt.
De rekenmethode is eerder gebruikt bij de milieuvergunning voor het huidige veld aan de
Nagelerweg en goedgekeurd door de afd. Modelvliegsport van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), waarbij LVC Emmeloord is aangesloten. In bijlage 10
wordt een samenvatting van dit rapport en de toepassing hiervan gegeven. Een paar
Het geluid wordt bepaald door de modellen met verbrandingsmotoren. Deze mogen niet
meer geluid produceren dan 80 dB(A) op 7 meter afstand bij vol vermogen (geldt voor
tweetaktmotoren, zie ook bijlage 4). Modellen met verbrandingsmotoren zijn de afgelopen
jaren in de minderheid geraakt ten opzichte van de modellen met elektromotoren die
aanzienlijk minder geluid produceren. Bij de berekening van het omgevingsgeluid wordt
daarom alleen rekening gehouden met modellen met verbrandingsmotor.
Afhankelijk van de windrichting en de zonnestand kunnen verschillende vlieggebieden
worden gekozen. Daarbij gelden voor de modellen met verbrandingsmotoren naast de
veiligheidsaspecten extra beperkingen. In het akoestische rapport zijn berekeningen voor
twee vlieggebieden gepresenteerd, waarbinnen met verbrandingsmotoren mag worden
gevlogen. Maatgevend voor het toegestane gebruik is daarbij het niveau ter plaatse van de
meest nabijgelegen boerderij op Randweg 9. Vlieggebied A strekt zich uit in een zone tussen
100 en 250 meter van de Randweg en vlieggebied B ligt tussen 250 en 450 meter van de
Randweg.
Bij gebruik van vlieggebied A overdag wordt met maximaal 4 motormodellen tegelijk in de
lucht en maximaal 6 vlieguren aan de gestelde geluidseis van maximaal 50 dB(A) voor het
lange tijdgemiddelde voldaan: deze waarde bedraagt 49 dB(A) op de meest nabij gelegen
woning (Randweg 9). In de praktijk wordt dit aantal vlieguren doorgaans voor minder dan de
helft vol gevlogen door modellen met verbrandingsmotoren.
’s Avonds na 19.00 uur geldt als eis dat het lange tijdgemiddelde van niet hoger mag zijn dan
45 dB(A). Dit wordt in vlieggebied A al na 45 minuten vliegtijd bereikt, overeenkomend met
ca. zes vluchten met een model met verbrandingsmotor. Dit kan in de praktijk betekenen dat
wanneer er naast modellen met elektromotoren er meer dan één model met
verbrandingsmotor aanwezig is, ’s avonds gebruik moet worden gemaakt van vlieggebied B.

Ruimtelijke onderbouwing LVCE

Pagina 9 van 13

Gebruik van vlieggebied A is overigens ook vanwege de laagstaande zon ’s avonds minder
aantrekkelijk dan vlieggebied B
In vlieggebied B wordt in de avonduren de dan geldende limiet van 45 dB(A) voor het lange
tijdgemiddelde bereikt na 2,8 vlieguren. Dit is doorgaans meer dan het dubbele van wat in de
praktijk in de avonduren wordt gevlogen met verbrandingsmotoren.
Opgemerkt wordt dat in principe door modellen met verbrandingsmotor ook buiten de
aangegeven vlieggebieden aan de normstelling wordt voldaan mits overdag met 6 vlieguren
de afstand tot bewoning hemelsbreed meer dan 150 meter bedraagt en ’s avonds meer dan
250 meter met 2,8 vlieguren.
Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld kan buiten de aangegeven tijden waarbij in clubverband
regulier (weekends en een avond in de week) wordt gevlogen ook door clubleden incidenteel
op individuele basis van het modelvliegterrein gebruik worden gemaakt. Dit dient te
gebeuren met medeweten van het bestuur. Voorwaarde is daarbij dat er dan niet meer dan
één model met verbrandingsmotor in de lucht mag zijn. Bij het reguliere gebruik mogen er
vier modellen met verbrandingsmotor gelijktijdig in de lucht zijn.
Zoals eerder vermeld zal het feitelijke aantal vlieguren door modellen met verbrandingsmotor
doorgaans minder dan de helft zijn van het aantal waarmee de normstelling wordt bereikt. Dit
is het niveau dat 10 dB lager is dan het bestaande tijdgemiddelde op de meest nabijgelegen
bewoning. Onder die omstandigheden kan bewaking van de normstelling met voldoende
zekerheid worden gewaarborgd op basis van het aantal aanwezige motormodellen.

2. Externe veiligheid
De inrichting wordt niet genoemd in Artikel 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi)
Het gebruik van het veld wordt vastgelegd in het veldreglement, dat goedkeuring moet
hebben van de KNVvL. Hierin dient tenminste te worden voldaan aan de Regeling
Modelvliegen, vastgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Basis
Veiligheid Reglement van de KNVvL afd. Modelvliegsport.
Volgens de Regeling Modelvliegen is het vliegen met modelvliegtuigen niet toegestaan
boven aaneengesloten bebouwing, in casu woonwijken en boven wegen buiten de
bebouwde kom waar een snelheid hoger dan 60 km/uur is toegestaan. Dit kan in de
toekomst worden verhoogd tot 80 km/uur voor wegen in de buurt van een modelvliegterrein.
Vliegen boven het nabijgelegen kassencomplex is toegestaan, dit met medeweten van het
Concern voor Werk.
Een paar hoofdpunten uit het veldreglement worden hieronder vermeld.
•

De modellen moeten technisch gekeurd worden en mogen alleen bestuurd worden
door vliegers die hiervoor gebrevetteerd zijn of vliegen onder leiding van een
instructeur.
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•

Er mag niet boven bewoning worden gevlogen en bovendien niet boven
bedrijfsgebouwen tijdens werktijd.

•

Er mag niet boven de Randweg worden gevlogen. Dit kan in de toekomst worden
gewijzigd in: er mag alleen op veilige hoogte boven de Randweg worden gevlogen.

•

Een baancommissaris ziet toe op de handhaving van het veldreglement en geeft zo
nodig aanwijzingen ten aanzien van het te gebruiken vlieggebied.

3. Verkeersintensiteit
Standaard is er gelegenheid met modellen te vliegen op zaterdagmiddag en zondagmiddag
en op een avond door de week (in principe op woensdagavond). Van de 45 clubleden (stand
2014) zijn gemiddeld 10 aanwezig. Deze komen per auto en parkeren langs het
doodlopende eind van de Verlengde Revisieweg. Bij bijzondere gelegenheden zoals
wedstrijden of open dagen kan desgewenst gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen
op het terrein van het Concern voor Werk.
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6. Uitvoerbaarheid
6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Omdat uitvoering strijdig is met het bestemmingsplan en het hier een grote planologische
afwijking betreft dient de hiervoor beschreven uitgebreide Wabo procedure te worden
gevolgd, gebruikmakend van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo. Daarbij moet worden
voldaan aan een goede ruimtelijke onderbouwing.
In het kader van vooroverleg is de ruimtelijke onderbouwing uitgezet bij de
vooroverlegpartners van 13 januari 2015 tot en met 28 januari 2015. De Provincie heeft niet
gereageerd. Het Waterschap heeft gereageerd dat er geen waterschap belang is zodat
vooroverleg met het Waterschap verder achterwege kan blijven. Zie ook bijlage 9 voor de
watertoets en de reactie van het waterschap.
De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken dienen ter visie worden
gelegd. Een ieder kan een zienswijze indienen.

6.2 Economische uitvoerbaarheid
Omdat de verplaatsing van het modelvliegterrein noodzakelijk was wegens de
uitbreidingsplannen van TenneT, worden de hiervoor geraamde kosten door TenneT
vergoed.
Tussen de initiator en de gemeente zal een planschadeverhaalsovereenkomst worden
gesloten.
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7. Afweging en conclusie
Bij de afweging van de ruimtelijke onderbouwing kan worden geconstateerd:
a. Het plan is niet in strijd met het provinciale beleid en past in een voortzetting van
bestaand gemeentelijk beleid.
b. Het voorgestelde modelvliegterrein laat het gebied landschappelijk ongewijzigd.
c. Het plangebied heeft geen bijzondere natuurwaarde en er zijn geen gebieden in de
directe omgeving waarop extra natuurbeschermende maatregelen van toepassing
zijn. Ten opzichte van de huidige situatie treden geen significante negatieve
ecologische gevolgen op.
d. Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Door de aanleg
van het modelvliegterrein wordt het bodemprofiel niet verstoord beneden de diepte
waarin eerder agrarische werkzaamheden werden uitgevoerd en toegestaan.
e. Het verplaatsbare clubonderkomen annex berging wordt geplaatst achter een
bestaande aarden wal zodat dit niet zichtbaar is vanaf de Randweg. Daardoor is de
ruimtelijke impact gering.
f.

Door het vlieggebied en het aantal vlieguren voor modelvliegtuigen met
verbrandingsmotor te beperken blijft het daardoor veroorzaakte etmaalgemiddelde
geluidniveau ter plaatse van de omgevende bewoning tenminste 10 dB lager dan het
bestaande niveau t.g.v. verkeerslawaai

g. Er wordt voldaan aan de door de Rijksoverheid en de landelijke koepelorganisatie
KNVvL aan de voor de modelvliegsport gestelde veiligheidseisen m.b.t. de externe
omgeving
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