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2.1 Huidige situatie zuidwest punt terrein Concern voor Werk 
 
 
 
 

 
Huidige situatie, bovenaanzicht 
 
 
 

 
Huidige situatie, zicht vanuit boven zuidoost hoek 
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Huidige situatie, zicht vanaf beneden zuidoost hoek 
 
 
 

 
Huidige situatie, zicht vanaf beneden zuidwest hoek 
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2.2 Nieuwe situatie zuidwest punt terrein Concern voor Werk 
 
 
 
 

 
Nieuwe situatie mogelijkheid 1, bovenaanzicht 
 
 
 

 
Nieuwe situatie mogelijkheid 1, zicht vanuit boven zuidoost hoek 
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Nieuwe situatie mogelijkheid 2, zicht vanuit boven zuidoost hoek 
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2.5 Welstand 
 
 
Onderstaand een foto van de gebouwen van Concern voor Werk.  
Voorgesteld wordt om het clubhuis annex berging in dezelfde kleurstelling te schilderen. 
Hierdoor ontstaat een uniform en netjes geheel. Luchtvaartclub Emmeloord staat echter 
open voor andere suggesties vanuit de gemeente. 
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Akoestisch rapport 
Ten behoeve van de vergunningaanvraag voor een 
modelvliegterrein door Luchtvaartclub Emmeloord op kavel A 
2553  aan de Verlengde Revisieweg in de Noordoostpolder 
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Samenvatting 
 
 
In verband met de aanvraag van Luchtvaartclub Emmeloord voor vergunning om een perceel 
grasland gelegen op de kavel A 2553 ten westen van het Concern voor Werk aan de 
Verlengde Revisieweg te mogen gebruiken als terrein voor de modelvliegsport zijn 
geluidsberekeningen uitgevoerd. Op basis hiervan is vastgesteld waaraan moet worden 
voldaan om het bestaande lange tijdgemiddelde  geluidniveau van meer dan 60 dB(A) op de 
nabijgelegen woningen ten gevolge van verkeerslawaai niet significant te verhogen.  
 
Deze berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de methode die erkend is door de overheid en 
die door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart afdeling Modelvliegsport 
wordt uitgevoerd op verzoek van de aangesloten modelvliegclubs. Het resultaat is het 
maximum aantal vlieguren dat in een gegeven vlieggebied mag worden gevlogen door 
modelvliegtuigen met verbrandingsmotor om een etmaalgemiddelde waarde van 50 dB(A) op 
de meest nabijgelegen woning niet te overschrijden. Daarmee wordt volgens de regelgeving 
aan de geldende geluidseisen voldaan.  
 
Voor details van de ligging van het modelvliegterrein en de beschouwde vlieggebieden wordt 
verwezen naar aanhangsel A. Voor het bestaande geluidniveau  zie aanhangsel B. 
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3.1  Inleiding 
 
In verband met de aanvraag van Luchtvaartclub Emmeloord voor vergunning om een perceel 
grasland gelegen op de kavel A 2553 ten westen van het Concern voor Werk aan de 
Verlengde Revisieweg te mogen gebruiken als terrein voor de modelvliegsport zijn 
geluidsberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen voor de Ruimtelijke 
Onderbouwing van de Omgevingsvergunning. Als criterium wordt daarbij de eis gehanteerd 
dat de modelvliegactiviteiten niet mogen leiden tot een significante verhoging van het 
bestaande omgevingslawaai op de nabijgelegen woningen.  
 
In de praktijk komt dit neer op de begrenzing van het aantal vlieguren dat gezamenlijk door 
modelvliegtuigen met  een verbrandingsmotor mag worden gevlogen. Modellen met 
elektromotoren veroorzaken doorgaans gezamenlijk minder dan 10 dB(A) lagere 
geluidniveaus en behoeven derhalve niet in de beschouwing te worden opgenomen.  
 
Voor de modellen met verbrandingsmotor zijn twee verschillende vlieggebieden beschouwd 
die gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor een 
situatieoverzicht wordt verwezen naar aanhangsel A van dit rapport. 
 
 
 

3.2  Normstelling 
 
Ten gevolge van het verkeer op de Randweg en de Hannie Schaftweg bedraagt het 
etmaalgemiddelde geluidniveau op de daaraan gelegen woningen ca. 60 dB(A). Zie 
aanhangsel B. Dit niveau wordt niet significant verhoogd wanneer het door de 
modelvliegactiviteiten veroorzaakte geluid 10 dB of meer beneden deze waarde ligt. Hieraan 
wordt voldaan wanneer het lange tijdgemiddelde niveau LAr, LT daarvan overdag 50 dB(A) 
en ’s avonds 45 dB(A) of minder bedraagt.  
 
Voor het toelaatbare maximale geluidsniveau LA, max wordt aangehouden een waarde die 10 
dB hoger ligt, conform de streefwaarden uit de Handreiking Industrielawaai en 
Vergunningverlening par. 3.2. 
 
 

LAr,LT (dag/avond) LAmax (dag/avond) 

50 / 45 dB(A) 60 / 55 dB(A) 
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3.3  Geluidsbronsterkte 
 
De beschouwde geluidbronnen zijn verbrandingsmotoren die de modelvliegtuigen middels 
propellers aandrijven. Voor helikopters wordt de verbrandingsmotor gebruikt om de 
hoofdrotor en de staartrotor aan te drijven. Modellen met elektromotoren geven doorgaans 
gezamenlijk tenminste 10 dB(A) lagere geluidniveaus en behoeven derhalve niet in de 
beschouwing te worden opgenomen.  
 
De bronsterkte wordt volgens een standaard meting bepaald, zoals hieronder beschreven. 
Hierbij wordt het model op 1,2 meter boven het maaiveld wordt geplaatst en het geluid bij vol 
motorvermogen gemeten op een cirkel met een straal van 7 meter rondom het model op 8 
posities (voor modellen met gasturbinemotoren wordt  een afstand van 15 meter 
aangehouden). Daarbij wordt de microfoon of het modelvliegtuig telkens 45 graden verder 
langs de cirkelomtrek verplaatst. Het punt waarbij de verbindingslijn microfoon / motoruitlaat 
en de lengteas van het modelvliegtuig een hoek van 90o maken is één van de meetpunten. De 
microfoon staat op een hoogte van 1,6 tot 1,8 meter boven het maaiveld. De 8 gemeten 
niveaus worden energetisch gemiddeld, resulterend in het richting gemiddelde 
geluidsdrukniveau op 7 meter afstand. 
 
Als alternatief mag een geluidmeting worden uitgevoerd op 7 meter afstand met het model op 
de grond en de microfoon op een hoogte van 1,2 meter boven kort gemaaid gras. Gemeten 
wordt op de twee punten aan weerszijden van het model waarbij de verbindingslijn microfoon 
/ motoruitlaat en de lengteas van het modelvliegtuig een hoek van 90o maakt. De hoogste 
waarde daarvan wordt genomen en gebruikt als de waarde voor het richting gemiddelde 
geluidsdrukniveau op 7 meter afstand voor verdere berekeningen. Dit alternatief leidt in de 
praktijk mogelijk tot iets andere waarden dan de standaard meting, maar heeft als voordeel de 
eenvoudiger procedure.     
 
Modellen met tweetaktverbrandingsmotoren worden door de modelvliegclub slechts 
toegelaten wanneer door keuring is vastgesteld dat het richting gemiddelde geluidsdrukniveau 
bij vol vermogen van de motor niet meer bedraagt dan 80 dB(A) op 7 meter afstand. Dit 
correspondeert met een geluidsvermogen niveau van de bron (LW) van 106 dB(A).  
 
Voor tweetaktmotoren dient naderhand op de gemeten geluidniveaus een strafcorrectie voor 
tonaal geluid van + 5 dB(A) te worden toegepast. Volgens jurisprudentie van de Raad van 
State behoeft op het geluid van viertaktmotoren deze strafcorrectie niet te worden toegepast. 
Dit geldt alleen wanneer ze niet in combinatie worden gebruikt met modellen met 
tweetaktmotoren zodat het criterium blijft gelden dat op de immissiepositie het geluid niet 
hoorbaar tonaal van karakter is.  
 



KNVvL afdeling modelvliegsport – 28 april 2014 
 

Bijlage 3  -  Akoestisch rapport  Pagina 6 van 23 

Modellen met viertaktmotoren waarbij het geluidsdrukniveau bij vol vermogen tussen 80 en 
85 dB(A) bedraagt op 7 meter afstand worden toegelaten onder de voorwaarde dat ze niet 
gebruikt mogen worden in combinatie met modellen met tweetaktverbrandingsmotoren. In de 
regel betreft dit modellen voor bijzondere doeleinden zoals afwerpen van parachutisten of het 
slepen van zweefvliegtuigen. Ze zijn dan in de geluidsberekeningen gelijk te stellen aan 
modellen met tweetaktmotor, waarvoor een correctie van + 5 dB(A) moet worden toegepast.  
 
In de praktijk zal slechts beperkte tijd met vol vermogen worden gevlogen. Er wordt 
verondersteld dat gedurende 2/3 van de vliegtijd het geluid 3 dB lager is dan bij vol vermogen 
(conservatieve schatting). Voor de verdere berekeningen wordt daarom uitgegaan van een 
bronniveau van 78,2 dB(A) op 7 meter afstand. 
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3.4  Berekening van het imissieniveau 
 

3.4.1  Het lange tijdgemiddelde imissieniveau 
 
3.4.1.1 Middeling over het vlieggebied 
 
Uitgaande van de hierboven omschreven uitgangspunten is het geluidniveau op de relevante 
afstand berekend op een waarnemingshoogte van 5 meter. De overdrachtsberekeningen zijn 
uitgevoerd conform de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999’, hierna te 
noemen HMRI. De geluidsimmissie op de beoordelingspunten bij de woning(en) is berekend 
met het overdrachtsmodel zoals beschreven in methode II.8 van de HMRI. 
 
Hieronder wordt beschreven hoe het immissieniveau wordt berekend dat door modelvliegtuigen 
met de bovengenoemde bronsterkte van 78,2 dB(A) op 7 meter afstand wordt veroorzaakt op 
een woning die gelegen is op een afstand RW van het middelpunt van het vlieggebied. 
Afhankelijk van de positie van het model binnen dit vlieggebied zal de immissiewaarde op de 
woning variëren. Daarom moet een gemiddelde waarde worden bepaald. 
 
Daartoe wordt eerste het gemiddelde 
immissieniveau van één model berekend, vanuit 
17 verschillende posities die gelijkmatig zijn 
verdeeld over het vlieggebied. Voor een 
cirkelvormig vlieggebied met radius C resulteert 
dit in 1 positie in het middelpunt, 8 posities 
gelijkmatig verdeeld over een cirkel met radius 
0,472 C en 8 posities verdeeld over een cirkel met 
radius 0, 852 C, zoals aangegeven in de figuur,  
waarbij de nummering afwijkt van de in dit 
rapport gebruikte nummering. 
 
Voor het rechthoekige vlieggebied met afgeronde hoeken wordt dezelfde procedure gevolgd, 
door de cirkels te vervangen door lijnen die gelijkvormig zijn aan de buitencontour van het 
vlieggebied met dezelfde schaalfactor 0,472 en 0,852.  
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Voor ieder van de 17 posities wordt een overdrachtsberekening naar het immissiepunt 
gemaakt.  
Uitgangswaarden voor deze berekening zijn: 
 

• De vorm en afmetingen van het vlieggebied 

• De positie van het immissiepunt, in casu de betreffende woning ten opzichte van het 
op de grond geprojecteerde vlieggebied.  

• De hoogte waarop het vlieggebied zich bevindt, hier gelijk gesteld aan 50 meter 

• De hoogte van het immissiepunt, hier gesteld op 5 meter 

• Het bronvermogen dat correspondeert met een niveau van 78,2 dB(A) op 7 meter 
afstand 

 
Het geluidniveau neemt af met 6 dB bij verdubbeling van de afstand tot de bron als gevolg 
van de geometrische uitbreiding van het geluidsveld, maar ook vindt er een extra demping 
plaats door geluidabsorptie in de atmosfeer.  
Deze demping is afhankelijk van de geluidsfrequentie. Voor een standaard geluidspectrum 
(Zie bijv Handboek Milieuvergunningen, sectie Modelvliegtuigen) is deze demping bepaald 
conform IL-HR-13-01. Tot een afstand van 1000 meter kan het resultaat met een 
nauwkeurigheid van 0,1 dB worden beschreven volgens ∆ atm = 0,65 R – 0,025 R2  waarbij R 
de afstand in hectometers is.    
 
In het algemeen zijn modelvliegvelden zodanig gesitueerd dat bij berekening van de 
geluidsniveaus geen rekening met reflecties en afscherming behoeft te worden gehouden 
(grote bronhoogte en dus vrije geluidsoverdracht). In de berekening zijn onderstaande punten 
niet relevant en derhalve niet meegenomen: 

• reflecties tegen objecten 

• demping door schermen of objecten 

• demping vanwege (industrie-)terreinen en vegetatie. 
 
Uit energetische middeling van de 17 berekende immissieniveaus volgt het gemiddelde 
immissieniveau LA, imm dat door één model tijdens de vlucht in het beschouwde vlieggebied 
wordt veroorzaakt. De positie met het hoogste immissieniveau (dus de positie met de kortste 
afstand tot het immissiepunt) vormt de basis voor de berekening van LA, max die in sectie 4.2 
wordt behandeld.  
 
Voor de geluidberekeningen zijn de start en landing niet relevant. Na de start moet een model 
zo snel mogelijk het vlieggebied indraaien en komt daarbij niet dichter bij de bewoning dan 
de rand van het betreffende vlieggebied. Bij de naderingsvlucht voor de landing kan het 
vlieggebied worden verlaten. De motor loopt dan stationair, wat tenminste 10 dB minder 
geluid oplevert dan bij vol vermogen. Buiten het vlieggebied zal een model in de landing 
nooit meer geluid veroorzaken dan binnen het vlieggebied. 
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3.4.1.2.  Effect van de vliegduur en tijdstip van de dag 
 
Eerst wordt de tooncorrectie van + 5 dB toegepast, wat resulteert in de waarde LA,imm, t , veroorzaakt door 
één model met verbrandingsmotor in het beschouwde vlieggebied. 
 
Vervolgens wordt hieruit de lange tijdgemiddelde waarde berekend voor de situatie waarbij meer 
modellen (aantal n) gedurende een tijdsduur T (in uren) gelijktijdig in de lucht zijn.  
 
Voor vliegen overdag tussen 07.00 en 19.00 uur geldt: 
 

L  Ar, LT = L A,imm, t + 10 log n  + 10 log (T/12)     ( 10 log (T/12) > − 10 ) 
 
 
Voor vliegen 's avonds tussen 19.00 en 23.00 uur geldt: 
 

L  Ar, LT = L A,imm, t + 10 log n   +  10 log (T/4)      (10 log (T/4) > − 10 ) 
 
 
Uit deze formules blijkt dat bij vermindering van het aantal modellen dat gelijktijdig in de lucht is de 
bedrijfstijd evenredig mag toenemen voor dezelfde LAr, LT -waarde. Wanneer overdag met vier 
modellen gelijktijdig gedurende twee uur wordt gevlogen geeft dit dezelfde waarde als vliegen met 
één model gedurende 8 uren.  
De  LAr, LT –waarde wordt dus bepaald door het aantal vlieguren op te tellen dat door de diverse 
aanwezige modellen met verbrandingsmotor wordt gevlogen. Dit wordt het totaal aantal vlieguren 
genoemd.   
 
Met de berekeningen kan ook het totaal aantal vlieguren worden bepaald waarmee hetzij overdag de 
waarde LAr,TL = 50 dB(A) wordt bereikt en ‘s avonds 45 dB(A). Dit is het maximum totaal aantal 
vlieguren waarmee nog aan de normstelling kan worden voldaan.  
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3.4.2  Het maximale immissieniveau  
 
Het maximale immisieniveau LAmax veroorzaakt door één modelvliegtuig treedt op wanneer 
de afstand tussen het model en de bewoning minimaal is. Wanneer zich meerdere modellen 
tegelijk in de lucht bevinden is de kans klein dat alle modellen zich tegelijk op die positie 
bevinden. Niettemin wordt in dit rapport uitgegaan van deze onwaarschijnlijke situatie. De 
normstelling bepaalt in dit geval het maximum aantal modellen dat gelijktijdig in de lucht mag 
zijn. Overigens kan dit aantal uit vliegtechnische overwegingen, zoals veiligheid kleiner zijn. 
 
 
 

3.5  Toelichting op de uitgevoerde berekeningen en resultaten 
 
Tot dusver werd door de KNVvL gebruik gemaakt van een rekenmodel voor een cirkelvormig 
vlieggebied. Binnen de Commissie Geluid van de afdeling Modelvliegsport is dit rekenmodel 
recentelijk uitgebreid tot een rechthoekig vlieggebied met afgeronde hoeken en 
geprogrammeerd in een Excel rekenprogramma. In bijlage D zijn hiermee de berekeningen 
uitgevoerd voor de immissiewaarde ter plaatse van Randweg 9 voor de vlieggebieden A en B. 
Hieronder volgt een toelichting op de Excel tabellen. 
 
 
VLIEGGEBIED A 
 
De gele vakken zijn bestemd voor invoer gegevens. Vlieggebied A  heeft als afmetingen 150 
bij 500 meter met afgeronde hoeken met een radius van 50 meter. In dit geval correspondeert 
Randweg 9 met X = - 40 m  en Y = 195 meter. Voor elk van de 17 punten 0 t/m 16 is 
aangegeven het immissie niveau zonder en met atmosferische demping voor een geluidsbron 
met een sterkte van 78,2 dB(A) op 7 meter afstand. Met atmosferische demping varieert dit 
niveau tussen 43,1 dB(A) vanuit positie 9 en 50,9 dB(A) vanuit positie 11, met een 
energetisch gemiddelde van 47,3 dB(A).  
 
Het lange tijdgemiddelde niveau LAr, LT overdag is berekend voor 4 modellen gelijktijdig in 
de lucht. Dit leidt na een correctie van 5 dB voor het tonale karakter tot een immissiewaarde 
van 56,9 dB(A). Wanneer deze modellen gezamenlijk 1,5 uur in de lucht zijn wordt een 
waarde LAr, LT = 49,2 dB(A) bereikt. Dit correspondeert met een cumulatief aantal van 6,0 
vlieguren dat door alle modellen met verbrandingsmotor gezamenlijk wordt gevlogen. Deze 
waarde ligt 1 dB beneden de normstelling van 50 dB(A).  
 
Voor de avondperiode die begint om 19.00 uur wordt de maximaal toegestane waarde van 45 
dB(A) na 0,76 vlieguren bereikt. Voor een gemiddelde vluchtduur van 10 minuten betekent 
dit vier vluchten. Bij aanwezigheid van meer dan één model met verbrandingsmotor kan dit 
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zodanige beperkingen opleveren, dat gebruik van vlieggebied B de voorkeur verdient (zie 
verderop).   
 
Voor de maximale immissiewaarde LA, max moet in de tabel gezocht worden naar de positie 
waarin de immissiewaarde maximaal is. Dat is voor vlieggebied A positie 11 met een waarde 
van 50,9 dB(A). Voor het onwaarschijnlijke geval dat vier motormodellen gelijktijdig op die 
positie vliegen, wordt ter plaatse van Randweg 9 een waarde LA, max = 56,9 dB(A) bereikt. 
Dit is 3 dB  beneden de in de normstelling genoemde waarde van 60 dB(A) overdag. Voor de 
avonduren leidt vliegen met 1  motormodel op positie 11 tot een waarde LA, max = 50,9 
dB(A)  wat 4 dB lager is dan de normstelling van 55 dB(A) ’s avonds. Opgemerkt wordt dat 
ibij de berekening van LA, max niet hoeft te worden gecorrigeerd voor het tonale karakter.  
 
Voor gebruik overdag biedt vlieggebied A met 6 vlieguren ruimschoots voldoende 
mogelijkheden. Dit vlieggebied zal ook vanwege de zonnestand in het algemeen de voorkeur 
verdienen voor vliegen overdag. Voor vliegen ’s avonds na 19.00 uur kan vanwege de 
zonnestand de voorkeur worden gegeven aan vlieggebied B dat vanwege de grotere afstand 
tot de bewoning bovendien meer mogelijkheden heeft om te kunnen vliegen met modellen 
met verbrandingsmotor.  
 
 
VLIEGGEBIED B 
 
Berekeningen zijn voor vlieggebied B uitgevoerd voor vier modellen met verbrandingsmotor 
gelijktijdig in de lucht en een totaal van 6 vlieguren gezamenlijk overdag. Dit leidt tot een 
tijdgemiddeld niveau met LAr, LT = 43,5 dB(A) ter plaatse van Randweg 9, ofwel 8,5 dB 
beneden de normstelling van 50 dB(A). 
 
Voor ’s avonds vanaf 19.00 uur vier modellen gelijktijdig in de lucht wordt de dan toegestane 
waarde van LAr, LT = 45 dB(A) ter plaatse van Randweg 9 bereikt na 2,8 vlieguren. 
 
Voor de maximale immissiewaarde wordt verondersteld dat vier modellen zich gelijktijdig 
bevinden in positie 11. Eén model veroorzaakt een niveau van 44,1 dB(A), wat voor vier 
modellen resulteert in  
LA, max  = 50,1 dB(A). Voor de avondperiode is dit gelijk aan de normwaarde en overdag 
ligt dit niveau 5 dB beneden de normwaarde. 
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EINDRESULTATEN 
 
Het bovenstaande resultaat had betrekking op het daggemiddelde en avondgemiddelde niveau 
ter plaatse van Randweg 9 ten gevolge van de beschreven modelvliegactiviteiten met 
motormodellen voorzien van verbrandingsmotoren in vlieggebieden A en B.  Hieronder 
worden de resultaten in dB(A) weergegeven in tabelvorm voor deze en andere woningen aan 
de Randweg en de Hannie Schaftweg. Zwevers en elektromodellen leveren ten opzichte 
hiervan geen bijdrage aan het geluid.. Het totale aantal vlieguren is bepalend voor het lange 
tijdgemiddelde geluidsniveau LAr, LT  en het aantal modellen met verbrandingsmotor dat 
gelijktijdig in de lucht mag zijn is bepalend voor het maximale geluidniveau LA,max . 
 
 

 Overdag ’s Avonds  na 19.00 uur 
 Max gelijktijdig 

In de lucht 
Max tot 

vlieguren 
Max gelijktijdig 

in de lucht 
Max tot 

vlieguren 
Vlieggebied A 4 6 2 0,76 

Vlieggebied B 4 6 4 2,8 

 
 

Vlieggebied A Lange tijdgemiddelde  LAr, LT Maximum niveau   LA,max 

   Overdag ’s Avonds Overdag ‘s Avonds 

 X (m) Y (m) 6,0 vlieguren 0,76 vlieguren 4 modellen 2 modellen 

Randweg 9 -40 195 49,2 45,0 56,9 53,9 

Randweg 7 -270 205 45,5 41,3 53,6 50,6 

Randweg 1 -360 205 43,4 39,2 51,4 48,4 

H. Schaftweg 1 -505 -120 40,6 36,4 49,2 46,2 

H. Schaftweg 3 -505 -90 40,7 36,5 49,2 46,5 

Normstelling 50 45 60 55 

 
 

Vlieggebied B Lange tijdgemiddelde  LAr, LT Maximum niveau  LA,max 

   Overdag ’s Avonds Overdag ‘s Avonds 

 X (m) Y (m) 6,0 vlieguren 2,8 vlieguren 4 modellen 4 modellen 

Randweg 9 -40 370 43,5 44,9 50,1 50,1 

Randweg 7 -270 380 41,6 43,0 49,0 49,0 

Randweg 1 -360 380 40,4 41,9 47,6 47,6 

H. Schaftweg 1 -505 55 41,4 42,9 49,8 49,8 

H. Schaftweg 3 -505 25 41,5 43,0 49,9 49,9 

Normstelling 50 45 60 55 
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3.6  Mogelijke gebruikswijze van het terrein 
 
Bij de modelvliegsport is de bedrijfstijd van nature variabel, afhankelijk van het seizoen. Er 
kan alleen bij goed daglicht worden gevlogen en bij goed weer. In de praktijk betekent dit dat 
de tijden waarop het vliegterrein in gebruik zal zijn een zekere periode beslaat tussen 9.00 uur 
en 19.00 uur overdag en ’s avonds van 19.00 tot zonsondergang (uiterlijk 22.00 uur).  
 
In het kader van de vergunningverlening en de uitkomsten van dit onderzoek kunnen 
vergunning-voorwaarden met betrekking tot de bedrijfsduur en het maximum aantal gelijktijdig 
vliegende modellen worden overeengekomen. Hieronder is aangegeven hoe in de vergunning 
het gebruik van het terrein zou kunnen worden omschreven, zodat aan de akoestische 
grenswaarden wordt voldaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de representatieve 
bedrijfssituatie en de bijzondere bedrijfssituatie. 
 
 

3.6.1  Representatieve bedrijfssituatie 
 
In de vergunning wordt als eis opgenomen voor het maximale richting gemiddelde 
brongeluidniveau voor modellen met  verbrandingsmotoren bij vol vermogen: Lp = 80 
dB(A)/7m. Voor viertaktmotoren en laag toerige benzinemotoren waarvan het geluid geen 
specifiek tonaal karakter heeft mag dit niveau 85 dB(A) bedragen, mits ze niet in combinatie 
met modellen met tweetaktmotoren  worden gebruikt. 
 
Zoals in hoofdstuk 3 werd aangegeven is een enkelvoudige meting op 7 m naast het model 
loodrecht op de vliegrichting, met de motor op vol vermogen, tevens een goede indicatie in het 
kader van handhaving. 
De meting moet met een digitale geluidmeter worden uitgevoerd met ingebouwde kalibratie 
mogelijkheid en een meetnauwkeurigheid van ± 1,5 dB overeenkomstig IEC-Norm 651. Het 
resultaat dient te worden vastgelegd op het technische keuringsformulier voor het betreffende 
model. Voldoet het model ook aan de overige keuringseisen dan wordt dit model voorzien van 
een sticker, uitgegeven namens het clubbestuur. 
 
Het merendeel van de modelvliegtuigen van LVC Emmeloord wordt aangedreven door 
elektromotoren. In de huidige situatie zal het aantal vlieguren met modellen met 
verbrandingsmotor ver beneden de  aangegeven limiet van 6 vlieguren overdag blijven. 
Overdag zal vlieggebied A de voorkeur hebben, omdat de modellen dan bestuurd worden met 
de zon schuin achter de vliegers. ’s Avonds zal om dezelfde reden vlieggebied B de voorkeur 
hebben. Daar zal het maximum van 2,8 vlieguren ruimschoots voldoende zijn.  
 
Alleen bij het gebruik van vlieggebied A ’s avonds (na 19.00 uur) moet bewust gewaakt worden 
voor overschrijding van het aangegeven maximum aantal vlieguren door modellen met 
verbrandingsmotor. Dit zal na 4 vluchten van 10 minuten het geval zijn. Bij aanwezigheid van 
meer dan één model met verbrandingsmotor kan besloten worden deze te verwijzen naar 
vlieggebied B. Opgemerkt wordt dat niet allen de zonnestand maar ook de windrichting 
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bepalend kan zijn voor de keuze van de positie van de vliegers en daarmee van vlieggebied A of 
B. Het is aan de vereniging om een en ander verder uit te werken in het veldreglement.  
 
Verder kan worden opgemerkt dat in de Regeling Modelvliegen het vliegen met modellen 
toegestaan is boven de Randweg waar de snelheid van het verkeer niet hoger mag zijn dan 80 
km/uur en boven het nabijgelegen kassencomplex. Vliegen boven aaneengesloten bebouwing is 
niet toegestaan. In principe wordt door modellen met verbrandingsmotor ook aan de 
normstelling voldaan buiten de aangegeven vlieggebieden mits de afstand tot de bewoning 
hemelsbreed meer dan 150 meter bedraagt.  
 
 

3.6.2  Bijzondere bedrijfssituaties 
 
De representatieve bedrijfssituatie omvat alle aspecten van het normale recreatieve vliegen. 
Daarnaast kan er enkele malen per jaar sprake zijn van bijzondere activiteiten. Daartoe behoren 
het houden van wedstrijden, open dagen en demonstraties.  
Om dergelijke activiteiten te kunnen organiseren kan het noodzakelijk zijn dat de toegestane 
vlieguren met modellen met verbrandingsmotor in de dagperiode worden verhoogd van 6 tot 10 
uren.  Het gevolg is dat op die dagen de geluidsnorm ter plaatse van Randweg 9 met ten hoogste 
1,4 dB overschreden kan worden tot de waarde LAr, LT = 51,4 dB(A).  
 
Het is mogelijk dat  incidenteel modellen worden gebruikt die niet voldoen aan de 
bovengenoemde geluidseisen. Te denken valt aan modellen met turbinemotor waarvoor een 
bronniveau van 86 dB(A) op 15 meter kan worden  aangehouden. Hiervoor is geen tonale 
correctie vereist, zodat de geluidsbelasting en daarmee het effectieve aantal vlieguren hiervan 
overeenkomt met 4 modellen met tweetaktmotor tegelijk. Ook meermotorige modellen worden 
op deze manier behandeld. 
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3.7 Conclusie 
 
Met dit rapport wordt aangetoond dat met goed uitvoerbare en controleerbare maatregelen en 
voorwaarden modelvliegen op het beoogde terrein de aangegeven geluidsnormen niet 
overschreden zullen worden. Dit geldt zowel voor de langtijdgemiddelde norm, als voor de 
streefwaarde voor het kortstondig optredend maximale geluid. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat dit rapport uitgaat van de maximale emissie- en 
immissiewaarden, gebaseerd op de meest ongunstige aanname dat alle modellen aan de 
keuringsgrens van Lp = 80 dB(A) zitten (viertakt 85 dB(A)). In de praktijk is dat nooit het 
geval. Zelfs bij het in hoofdstuk 5 aangegeven maximaal gebruik zal het werkelijke 
geluidsniveau lager uitkomen. 
 
Op basis van dit rapport kan worden geconcludeerd dat het door de modelvliegtuigen 
geproduceerde geluid geen belemmering oplevert om een vergunning in het kader van de Wet 
Milieubeheer te verlenen. 
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Bijlage A1:  Situering van het modelvliegterrein op kavel A2553 
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Bijlage A2:  Modelvliegterrein met vlieggebieden A en B voor geluidberekeningen 

 
Vlieggebied A: 150 x 500 meter 

Vlieggebied B: 200 x 500 meter 
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Bijlage A3:  Vlieggebied A 
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Bijlage A4:  Vlieggebied B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270 m 

Randweg 

Hannie Schaftweg 

vliegveld 

80 x 120 m 

255 m 

Concern voor Werk 

9 

7 

1 

 1 

Y 

X 

Plaats v.d. 

vliegers 

Vlieggebied B 

200 x 500 m 



KNVvL afdeling modelvliegsport – 28 april 2014 
 

Bijlage 3  -  Akoestisch rapport  Pagina 20 van 23 

Bijlage B:  Het bestaande omgevingsgeluid ten gevolge van het wegverkeer 
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Bijlage C:  Schematische weergave van het vlieggebied met deelbronnen 

 

        

Voor de vlieggebieden A en B zijn de volgende immissiepunten beschouwd: 

 Vlieggebied A Vlieggebied B 
 X (m) Y (m) X (m) Y (m) 
Randweg 9 - 40 195 -40 370 
Randweg 7 -270 205 -270 380 
Randweg 1 -360 205 -360 380 
Hannie Schaftweg 1 -505 -120 -505 55 
Hannie Schaftweg 3 -505 -90 -505 25 
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Bijlage D1:  Berekening gemiddeld geluid van 17 punten uit het vlieggebied A en 
immissiewaarden bij meerdere modellen en beperkte tijd t.p.v. Randweg 9 
 
 
Rechthoek afmetingen      
lengte B 500 m B>A buitencontour 0,852 maal rand vlieggebied 
breedte A 150 m  binnencontour 0,472 maal rand vlieggebied 
radius C 50 m C<A/2     
phi -0,965 rad -0,965 rad (hulpgetal)    
phi -55,27 graden      
vlieghoogte 50 m  X W (m) -40   
Afstand W R W 199 m Y W (m) 195   
Hoek W alfa -11,6 graden -0,202 rad   
geluid bron op 7 
meter  78,2 dB(A); geen tooncorrectie van 5 dB   
        

punt X Y W tot punt geluid dB(A) geluid dB(A) hulpfunctie  
 m m m geen demp met atm demp 10^dB/10  
0 0 0 205 48,9 47,6 57913  
1 118 0 256 46,9 45,4 34999  
2 72 35 201 49,0 47,8 60652  
3 0 35 172 50,4 49,3 86086  
4 -72 35 170 50,5 49,4 88066  
5 -118 0 216 48,4 47,1 51647  
6 -72 -35 238 47,6 46,2 41402  
7 0 -35 239 47,5 46,1 40905  
8 72 -35 261 46,8 45,2 33484  
9 213 0 323 44,9 43,1 20273  

10 129 64 220 48,3 46,9 49538  
11 0 64 146 51,8 50,9 123755  
12 -129 64 166 50,7 49,7 92705  
13 -213 0 265 46,6 45,1 32164  
14 -129 -64 278 46,2 44,6 28793  
15 0 -64 267 46,6 45,0 31811  
16 -129 -64 278 46,2 44,6 28793  

W -40 195 0     
     gemiddelde 53117  
    immissie 47,3   

 

  overdag overdag avond avond
Aantal modellen gelijktijdig 4 2
Vlieguren gelijktijdig  >1,2 1,5 >0,4 0,38
Totaal aantal vlieguren 6 0,76
Immisiewaarde met tooncor 58,3 55,3
Dag of avondgemiddelde idem 49,2 45,0
      
Tooncorrectie toegepast    
Immissiewaarde is als alle modellen gelijktijdig in de lucht zijn 
Dag- of avondgemiddelde is na bedrijfsduurcorrectie  
 



KNVvL afdeling modelvliegsport – 28 april 2014 
 

Bijlage 3  -  Akoestisch rapport  Pagina 23 van 23 

Bijlage D2:  Berekening gemiddeld geluid van 17 punten uit het vlieggebied B en 
immissiewaarden bij meerdere modellen en beperkte tijd t.p.v. Randweg 9 
 
 
Rechthoek afmetingen      
lengte B 500 m B>A buitencontour 0,852 maal rand vlieggebied 
breedte A 200 m  binnencontour 0,472 maal rand vlieggebied 
radius C 50 m C<A/2     
phi -0,715 rad -0,715 rad (hulpgetal)    
phi -40,95 graden      
vlieghoogte 50 m  X W (m) -40   
Afstand W R W 372 m Y W (m) 370   
Hoek W alfa -6,2 graden -0,108 rad   
geluid bron op 7 
meter  78,2 dB(A); geen tooncorrectie van 5 dB   
        

punt X Y W tot punt geluid dB(A) geluid dB(A) hulpfunctie  
 m m m geen demp met atm demp 10^dB/10  
0 0 0 375 43,6 41,5 14196  
1 118 0 405 42,9 40,7 11802  
2 78 47 347 44,3 42,3 17125  
3 0 47 329 44,8 42,9 19442  
4 -78 47 329 44,8 42,9 19483  
5 -118 0 381 43,5 41,4 13672  
6 -78 -47 422 42,6 40,3 10719  
7 0 -47 422 42,6 40,3 10705  
8 78 -47 436 42,3 39,9 9876  
9 213 0 451 42,0 39,6 9110  

10 140 85 341 44,5 42,5 17921  
11 0 85 292 45,8 44,1 25779  
12 -140 85 306 45,4 43,6 23091  
13 -213 0 411 42,8 40,6 11385  
14 -140 -85 469 41,7 39,2 8291  
15 0 -85 460 41,9 39,4 8696  
16 -140 -85 469 41,7 39,2 8291  
W -40 370 0     

     gemiddelde 14093  
    immissie 41,5   

 

  overdag overdag avond avond 
Aantal modellen gelijktijdig 4  4 
Vlieguren gelijktijdig  >1,2 1,50 >0,4 0,70 
Totaal aantal vlieguren 6  2,8 
Immisiewaarde met tooncor 52,5  52,5 
Dag of avondgemiddelde idem 43,5  44,9 
      
Tooncorrectie toegepast    
Immissiewaarde is als alle modellen gelijktijdig in de lucht zijn 
Dag- of avondgemiddelde is na bedrijfsduurcorrectie  
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Regeling Modelvliegen 

Modelvliegen / lichte onbemande luchtvaartuigen / UAS / RPAS  

(Tekst van de Regeling modelvliegen, geldend op: 01-10-2013) dus inclusief de wijzigingen 
van 1 juli 2013 en 1 oktober 2013 met daaronder de toelichtingen bij de oorspronkelijke 
Regeling modelvliegen (2005) en bij de wijzigingen van 2009 en 2013.1 

De Regeling modelvliegen bevat tijdelijk ook een verbod voor (het beroepsmatig gebruik) van 
een licht onbemand luchtvaartuig. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu kan (i.o.m. 
de Minister van Defensie) vlgs artikel 5.5, derde lid Wet luchtvaart ontheffing verlenen van 
dit verbod. Zie hiervoor het informatiebulletin V0.7 op www.ilent.nl onder transport, 
luchtvaart, dronevliegers. 

Informatie over de (regels voor) modelvliegen: www.ilent.nl onder transport, luchtvaart, 
modelvliegers. 

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 december 2005, nr. 
HDJZ/LUV/2005-2297, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende nadere regels voor 
vluchten met een modelvliegtuig (Regeling modelvliegen)  

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie; Gelet op artikel 5.7 
van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement2; 

Besluit: 

Artikel 1  

1. Het is verboden deel te nemen aan het luchtverkeer: 

a. met een licht onbemand luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel c, 
van het Luchtverkeersreglement; 

b. met een modelluchtvaartuig als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van het 
Luchtverkeersreglement indien dit luchtvaartuig wordt gebruikt uit hoofde van een 
bedrijf of beroep dan wel tegen vergoeding of met baat. 

2. Het verbod, bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op het 
gebruik van een modelluchtvaartuig voor vlieglessen. 

3. Deze regeling is niet van toepassing op vluchten met militaire onbemande luchtvaartuigen. 

Artikel 1a  
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Het is verboden deel te nemen aan het luchtverkeer met een modelluchtvaartuig als bedoeld in 
artikel 1a van het Luchtverkeersreglement of een licht onbemand luchtvaartuig als bedoeld in 
artikel 1a van het Luchtverkeersreglement in de gebieden, bedoeld in artikel 1 van de 
Regeling sluiting luchtruim boven Den Haag en kasteel Drakensteijn, artikel 1 van de 
Regeling sluiting luchtruim Scheveningen en artikel 1 van de Regeling sluiting luchtruim 
nationale herdenkingen. 

Artikel 2 3 
 
Onverminderd artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en artikel 1a gelden voor een vlucht 
met een modelluchtvaartuig4 de volgende regels: 

a. de vlucht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de algemene vliegvoorschriften5 
voor zover daarvan niet wordt afgeweken in deze regeling;  

b. de vlucht wordt slechts uitgevoerd onder omstandigheden en op locaties waarbij er 
vanaf de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het modelluchtvaartuig en het 
luchtruim daaromheen;  

c. de bestuurder houdt tijdens de gehele vlucht goed zicht op het modelluchtvaartuig;  
d. een hoogtemeter hoeft niet te worden gebruikt;  
e. het is verboden voorwerpen of stoffen te verwijderen tijdens de vlucht, met 

uitzondering van zand, water of voorwerpen waarvan de massa niet meer is dan 200 
gram per voorwerp overeenkomstig door de Minister van Verkeer en Waterstaat op 
grond van artikel 13 van het Luchtverkeersreglement te stellen regels6;  

f. een ander modelluchtvaartuig of een net of doek mag worden gesleept;  
g. kunstvluchten mogen worden uitgevoerd;  
h. de vlucht wordt niet uitgevoerd buiten de daglichtperiode, zoals gepubliceerd in de in 

artikel 60, onder a, van het Luchtverkeersreglement bedoelde luchtvaartgids7;  
i. de vlucht wordt niet uitgevoerd boven gebieden met aaneengesloten bebouwing of 

kunstwerken, industrie-en havengebieden daaronder begrepen dan wel boven 
mensenmenigten of boven spoorlijnen of voor motorrijtuigen toegankelijke verharde 
openbare wegen, met uitzondering van wegen in 30 km-zones binnen de bebouwde 
kom en wegen in 60 km-gebieden buiten de bebouwde kom;  

j. voor een vlucht wordt geen vliegplan ingediend;  
k. gecontroleerde vluchten8 zijn niet toegestaan;  
l. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 300 meter boven de grond of het 

water in luchtruim met klasse G, mits 1° voor vluchten binnen een afstand van 3 km 
van een ongecontroleerde luchthaven9 of een terrein dat geschikt is om tijdelijk en 
uitzonderlijk te worden gebruikt, waarvoor krachtens artikel 8a.51 van de Wet 
luchtvaart ontheffing is verleend10, geen bezwaar bestaat bij de exploitant van de 
luchthaven respectievelijk de houder van de ontheffing;  
2° voor vluchten binnen een gebied waarin laag mag worden gevlogen door civiele of 
militaire luchtvaartuigen11 iemand met de bestuurder van het modelluchtvaartuig 
meekijkt om deze te kunnen waarschuwen voor luchtvaartuigen;  

m. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 450 meter boven de grond of het 
water, mits dit gebeurt binnen een aerodrome traffic zone van een militaire luchthaven 
waarop modelvliegen is toegestaan en dit gebied exclusief voor modelvliegen wordt 
gebruikt of met de andere gebruiker(s) sluitende afspraken zijn gemaakt inzake 
separatie;  
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n. vluchten zijn toegestaan in luchtruim met klasse C12, mits op schriftelijk verzoek van 
belanghebbende een convenant is gesloten met de organisatie die de plaatselijke 
luchtverkeersleiding verzorgt en de bestuurder zich houdt aan de afspraken in dat 
convenant13;  

o. de regels voor de bediening van boordapparatuur voor het beantwoorden van vragen 
door radargrondstations gelden niet;  

p. de regels voor de navigatie-en telecommunicatie-installaties waarmee een 
luchtvaartuig voor het uitvoeren van een VFR-vlucht is uitgerust, gelden niet.  

Artikel 3  

Modelluchtvaartuigen worden aangewezen als onbemande luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 
5.7, derde lid, van de Wet luchtvaart. 

Artikel 4  

Deze regeling berust op artikel 5.7, derde lid, van de Wet luchtvaart en artikel 1a, derde lid, 
van het Luchtverkeersreglement. 

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-2013] 

Artikel 6 [Vervallen per 01-10-2013] 

Artikel 7  

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modelvliegen. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,  
M.H. Schultz van Haegen 

 
Toelichting (Regeling modelvliegen 2 dec. 2005)  

Algemeen  

In de wet van 29 april 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en 
vluchtuitvoering; Stb, 1999, 235), sinds 1 juli 1999 de Wet luchtvaart geheten, is een nieuwe 
definitie van luchtvaartuig gegeven. Het voordien onder de Luchtvaartwet geldende systeem 
dat bij algemene maatregel van bestuur toestellen wel of niet onder het begrip luchtvaartuig 
gebracht werden, kwam daarmee te vervallen. Daarmee is artikel 59 van het 
Luchtverkeersreglement in feite inhoudloos geworden. Die bepaling regelt het gebruik van het 
luchtruim door niet-luchtvaartuigen en is de grondslag voor een ministeriële regeling. Op 
grond van deze bepaling is de oorspronkelijke ministeriële regeling voor modelvliegtuigen 
vastgesteld14. In de praktijk is nodig gebleken, mede door de toename van het luchtverkeer, 
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voor modelvliegtuigen enige gebruiksregels te stellen. De desbetreffende regeling is 
gebaseerd op artikel 56 van het Luchtverkeersreglement. Dit artikel voorziet in het stellen van 
nadere regels ten aanzien van vluchten waarbij door de aard van het luchtvaartuig of het doel 
van de vlucht niet kan worden voldaan aan bij of krachtens hoofdstuk III van het 
Luchtverkeersreglement gestelde regels. Gelet op de aard van het modelvliegtuig is het 
evident dat niet kan worden voldaan aan tal van verplichtingen van dat hoofdstuk.15 

De regeling is in nauw overleg met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
(KNVvL) tot stand gekomen. In het kader van deregulering en zelfregulering zijn 
inhoudelijke normen met betrekking tot de constructie en besturing uit de Regeling 
modelvliegtuigen niet overgenomen. Het is aan de sector om de inhoudelijke normen zelf in te 
vullen. Daarbij wordt de bestuurder van een modelvliegtuig geadviseerd, teneinde op een 
verantwoorde wijze de modelvliegsport te beoefenen, veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals 
die bijvoorbeeld zijn opgenomen in het basis veiligheidsreglement modelvliegsport van de 
KNVvL. (Zie www.knvvl.nl)  

Voor modelvliegtuigen waarvan de totale massa ten hoogste 25 kg bedraagt zijn al delen van 
de luchtvaartwet-en regelgeving niet van toepassing verklaard: 

a. artikel 2.1, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart met het verbod om een luchtvaartuig 
te bedienen zonder het daarvoor geldige bewijs van bevoegdheid of gelijkstelling, zodat voor 
het besturen van een modelvliegtuig geen door de Minister van Verkeer en Waterstaat 
afgegeven vliegbewijs nodig is (Artikel 11 van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de 
luchtvaart); 

b. hoofdstuk 3 van de Wet luchtvaart en het Besluit luchtvaartuigen16 met regels voor 
nationaliteitskenmerken en registratie, luchtwaardigheid (certificatie en onderhoud), zodat een 
modelvliegtuig niet hoeft te zijn ingeschreven in het luchtvaartuigregister en geen bewijs van 
luchtwaardigheid nodig is (Artikel 1 van het Besluit luchtvaartuigen17); 

c. artikel 14, eerste lid onderdelen a en b, van de Luchtvaartwet, zodat het niet verboden is om 
met een modelvliegtuig te starten van of te landen op een terrein dat geen luchtvaartterrein is 
(Artikel 1a van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen).18 

Een modelvliegtuig is, zodra het vliegt, onderdeel van het luchtverkeer. De verplichtingen 
voor luchtverkeer bij of krachtens de Wet luchtvaart zijn van toepassing op degene die 
verantwoordelijk is voor een modelvliegtuig. 

Een basisregel is het verbod in artikel 5.3 van de Wet luchtvaart om op zodanige wijze aan het 
luchtverkeer deel te nemen dat daardoor personen of zaken in gevaar worden of kunnen 
worden gebracht. Artikel 5.4 van de Wet luchtvaart verbiedt het om boven gebieden met 
aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, industrie-en havengebieden daaronder begrepen, 
dan wel boven mensenmenigten, aan het luchtverkeer deel te nemen op een zodanige hoogte 
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dat het niet meer mogelijk is een noodlanding uit te voeren zonder personen of zaken op het 
aardoppervlak in gevaar te brengen. 

Volgens artikel 5.7 van de Wet luchtvaart is de gezagvoerder ervoor verantwoordelijk dat de 
uitvoering van de vlucht geschiedt in overeenstemming met de bij of krachtens deze wet 
gestelde regels. Degene die een modelvliegtuig bestuurt of oplaat geldt als gezagvoerder. 

In vergelijking met de in te trekken Regeling modelvliegtuigen beperkt de onderhavige 
regeling zich tot het stellen van enige gebruiksregels. De technische voorschriften uit de 
Regeling modelvliegtuigen zijn niet meer overgenomen en vervallen derhalve. Wat de 
gebruiksregels betreft is nieuw het sluiten van een convenant met de desbetreffende 
luchtverkeersleidingsorganisatie (zie artikelsgewijs, artikel 2). Het initiële convenant vergt 
voorbereiding en zal inspanning en in tijd een aantal dagdelen kosten. Het verlengen van 
lopende convenanten zal daarentegen naar verwacht nauwelijks extra inspanning vergen. 
Tenslotte streeft de KNVvL er naar een modelconvenant op te stellen. 

De onderhavige regeling betreft alleen het gebruik van het luchtruim. Andere onderwerpen 
ook die welke in verordeningen van lagere overheden kunnen zijn geregeld, bijvoorbeeld in 
het kader van milieu, openbare orde en veiligheid, vallen buiten de reikwijdte van deze 
regeling. 

Artikelsgewijs  

Artikel 2  

Bij modelvliegen blijft de bestuurder/gezagvoerder op de grond. De veiligheid van het 
modelvliegen vereist derhalve in de eerste plaats goed zicht vanaf de grond op het 
modelvliegtuig en het luchtruim daaromheen. 

Luchtruim met de klasse G is vanaf de grond gezien al het luchtruim direct boven de grond 
buiten de plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden. Die laatste gebieden hebben de klasse C, 
hetgeen inhoudt, dat daarin aan alle vluchten luchtverkeersleiding wordt verstrekt, en liggen 
rond zowel burger-als militaire luchtvaartterreinen waar plaatselijke luchtverkeersleiding 
wordt gegeven. Om met een modelvliegtuig binnen een plaatselijk luchtverkeersgebied te 
mogen vliegen dient een convenant te worden gesloten, de luchtverkeersleider ter plaatse kan 
en mag geen toestemming verlenen. In het convenant kunnen dan in lijn met de regeling op de 
plaatselijke omstandigheden afgestemde gebruiksbepalingen worden opgenomen, zoals 
bijvoorbeeld de maximale vlieghoogte, het type modelvliegtuig of de afmetingen van het 
vlieggebied. 

Het Ministerie van Defensie heeft al een zogenaamde raamvergunning voor 
burgermedegebruik van militaire luchtvaartterreinen afgegeven aan de KNVvL. Deze is van 
toepassing op specifieke militaire luchtvaartterreinen. Voor het modelvliegen buiten zo'n 
terrein, maar binnen het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied kan men zich wenden tot het 
Ministerie van Defensie, TL/AOO/HB M LVB, Postbus 20703, 2500 ES Den Haag  
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Voor het noodzakelijke convenant binnen de burgerluchtverkeersleidingsgebieden kan men 
zich wenden tot het bestuur van LVNL, Postbus 75200 1117 ZT Luchthaven Schiphol – zie 
www.lvnl-ohd.nl  

Modelvliegen vanaf een luchtvaartterrein of een terrein met een ontheffing ex artikel 14 
Luchtvaartwet19 is in principe ook mogelijk (omdat dit de meest extreme vorm ‘binnen een 
afstand van 3 km’ is). Het certificaat van het luchtvaartterrein en de planologische 
mogelijkheden zijn dan automatische randvoorwaarden.  
 
Laag vliegende luchtvaartuigen zijn met name te verwachten inde plaatselijke luchtverkeers-
leidingsgebieden (met luchtruim klasse C), oefengebieden, laagvlieggebieden en -routes en bij 
luchtvaartterreinen. Deze locaties zijn te vinden in de luchtvaartgids (aeronautical information 
publication). Deze gids is o.a. te raadplegen via internet op www.ais-netherlands.nl  

Omdat de minimum vlieghoogte voor luchtvaartuigen onder zichtvliegvoorschriften (VFR) 
buiten aaneengesloten bebouwing 500 voet (150 m) bedraagt, bestaat de mogelijkheid van een 
conflict tussen een modelvliegtuig en een (waarschijnlijk klein) luchtvaartuig. Het is primair 
de bestuurder van het modelvliegtuig die een dergelijk conflict kan en moet voorkomen. Hij 
dient daartoe dan ook alle maatregelen te nemen. Een dergelijke maatregel zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn iemand met de bestuurder mee te laten kijken om te kunnen waarschuwen voor 
andere luchtvaartuigen. 

Artikel 3  

Artikel 5.7, eerste lid, van de Wet luchtvaart bepaalt dat de gezagvoerder zich aan boord van 
het luchtvaartuig bevindt. Ingevolge het derde lid van deze bepaling kan de Minister van 
Verkeer en Waterstaat bij ministeriële regeling onbemande luchtvaartuigen aanwijzen waarop 
het eerste lid niet van toepassing is. In onderhavig artikel is het modelvliegtuig aangewezen 
als onbemand luchtvaartuig. 

Toelichting bij de wijziging van de Regeling modelvliegen in 2009 (ref artikel 2 onderdeel 
l, eerste lid) 

De onderhavige (wijzigings)regeling bevat juridisch-technische aanpassingen van een aantal 
ministeriële regelingen aan de wijzigingswet van 18 december 2008 1, waarbij onder meer de 
regeling voor het aanwijzen van luchthavens in de Luchtvaartwet is vervangen door een 
regeling in de Wet luchtvaart. Het gaat met name om terminologische aanpassingen en om het 
vervangen van verwijzingen naar de Luchtvaartwet door verwijzingen naar de Wet luchtvaart. 
Zo wordt het begrip ‘luchtvaartterrein’ vervangen door ‘luchthaven’. Daarnaast bevat deze 
regeling enkele wetstechnische correcties. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat,  

C.M.P.S. Eurlings.  
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TOELICHTING bij de wijziging van 20 juni 2013 (gedeeltelijk in werking tredend op 2 
juli 2013 en op 1 oktober 2013) 

Algemeen  
De titels 5.1 en 5.2 van de Wet luchtvaart en het Luchtverkeersreglement (LVR) zijn niet van 
toepassing op de in artikel 1a, eerste lid, van het LVR genoemde bijzondere luchtvaartuigen. 
Artikel 1a, derde lid, van het LVR bevat een grondslag om regels te stellen ten aanzien van de 
deelname aan het luchtverkeer met deze bijzondere luchtvaartuigen. Met de onderhavige 
regeling tot wijziging van de Regeling modelvliegen worden ter uitvoering van dit artikellid 
regels gesteld ten aanzien van lichte onbemande luchtvaartuigen en modelluchtvaartuigen. 
Voorts wordt de Regeling tarieven luchtvaart 2008 op een onderdeel gewijzigd. De wijziging 
van de Regeling modelvliegen wordt toegelicht in de onderhavige paragraaf en in de 
artikelsgewijze toelichting bij artikel I. De wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 
wordt toegelicht in de artikelsgewijze toelichting bij artikel II. 

De Regeling modelvliegen bevat reeds regels voor modelluchtvaartuigen waarvan de totale 
startmassa niet meer dan 25 kg bedraagt. Deze regels beogen het recreatieve gebruik van deze 
luchtvaartuigen te reguleren. Door de sterke groei in operaties van lichte onbemande 
luchtvaartuigen en modelluchtvaartuigen die een beroepsmatig karakter hebben, wordt het 
wenselijk geacht om in de Regeling modelvliegen duidelijker het onderscheid te formuleren 
tussen laatstgenoemde operaties enerzijds en het gebruik van modelluchtvaartuigen voor 
recreatieve doeleinden anderzijds. 

Met de onderhavige wijziging wordt allereerst verduidelijkt dat de in de Regeling 
modelvliegen (artikel 2) opgenomen regels gelden voor het recreatief gebruik van 
modelluchtvaartuigen. Het gebruik van modelluchtvaartuigen uit hoofde van een bedrijf 
of beroep, tegen vergoeding of met baat wordt immers met de onderhavige regeling 
expliciet verboden. 

Tot op heden heeft het recreatieve gebruik van modelluchtvaartuigen een uitstekende staat 
van dienst op het gebied van veiligheid van de operaties en is dit gebruik om die reden 
toegestaan onder de in de Regeling modelvliegen opgenomen regels. Naast de individuele 
besturing van (speelgoed)vliegtuigjes op incidentele basis betreft het de beoefening van de 
modelvliegsport in verenigingsverband. Deze heeft van oudsher een recreatief, 
plaatsgebonden karakter en vindt plaats op daartoe bestemde terreinen. Binnen deze tak van 
sport is sprake van zelfregulering. Vastgesteld kan echter worden dat de afgelopen jaren het 
karakter van het recreatieve gebruik van modelluchtvaartuigen wijzigt. Naast voornoemd 
gebruik van modelluchtvaartuigen wordt steeds vaker buiten verenigingsverband om gevlogen 
met modelluchtvaartuigen, waarbij in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van camera’s aan 
boord. 

Reeds in de huidige situatie mag (op grond van artikel 2, onderdeel b, van de Regeling 
modelvliegen) de vlucht slechts worden uitgevoerd onder omstandigheden waarbij er vanaf de 



Bijlage 4  -  Regeling Modelvliegen  Pagina 9 van 15 

grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het modelluchtvaartuig en het luchtruim 
daaromheen en moet (op grond van artikel 2, onderdeel c, van de Regeling modelvliegen) de 
bestuurder tijdens de gehele vlucht goed zicht houden op het modelvliegtuig. Om die reden is 
besturing op basis van een camera aan boord (first person view) niet mogelijk. 

Op dit moment wordt nog niet overgegaan tot een algemeen verbod vanuit 
veiligheidsoverwegingen voor de besturing van een modelluchtvaartuig met een camera aan 
boord. De algemene regels voor modelluchtvaartuigen worden vooralsnog voldoende geacht, 
waarbij in het bijzonder wordt gewezen op het met de onderhavige regeling voor alle vormen 
van recreatief gebruik van modelluchtvaartuigen vastgestelde verbod om te vliegen met 
modelluchtvaartuigen boven mensenmenigten, bebouwing, openbare wegen (autosnelwegen, 
autowegen en ontsluitingswegen) en spoorlijnen. 

Bij de verdere ontwikkeling van regelgeving met betrekking tot lichte onbemande 
luchtvaartuigen en modelluchtvaartuigen zal worden bezien of het huidige onderscheid tussen 
beroepsmatig gebruik enerzijds en recreatief gebruik anderzijds volstaat of dat vanuit 
veiligheidsoverwegingen nadere regelgeving is gewenst met betrekking tot het recreatieve 
gebruik van modelluchtvaartuigen met een camera aan boord. 

Overigens zij benadrukt dat te allen tijde de in artikel 5.3 van de Wet luchtvaart neergelegde 
algemene bepaling ter bescherming van de openbare veiligheid bij het gebruik van het 
luchtruim moet worden nageleefd. Dit betekent dat, ook bij afwezigheid van een algemeen 
verbod op het recreatieve gebruik van modelluchtvaartuigen, van het gebruik van een 
modelluchtvaartuig dan wel van het gebruik van een camera moet worden afgezien, indien 
daardoor personen of zaken in gevaar kunnen worden gebracht. 

Ten aanzien van het beroepsmatig gebruik van lichte onbemande luchtvaartuigen zij 
benadrukt dat dit gebruik in de huidige situatie reeds verboden is zonder bewijs van 
bevoegdheid en zonder geldig bewijs van luchtwaardigheid op basis van respectievelijk het 
Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en het Besluit luchtvaartuigen 2008. 
Indien aannemelijk is gemaakt dat de bestuurders en het luchtvaartuig veilig hun vlucht 
kunnen voorbereiden en uitvoeren, wordt onder voorschriften en beperkingen ontheffing 
verleend van deze verboden. In verband met het toegenomen veiligheidsrisico wordt in 
aanvulling op de reeds geldende verboden een verbod ingesteld op grond van het LVR voor 
lichte onbemande luchtvaartuigen en modelluchtvaartuigen, voor zover deze beroepsmatig, 
bedrijfsmatig dan wel tegen vergoeding of met baat worden gebruikt. Dit toegenomen 
veiligheidsrisico wordt door twee aspecten veroorzaakt. Allereerst is sprake van een toename 
van het aantal vluchten met lichte onbemande luchtvaartuigen. In toenemende mate voeren 
bedrijven en overheid vluchten met lichte onbemande luchtvaartuigen uit, vaak met 
luchtvaartuigen met een startmassa van 25 kg of minder. Hierbij kan gedacht worden aan het 
maken van foto-en videorapportages, inspecties en luchtobservaties. 

Gezien de internationale ontwikkelingen zal de hoeveelheid operaties van deze 
luchtvaartuigen de komende jaren naar verwachting flink toenemen. Bovendien zal het hier 
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met name operaties van commerciële aard betreffen. Dit betekent dat er langer op en rond 
dezelfde plek gevlogen zal worden, dat de randen van het gebied waarbinnen gevlogen mag 
worden vaker zullen worden opgezocht en dat ondanks minder geschikte meteorologische 
omstandigheden geprobeerd zal worden om te vliegen. Voornoemde aspecten betekenen een 
toename van het risico voor de veiligheid van derde partijen. Om deze reden is, mede ter 
uitvoering van internationale regelgeving, nadere regelgeving in voorbereiding op het gebied 
van brevettering, luchtwaardigheid en deelname aan het luchtverkeer. 

Voor de periode tot de inwerkingtreding van deze regelgeving wordt met de onderhavige 
regeling op basis van het LVR een verbod tot deelname aan het luchtverkeer ingesteld voor 
niet-recreatief gebruik van lichte onbemande luchtvaartuigen en modelluchtvaartuigen, 
waarvan ontheffing kan worden verleend. De ontheffingverlening van dit verbod zal in lijn 
zijn met de huidige praktijk van ontheffingverlening, waarbij via de aan de ontheffing 
verbonden voorschriften en beperkingen reeds de deelname aan het luchtverkeer wordt 
gereguleerd. Er zijn op het moment slechts enkele houders van een ontheffing. Zij zullen 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de onderhavige regeling worden benaderd door de 
Inspectie Leefomgeving en Transport teneinde ervoor te zorgen dat zij vanaf de 
inwerkingtreding van de onderhavige regeling kunnen opereren op basis van een ontheffing 
die tevens ziet op het met de onderhavige regeling ingestelde verbod. Aan deze ontheffing 
zullen dezelfde voorschriften en beperkingen zijn verbonden als aan de ontheffing zoals deze 
gold voor inwerkingtreding van de onderhavige regeling. Om die reden is afgezien van het 
opstellen van overgangsrecht. 

De onderhavige regeling betreft alleen regels die worden gesteld aan de deelname aan het 
luchtverkeer door modelluchtvaartuigen met het oog op de veiligheid. Deze regels laten 
bestaande regels ten aanzien van luchtvaartuigen dan wel vliegvelden op het gebied van 
milieu onverlet als ook de bevoegdheid die lagere overheden kunnen hebben om regels te 
stellen met het oog op de veiligheid, het milieu of de openbare orde. 

Uitvoering en handhaving  

Een ontheffing op het verbod tot het uitvoeren van vluchten met een licht onbemand 
luchtvaartuig dan wel het uitvoeren van vluchten met een modelluchtvaartuig uit hoofde van 
een bedrijf of beroep, tegen vergoeding of met baat, kan worden aangevraagd bij de Inspectie 
Leefomgeving en Transport. De inspectie hanteert daarbij kaders voor een veilig, ordelijk en 
vlot verloop van het luchtverkeer en ter bescherming van de openbare veiligheid bij het 
gebruik van het luchtruim. Aan de ontheffing worden voorschriften en beperkingen 
verbonden.  
Op grond van artikel 11.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn de daartoe door de Minister 
van Infrastructuur en Milieu aangewezen ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport belast met het toezicht op de naleving van voornoemd verbod, op de naleving van 
het verbod te vliegen in op grond van artikel 5.10 van de Wet luchtvaart gesloten gebieden, 
alsmede op de naleving van de regels voor modelvliegen. Daarnaast zijn de in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren met het toezicht belast. 
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Op grond van artikel 11.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid, van de Wet luchtvaart, 
is overtreding van de krachtens artikel 5.5. van de Wet luchtvaart gestelde regels een strafbaar 
feit, voor zover dit in deze regels uitdrukkelijk is bepaald. Overtreding van de Regeling 
modelvliegen, zoals gewijzigd met onderhavige regeling, is een strafbaar feit. Deze regeling is 
gebaseerd op artikel 1a, derde lid, van het LVR, dat op haar beurt is gebaseerd op artikel 5.5. 
van de Wet luchtvaart. Artikel 63 van het LVR bepaalt dat handelen in strijd met het bepaalde 
krachtens artikel 1a van het LVR een strafbaar feit is. De strafmaxima20 voor overtreding van 
deze strafbare feiten zijn geregeld in artikel 11.9, eerste lid, aanhef en onder b sub 5, van de 
Wet luchtvaart. 

Administratieve lasten  

De Regeling modelvliegen bevat regels voor het toegestane recreatieve gebruik van een 
modelluchtvaartuig. Weliswaar is met de onderhavige regeling de deelname aan het 
luchtverkeer door lichte onbemande luchtvaartuigen en beroepsmatig gebruikte 
modelluchtvaartuigen verboden, maar de ontheffing van dit verbod maakt onderdeel uit van 
de reeds bestaande praktijk van ontheffingverlening, waarbij één verzoek wordt ingediend 
voor ontheffing van de verschillende verboden. De onderhavige regeling leidt er niet toe dat 
extra informatie moet worden verschaft aan de overheid in het kader van dit verzoek. Uit de 
onderhavige regeling vloeien dan ook geen extra administratieve lasten voort. Wel zal, gelet 
op de internationale ontwikkelingen, het aantal operaties van lichte onbemande 
luchtvaartuigen de komende jaren naar verwachting flink toenemen. Hiermee zullen ook het 
aantal aanvragen om een ontheffing en daarmee de administratieve lasten voor de sector als 
geheel fors toenemen. Zoals hiervoor aangegeven is, gelet op de verwachte toename van het 
aantal operaties met lichte onbemande luchtvaartuigen, de aard van deze operaties en de 
toename van het risico voor de veiligheid van derde partijen die hieraan inherent is, 
regelgeving in voorbereiding met betrekking tot lichte onbemande luchtvaartuigen op het 
gebied van brevettering, luchtwaardigheid en deelname aan het luchtverkeer. Voor de periode 
tot de inwerkingtreding van deze regelgeving wordt het met artikel I, onderdeel A, van deze 
regeling ingestelde verbod op deelname aan het luchtverkeer noodzakelijk geacht. In het 
algemeen deel van deze toelichting is nader ingegaan op de noodzaak van dit verbod. 

Artikelsgewijs  

Artikel I, onderdeel A  

De besturing van lichte onbemande luchtvaartuigen en de besturing van modelluchtvaartuigen 
uit hoofde van een bedrijf of beroep, tegen vergoeding of met baat, vallen onder het in het 
nieuwe artikel 1 van de Regeling modelvliegen opgenomen verbod en kunnen derhalve niet 
plaatsvinden zonder ontheffing op grond van artikel 5.5, derde lid, van de Wet luchtvaart. Het 
gebruik van een modelluchtvaartuig voor vlieglessen blijft toegestaan onder de in de Regeling 
modelvliegen opgenomen voorwaarden. De in het algemeen deel van deze toelichting 
omschreven  
risico’s die zich voordoen met vluchten van commerciële aard zijn hier niet aan de orde. Ook 
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het  
recreatieve gebruik van modelluchtvaartuigen blijft toegestaan onder de in de Regeling 
modelvliegen opgenomen voorwaarden. Ten aanzien van vluchten met militaire onbemande 
luchtvaartuigen zijn regels gesteld in de Regeling vluchten militaire onbemande 
luchtvaartuigen. Om die reden is het in het nieuwe artikel 1 opgenomen verbod niet van 
toepassing op deze vluchten. 

Artikel I, onderdeel B  

Met artikel I, onderdeel B, wordt geregeld dat het verbod om te vliegen in de op grond van 
artikel  
5.10 van de Wet luchtvaart ingestelde gebieden ook geldt voor lichte onbemande 
luchtvaartuigen en modelluchtvaartuigen. Artikel 1a, derde lid, van het LVR biedt hiervoor de 
grondslag. Artikel  
5.10 van de Wet luchtvaart, op basis waarvan de verschillende sluitingen zijn vastgesteld, zijn 
niet van toepassing op de bijzondere luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 1a van het LVR. 

Artikel I, onderdeel C  

De oude onderdelen h en i van artikel 2 van de Regeling modelvliegen zijn geschrapt omdat 
deze bepalingen onderdeel uitmaken van de in hoofdstuk III, afdeling 2, van het LVR 
opgenomen algemene vliegvoorschriften, die op grond van artikel 2, onderdeel a, van de 
Regeling modelvliegen ook gelden voor het uitvoeren van een vlucht met een 
modelluchtvaartuig. Het oude onderdeel o van artikel 2 van de Regeling modelvliegen, dat 
bepaalt dat de regels voor een radioverbinding met een luchtverkeersleidingsdienst niet 
gelden, is geschrapt, omdat reeds uit onderdeel k van dit artikel volgt dat deze regels niet 
gelden. Met de aan artikel 2 van de Regeling modelvliegen toegevoegde nieuwe onderdelen h 
en i worden respectievelijk de risico’s voor het overige luchtverkeer en voor derden op de 
grond beperkt. Met betrekking tot het verbod de vlucht met een modelluchtvaartuig uit te 
voeren boven de voor motorrijtuigen toegankelijke verharde openbare wegen zij opgemerkt 
dat een uitzondering geldt voor het vliegen boven wegen in 30 km-zones binnen de bebouwde 
kom en 60 km-gebieden buiten de bebouwde kom. Deze uitzondering laat het verbod om een 
vlucht uit te voeren boven aaneengesloten bebouwing of kunstwerken en boven 
mensenmenigten onverlet. 

Artikel I, onderdelen A, B, C en D  

Met het gebruik van het begrip ‘modelluchtvaartuig’ in de nieuwe artikelen 1 en 1a van de 
Regeling modelvliegen en de vervanging van het begrip ‘modelvliegtuig’ door 
‘modelluchtvaartuig’ in de  
artikelen 2 en 3 van de Regeling modelvliegen, wordt aangesloten bij de in artikel 1a, eerste 
lid, onderdeel d, van het LVR opgenomen omschrijving van modelluchtvaartuig. 

Artikel I, onderdeel E  
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Op grond van artikel 1a, eerste lid, van het LVR zijn modelluchtvaartuigen uitgezonderd van 
het toepassingsbereik van het LVR. Artikel 1a, derde lid, van het LVR bevat een basis om 
regels te stellen ten aanzien van de deelname aan het luchtverkeer met deze luchtvaartuigen. 
Met artikel 1, onderdeel E, wordt duidelijk gemaakt dat de Regeling modelvliegen tevens is 
gebaseerd op artikel 1a, derde lid, van het LVR. 

Artikel II  

Het in het nieuwe artikel 2 van de Regeling modelvliegen opgenomen verbod met betrekking 
tot de deelname aan het luchtverkeer door modelluchtvaartuigen is gebaseerd op artikel 1a, 
derde lid, van het LVR, dat op zijn beurt is gebaseerd op artikel 5.5, eerste en tweede lid, van 
de Wet luchtvaart. Op grond van artikel 5.5, derde lid, van de Wet luchtvaart kan ontheffing 
worden verleend van dit verbod. Op grond van artikel 5.5, vijfde lid, van de Wet luchtvaart 
worden de bedragen ter vergoeding van de kosten die samenhangen met het in behandeling 
nemen van de aanvraag om en de afgifte van genoemde ontheffing vastgesteld bij ministeriële 
regeling. Met artikel II van de onderhavige regeling wordt hieraan uitvoering gegeven. 

Artikel III  

Gelet op de enorme toename in beroepsmatig gebruik van onbemande luchtvaartuigen, 
waaronder modelluchtvaartuigen, het afgelopen jaar, de verwachte snelle groei de komende 
maanden en de hiermee gepaard gaande veiligheidsrisico’s, is het niet gewenst dat er langer 
dan nodig enig misverstand over bestaat dat uitsluitend het recreatieve gebruik van 
modelluchtvaartuigen onder de in de Regeling modelvliegen opgenomen regels is toegestaan. 
Met de onderhavige regeling komt ondubbelzinnig vast te staan dat alle andere vormen van 
gebruik van modelluchtvaartuigen en het gebruik van lichte onbemande luchtvaartuigen niet 
zijn toegestaan zonder ontheffing. Hiermee wordt een mogelijk bestaande onduidelijkheid in 
regelgeving weggenomen. Dit is nodig met het oog op en effectieve rechtshandhaving. Gelet 
op het voorgaande wordt met betrekking tot artikel I, onderdeel A, met gebruikmaking van de 
uitzonderingsgrond ‘spoedregelgeving’ een uitzondering gemaakt op het systeem van vaste 
verandermomenten. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

W.J. Mansveld 

  

1. Disclaimer. Deze tekst is vanuit informatief oogpunt samengesteld. De originele tekst 
gepubliceerd in de Staatscourant geldt. Zie www.overheid.nl Het is mogelijk op deze 
site om andere datum (dan huidige datum) van geldige regelgeving in te voeren, zowel 
in het verleden als in de toekomst.  

2. Zie ook artikel 4  
3. De regels in artikel 2 gelden alleen voor recreatief gebruikte modelluchtvaartuigen. De 

regels voor beroepsmatig gebruikte lichte onbemande luchtvaartuigen zijn feitelijk 
beperkt tot een verbod (in artikel 1 van deze regeling). Als ontheffing wordt verleend 
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van dit verbod gebeurt dat met de nodige voorschriften en beperkingen. Bovendien 
moet de aanvrager aan allerlei eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een 
project-of bedrijfsontheffing. Dit i.v.m. restrictie van de wet richting minister dat de 
ontheffing kan worden verleend ‘mede met inachtneming van het veilige, ordelijke en 
vlotte verloop van het luchtverkeer’. Zie het informatiebulletin V07 op www.ilent.nl  

4. Recreatief gebruikt  
5. De algemene vliegvoorschriften staan in de artikelen 12 t/m 41a van het LVR (= 

Luchtverkeersreglement, zie www.overheid.nl en gaan over het gebruik van een 
hoogtemeter (zie d.), het verwijderen van voorwerpen of stoffen (zie e.), slepen (zie 
f.), kunstvluchten (zie g.), uitwijken, recht vooruit naderen, kruisende koersen 
(modelluchtvaartuigen verlenen voorrang aan al het andere luchtverkeer !), 
(rechts) inhalen, uitwijken voor landend verkeer, landen, noodlanding, taxiën, in de 
nabijheid van een luchthaven, lichten, vliegplan (zie j.), seinen, tijd, gecontroleerde 
vluchten (zie k.), radaridentificatie en hoogtemelding (zie o.), onderschepping en 
wederrechtelijke inmenging (kaping).  

6. Regeling verwijderen voorwerpen – zie www.overheid.nl  
7. Zie www.ais-netherlands.nl GEN 2.7 sunrise/sunset tables  
8. Gecontroleerde vlucht = een vlucht waarvoor een klaring (van een luchtverkeersleider) 

is vereist.  
9. Ongecontroleerde luchthaven: Luchthaven zonder plaatselijke luchtverkeersleiding. 

Zie www.lvnl-ohd.nl onder kabelballonnen een kaart met luchthavens en 
laagvlieggebieden  

10. Zie de website van de betreffende provincie voor de verleende TUG-ontheffingen  
11. Zie voetnoot 9  
12. Zie www.lvnl-ohd.nl bijzondere vluchten, verwijderen van voorwerpen  
13. Zie de toelichting  
14. In 1993.  
15. Nadien is ‘artikel 1a Bijzondere luchtvaartuigen’ in het LVR opgenomen. De titels 5.1 

en 5.2 van de Wet luchtvaart en dit besluit (=het LVR), met uitzondering van het 
tweede en derde lid (van artikel 1a) en de artikelen 20 en 63 (van het LVR) zijn niet 
van toepassing op d. (een) modelluchtvaartuig, zijnde een luchtvaartuig van geringe 
afmeting, niet in staat een mens te dragen, waarvan de totale startmassa niet meer dan 
25 kg bedraagt. De artikelen 5.3 en 5.5 van de Wet luchtvaart zijn (wel) van 
toepassing, zodat het verboden is op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te 
nemen dat daardoor personen of zaken in gevaar worden of kunnen worden gebracht. 
Bij regeling van de minister (van IenM en Defensie) worden (op grond van artikel 1a 
LVR) regels gesteld ten aanzien van de deelname aan het luchtverkeer = de Regeling 
modelvliegen.  

16. Vervangen door: Besluit luchtvaartuigen 2008  
17. Nu: Artikel 2, tweede lid onderdeel a van het Besluit luchtvaartuigen 2008)  
18. Artikel 14 Luchtvaartwet is vervangen door artikel 8.1.a Wet luchtvaart en 8a.50, 

eerste lid, Wet luchtvaart.  
In het Besluit burgerluchthavens zijn in artikel 20 onderdeel a ‘modelvliegtuigen 
waarvan de totale massa ten hoogste 25 kg bedraagt’ aangewezen als luchtvaartuigen 
waarop het verbod in artikel 8.1 a Wet luchtvaart niet van toepassing is. Artikel 8.1a 
verbiedt het om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op 
een luchthaven.  

19. Momenteel een terrein met een TUG-ontheffing van GS van de betreffende provincie  
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20. Deze strafbare feiten zijn overtredingen die kunnen worden bestraft met een hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste de derde categorie 
(€7.800 sinds 1-1-2012)  
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5.2 Verslag bijeenkomst buurtbewoners 27 maart 2013 
 
 
Naar aanleiding van de informatiebrief over de mogelijke komst van onze vliegclub op de 
locatie aan de Randweg is op woensdag avond 27-03-2013 voor de buurtbewoners een 
informatieavond georganiseerd in de kantine van Ko. 
 
Namens de club waren Rick de Riel (voorzitter), Gerrit Feenstra (alg. bestuurslid) en 
Raymon Fraters (alg. bestuurslid) aanwezig. Wij hadden ook enkele modellen meegenomen 
zodat de buurtbewoners zich een beeld konden vormen over waarmee wij in de club zoal 
mee vliegen. 
 
Uit de buurt waren ongeveer 10 buurtbewoners aanwezig en ook Ko heeft de bijeenkomst 
bijgewoond. 
 
Na een welkomstwoord van Rick heeft Gerrit de informatieavond gestart met een presentatie 
over wie wij zijn, wat onze historie is, onze huidige locatie en wat de modelvliegsport inhoud. 
Daarna hebben we verteld waarom wij moeten verhuizen en over hoe onze zoektocht naar 
een nieuwe locatie tot nu toe is verlopen, welke partijen daarbij betrokken zijn geweest, 
welke locaties zoal de revue hebben gepasseerd en op grond van welke redenen onze keus 
op dit moment op de locatie aan de randweg is gevallen. 
 
Wij hebben verteld over de wet en regelgeving die op het modelvliegen van toepassing is en 
over de verschillen in regelgeving tussen het vliegen als privé persoon en het vliegen in 
clubverband. Over aansprakelijkheid en hoe de verzekering hiervan geregeld is.  
 
Daarna zijn wij uitgebreid ingegaan op de vliegveiligheid en verteld wat daarvoor in 
clubverband geregeld is zoals het veiligheidsbrevet dat je moet behalen voordat je 
zelfstandig mag vliegen en dat daarvoor les word gegeven door ervaren instructeurs. Dat de 
modellen op veiligheid en geluidseisen worden gekeurd en geregistreerd worden voordat 
ermee gevlogen mag worden. Dat wij daarvoor over de juiste apparatuur beschikken om de 
keuringen uit te voeren en dat zelfs de procedures over hoe wij de keuringen moeten 
uitvoeren zijn vastgelegd in onze vergunningen. We hebben verteld dat hierop ook door de 
overheid actief word gecontroleerd.   
 
We hebben verteld dat de vergunningen zich niet beperken tot de toestellen op zich maar 
ook op ons functioneren in clubverband en dat zaken zoals het aantal toestellen dat op het 
zelfde moment in de lucht mag zijn daar zelfs in zijn meegenomen. Ook hebben wij verteld 
over hoe de handhaving van de afspraken en regels in onze club is geregeld door het 
aanstellen van baancommissarissen en verteld over de verantwoordelijkheden van het 
bestuur.  
 
Daarna zijn wij uitgebreid ingegaan op de geluidsnormen waar wij aan moeten voldoen en de 
kaart besproken waarin het geluid is aangegeven in de omgeving van onze locatie, op het 
vlieggebied en hoe dicht onze modelvliegtoestellen in de buurt van de bebouwing kunnen 
komen. Ook dat steeds meer clubleden overstappen op het stille elektrische vliegen en dat 
wij daar als club ook een stimuleringsbeleid voor uitvoeren door te zorgen voor oplaad 
faciliteiten. 
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Reacties van de buurtbewoners. 
 
Door de buurbewoners zijn een aantal belangrijke bezwaren naar voren gebracht waar wij 
uitgebreid over hebben gesproken. 
 
Betreffende het geluid is gezegd dat zij best geloven dat wij aan de geluidsnormen zullen 
voldoen maar dat dit hun eigenlijk niets zegt. Aangezien wij vliegen op de zaterdag en 
zondag middag en op mooie dagen in de zomer op de woensdagavond werd aangegeven 
dat dit juist samen valt met de momenten dat de buurtbewoners graag van hun welverdiende 
rust willen genieten en dan niet zitten te wachten op het geluid van onze vliegtoestellen. Of 
dit binnen de geluidsnormen valt doet daarbij niet ter zake want ze willen onze vliegtoestellen 
dan gewoon helemaal niet horen. Een vergelijk werd gemaakt met het zoemen van een mug. 
Het kan dan wel weinig lawaai maken maar het irriteert je wel en je wil het gewoon niet horen 
als je van je rust zit te genieten. 
 
Wij hebben aangegeven te verwachten dat het geluidoverlast minder groot zal zijn dan 
gevreesd omdat in vergelijking tot de geluidsoverlast die van de weg afkomt het geluid dat 
wij produceren toch veel geringer is. Dat wij daarbij een actief stimuleringsbeleid voeren om 
het fluisterstille elektrische vliegen te bevorderen en op dit moment al rond de 80% van onze 
vloot elektrisch vliegt.  Daar werd tegen ingebracht dat het hele verhaal van 
geluidsberekeningen een rekenkundig verhaal is en helaas weinig zegt over de overlast die 
je daarvan kan ervaren. Helaas is daarmee dus nog niet van tafel dat je de toestellen in 
sommige omstandigheden zou kunnen horen. 
 
Betreffende de veiligheid waren er ook grote zorgen. In dit geval niet uit angst dat wij met 
onze vliegtoestellen een gevaar voor de buurtbewoners zouden vormen maar meer omdat 
onze activiteiten vanaf de Randweg zichtbaar zullen zijn. Met name omdat zich in de 
Randweg een gevaarlijke bocht bevindt waar met grote regelmaat toch met grote snelheden 
wordt gereden, is de angst dat onze activiteiten de voertuigbestuurders nog wel eens zouden 
kunnen afleiden wat met name op dit punt tot ernstige ongevallen zou kunnen leiden. Ook 
worden er op een aantal adressen paarden gehouden die ook zouden kunnen schrikken van 
onze activiteiten. Je kunt je voorstellen dat als deze dieren schrikken en in hun paniek de 
weg op zouden rennen dit ook tot ernstige ongevallen zou kunnen leiden. Men vroeg zich 
serieus af of wij en de gemeente hierbij wel voldoende stil hebben gestaan. 
 
Wij hebben aangegeven dat onze activiteiten op onze huidige locatie ook al vanaf de weg 
zichtbaar zijn en dat wij geen aanwijzingen hebben gehad dat dit tot gevaarlijke situaties 
heeft geleid.  
Daar werd tegenin gebracht dat de verkeerssituatie toch niet met elkaar te vergelijken is. 
Daarbij hebben wij aangegeven dat het feit dat er op de Randweg met regelmaat stevig word 
gereden misschien een op zich zelf staand probleem is wat los van onze komst zou moeten 
worden aangepakt, waardoor onze komst ook minder bezwaarlijk zou kunnen zijn.  
Helaas is daarmee dus nog niet van tafel dat er sprake kan zijn van een verhoogd risico op 
ernstige ongevallen door onze aanwezigheid. 
 
Betreffende de privacy word onze aanwezigheid ook ervaren als een grote inbreuk. De 
agrarische percelen achter de woningen worden toch ook beschouwd als hun eigen 
achtertuin. Zolang als zij daar al wonen hebben zij daar toch in alle privacy over de kavel 
paden kunnen lopen zonder gezien te worden door mensen die zij niet kennen of daar niets 
te zoeken hebben. Als wij daar als club zouden komen te zitten zullen er toch vreemden zijn 
die inbreuk maken op dit gevoel van privacy. 
 
Helaas hebben wij moeten aangegeven op dit moment niet te weten hoe wij dit punt zouden 
kunnen oplossen. 
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Betreffende de handhaving van de regels en afspraken is er ook wel enige 
terughoudendheid of dit voldoende is om te garanderen dat onze activiteiten geen overlast 
zullen opleveren. Gerefereerd werd aan incidenten die zich hebben voorgedaan op onze 
huidige locatie in 2011 waarbij er door meerdere mensen een perceel is betreden na een 
buitenlanding terwijl volgens ons reglement een toestel alleen door de eigenaar van het 
toestel geborgen mag worden. Ook is daarbij de afspraak overtreden dat de eigenaar van 
het perceel geïnformeerd zou worden voordat het perceel betreden mag worden. Met name 
het risico op het verspreiden van ziekte in het gewas naast de directe schade aan het gewas 
is geen ondenkbaar risico. 
 
Wij hebben aangegeven dat het bestuur op grond van de incidenten waar aan gerefereerd 
wordt direct een onderzoek heeft ingesteld en maatregelen heeft getroffen om herhaling te 
voorkomen. Via ons intranet en de mail zijn de leden opnieuw gewezen op de regels en 
afspraken en het bestuur heeft alles in het werk gesteld om de verstoorde relatie met de 
betreffende perceel eigenaar te herstellen. Daar werd tegenin gebracht dat leden zich 
ondanks onze inspanningen niet altijd aan de regels houden. Toegegeven is dat zoals in 
iedere andere groep mensen dit bij ons inderdaad ook wel eens voor kan komen. Helaas is 
door ons geen waterdichte garantie te geven dat er nooit een regel of afspraak door één van 
onze leden overtreden zou kunnen worden. 
 
 
Eind beschouwing 
 
Persoonlijk heb ik het ervaren als een zeer constructieve en respectvolle bijeenkomst waarbij 
alle deelnemers ruim in de gelegenheid zijn geweest om hun zorgen, bedenkingen en 
bezwaren kenbaar te maken. Daarbij hebben de buurtbewoners ons ruim de gelegenheid 
gegeven ons verhaal te vertellen en zijn wij wel in staat zijn geweest om een aantal van de 
zorgen en vooroordelen weg te nemen. De buurtbewoners hebben daarbij ook meerdere 
malen aangegeven dat zij ons best onze hobby gunnen en niets tegen ons als club hebben. 
Ik maak daar dan ook uit op dat zij de manier waarop wij onze club ordentelijk proberen te 
reguleren ook als positief hebben ervaren. Dit laat onverlet dat de bezwaren, zorgen en 
bedenkingen zoals onderstreept in dit verslag te vinden zijn om bezinning vragen en wil 
nogmaals onderstrepen open te staan voor oplossingen en of alternatieven. 
In de eindfase van de bijeenkomst is door de buurtbewoners dan ook nog meegedacht of zij 
nog alternatieve locaties voor ons wisten die wij op geschiktheid zouden kunnen 
onderzoeken. Die zullen wij dan ook degelijk nader beschouwen alleen daarin is nog niets 
concreets naar voren gekomen. Ik hoop dat alle deelnemers de moeite willen nemen dit 
verslag door te lezen en mij willen wijzen op zaken waar ik het verkeerd heb begrepen of 
waar ik zaken verkeerd heb beschreven zodat ik dit kan herstellen. 
 
Dit verslag is opgesteld door Rick de Riel voorzitter van de modelvliegclub LVC Emmeloord. 
 
 
 
Alle bezoekers van de informatie avond hebben per post een afschrift van dit verslag 
ontvangen. Er zijn naar aanleiding hiervan geen opmerkingen bij het bestuur binnen 
gekomen. 
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6.1 Voorwaarden van de huurder van het veld 
 
 
Het terrein waar het vliegveld wordt gesitueerd is eigendom van het RVOB. Dit terrein wordt 
gepacht door St. Schoolboerderij De Drieslag Dronten ( St. Aeres) (Groenhorst College). 
 
Het gebruik door Luchtvaartclub Emmeloord van aangegeven terrein als vliegveld is 
vastgelegd in een overeenkomst tussen St. Schoolboerderij De Drieslag Dronten en 
Luchtvaartclub Emmeloord. Onderstaand een afschrift van de eerste zes artikelen van deze 
overeenkomst om duidelijk te maken hoe één en ander is geregeld omtrent toestemming van 
gebruik. 
 
 
--- 
 
St . Schoolboerderij De Drieslag Dronten ( St. Aeres) en Luchtvaartclub Emmeloord komen overeen: 

Algemeen: 

1. St. Schoolboerderij De Drieslag Dronten , onderdeel van St. Aeres, 1 hectare beschikbaar stelt 

ten behoeve van Luchtvaartclub Emmeloord (LVC Emmeloord, Kvk 40059155) van de kavel 

Randweg Emmeloord (kadastraal bekend onder A2553). Deze kavel wordt gepacht door St. 

Schoolboerderij De Drieslag Dronten op basis van een liberale pachtovereenkomst (BW :397 

lid 1) van het RVOB. De gebruikersovereenkomst van LVC Emmeloord voor een 

modelvliegterrein heeft een maximale geldigheid van 3 jaar, voor het eerst op 1 mei 2014. 

2. De algemene voorwaarden gebruiksovereenkomst Dienst Domeinen 2001 is van toepassing 

waar deze overeenkomst niet volledig is of niet in voorziet. (zie bijgevoegd document).  

3. LVC Emmeloord is gehouden aan de landelijke regels vermeld op 

http://www.modelvliegsport.nl/ die gelden voor een vliegclub wat betreft o.a. schade en 

gebruik. 

4. LVC Emmeloord is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aanvraag van vergunningen 

voor het gebruik van de kavel als modelvliegterrein  bij overheidsinstellingen en zo nodig 

derden. St Schoolboerderij De Drieslag Dronten kan niets worden aangerekend of verweten 

in deze. Er zal vooralsnog geen wijziging komen van de bestemmingsplan  van de kavel aan 

de Randweg vanwege het gebruik door LVC Emmeloord ( de kavels kadastraal bekend 

gemeente Noordoostpolder sectie A nummers 2552 en 2553 hebben volgens het geldende 

bestemmingsplan landelijk Gebied 2004 uitsluitend een agrarische bestemming). 

Opzegging en duur overeenkomst: 

5. Wanneer de RVOB de in art. 1 vermelde pachtovereenkomst opzegt van de genoemde kavel 

naar St Schoolboerderij, vervalt het recht van gebruik door de LVC Emmeloord per datum 

van de opzegging door het RVOB. 

6. Elk jaar wordt de gebruikersovereenkomst automatisch verlengd voor de maximale duur van 

3 jaar vanaf 1 mei 2014, tenzij een opzegging (opzegtermijn van 2 maanden) van een van de 

beide partijen wordt gedaan. 
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Overeenkomst gebruik terrein van Concern 
voor Werk 
 
 
 

7.1 Afschrift brief van de overeenkomst met het Concern voor Werk 
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7.1 Afschrift brief overeenkomst met Concern voor Werk 
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Principe beslissing Gemeente Noordoostpolder 
 
 
 

8.1 Afschrift brief van de principe uitspraak door de Gemeente Noordoostpolder 
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8.1 Afschrift brief principe uitspraak Gemeente Noordoostpolder 
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Watertoets 
 
 
 

9.1 Watertoets met betrekking tot het aanleggen van het veld (strijdigheid met  
bestemmingsplan 

 
9.2 Watertoets met betrekking tot het plaatsen van verplaatsbaar clubonderkomen  
 (bouwen) 
 
9.3 Kopie email betreffende reactie van het Waterschap 
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9.1  Watertoets met betrekking tot het aanleggen van het veld  
 (strijdigheid met bestemmingsplan) 
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9.2  Watertoets met betrekking tot het plaatsen van verplaatsbaar 
clubonderkomen (bouwen)
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9.3 Kopie email betreffende reactie van het Waterschap  
 
 
 
Geachte heer De Jager, 
 
Vooruitlopend op onze schriftelijk reactie stuur ik je hierbij alvast 
onze reactie aangaande de aanleg en gebruik van een modelvliegterrein 
bij de Verlengde Revisieweg te Emmeloord. 
 
Gezien de kleinschalige aard van voorliggende ontwikkeling verwacht het 
waterschap dat het effect van de ontwikkeling op de waterhuishouding en 
de afvalwaterketen nagenoeg nihil zal zijn. Derhalve hebben wij de 
procedure gewijzigd naar “geen waterschapsbelang”. 
 
Het redigeren naar de procedure "geen waterschapsbelang" betekent dat 
het waterschap het niet noodzakelijk acht om in vooroverleg te treden 
omtrent voorliggend plan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Christian van der Heijden 
 
Beleidsmedewerker Waterprocedures 
 
[1] 
 
WATERSCHAP ZUIDERZEELAND 
 adres Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad 
 
 Postbus 229, 8200 AE Lelystad 
 
e-mail c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl 
 tel 06-46 91 98 81 
 
web www.zuiderzeeland.nl [2] 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
VAN: Jager, Peter de [mailto:p.dejager@noordoostpolder.nl] 
VERZONDEN: dinsdag 13 januari 2015 16:58 
AAN: 'Wro-adviseurs@flevoland.nl'; 'infopunt@flevoland.nl'; Watertoets 
ONDERWERP: Overleg ex 5.20 Bor ter zake van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure aanleg en gebruik modelvliegterrein 
URGENTIE: Hoog 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
In het kader van het vooroverleg (ex art. 5.20 Bor) sturen wij u de 
ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot de beoordeling van een 
vergunningaanvraag voor een grote planologische afwijking (ex art. 2.12, 
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lid 1, sub a, onder 3) voor de aanleg en gebruik van een 
modelvliegterrein bij de Verlengde Revisieweg te Emmeloord in de 
gemeente Noordoostpolder. 
 
De gronden (kavel kadastraal bekend onder nummer A 2553 ten westen van 
het Concern voor Werk aan de Verlengde Revisieweg te Emmeloord) hebben 
een agrarische bestemming en zijn in gebruik als landbouwgrond. 
Aanvrager gaat 1 hectare als grasland in gebruik nemen voor de 
beoefening van de modelvliegsport. 
 
De afwijking zit in het aspect voor de activiteit “handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening”. In het geldende bestemmingsplan 
‘Landelijk gebied 2004’ hebben de gronden de bestemming ‘Agrarisch 
gebied’. In dit bestemmingsplan zijn de gronden alleen voor agrarische 
doeleinden bestemd. De gronden te gebruiken voor de aanleg en gebruik 
als modelvliegterrein is niet toegestaan. 
 
Gezien de termijn van deze procedure stellen wij u in gelegenheid BINNEN 
TWEE WEKEN na verzending van deze email te reageren. Ook mede door de 
geringe ruimtelijke impact van de ontwikkeling. 
 
Wanneer u niet reageert binnen de gestelde termijn gaan wij ervan uit 
dat er, in het licht van de door u te behartigen belangen, geen bezwaar 
bestaat tegen voortzetting van het plan. 
 
Ter verduidelijking van deze ontwikkeling is de ruimtelijke onderbouwing 
meegestuurd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
PETER DE JAGER 
 
_Juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling_ 
 
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 
Postbus 155, 8300 AD Emmeloord 
t: +31 (0)527 63 34 90 
e: p.dejager@noordoostpolder.nl 
w: www.noordoostpolder.nl [3] 
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Samenvatting akoestisch rapport en 
toepassing in de praktijk 
 
Ten behoeve van de vergunningaanvraag voor een 
modelvliegterrein door Luchtvaartclub Emmeloord op kavel A 
2553  aan de Verlengde Revisieweg in de Noordoostpolder 
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Samenvatting akoestisch rapport modelvliegterrein 
Revisieweg en toepassing in de praktijk 
 

Uitgangspunt is dat het etmaalgemiddelde geluidniveau van de modelvliegactiviteiten op de 
omringende bewoning niet hoger mag zijn dan 50 dB(A). Dit niveau is 10 dB lager dan het bestaande 
niveau dat wordt veroorzaakt door het wegverkeer (zie figuur op pagina 3 van deze bijlage).  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen motormodellen en elektromodellen, zoals hierna gedefinieerd. 
Motormodellen zijn voorzien van een verbrandingsmotor waarbij voor tweetaktmotoren een niveau 
van 80 dB(A) op 7 meter afstand bij vol vermogen niet mag worden overschreden. Vanwege het 
tonale karakter moet bij de geluidsberekening een correctiefactor van +5 dB worden toegepast. Bij 
viertakt verbrandingsmotoren is dit niet nodig, zodat hiervoor een gemeten waarde van 85 dB(A) op 7 
meter afstand toegelaten wordt. Wat betreft mogelijke geluidshinder voldoen alle modellen met 
verbrandingsmotor dus aan dezelfde eisen. Elektromodellen zijn voorzien van een elektromotor en hun 
geluid is t.o.v. motormodellen te verwaarlozen. 

Er kan gebruik worden gemaakt van twee vlieggebieden: A of B (zie de bijbehorende figuren). 
Daarbuiten mag niet met motormodellen worden gevlogen, behalve tijdens de naderingsvlucht voor de 
landing. In dat geval is het motorvermogen zo laag, dat het geluid 10 tot 15 dB lager ligt dan bij vol 
vermogen in de start.  

Gebied A ligt aan de noordzijde, waarbij de vliegers op de zuidrand van het veld staan. Overdag is dit 
gunstig bij zonneschijn. De afmeting is 150 bij 500 meter. Daarmee ligt de noordgrens van het 
vlieggebied op een afstand van 100 meter tot de Randweg. Om binnen de gestelde geluidsnorm te 
kunnen blijven is het gebruik van motormodellen ten opzichte van het huidige gebruik aan de 
Nagelerweg beperkt met 25 procent. Gelet op het toenemende gebruik van elektromodellen voldoet 
het maximale gebruik ruimschoots aan de behoefte. Bij het vliegen ’s avonds wordt in vlieggebied A 
de geluidsnorm overschreden na 3 kwartier vliegen met een model met verbrandingsmotor. Wanneer 
’s avonds behalve met elektromodellen ook met meer dan één model met verbrandingsmotor moet 
worden gevlogen kan het raadzaam zijn om gebruik te maken van vlieggebied B.   

Vlieggebied B ligt aan de zuidzijde, waarbij de vliegers op de noordrand van het veld staan. Bij 
zonneschijn is dit vlieggebied ’s avonds te prefereren. Overigens speelt bij de keus van het vlieggebied 
A of B ook de heersende windrichting een rol in combinatie met de standplaats van de vliegers. Voor 
vlieggebied B is het toegestane gebruik van motormodellen overdag gelijk genomen aan dat van het 
vlieggebied A.  In de avond zijn 2,8 vlieguren toegestaan met motormodellen voordat de normwaarde 
wordt overschreden. 
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 Overdag ’s Avonds 19.00-21.30 uur 

 
Max gelijktijdig 
In de lucht 

Max tot 
vlieguren 

Max gelijktijdig 
in de lucht 

Max tot 
vlieguren 

Nagelerweg 4 8 3 3 

Vlieggebied A 4 6 2 0,76 

Vlieggebied B 4 6 4 2,8 

 

Hieronder wordt het lange tijdgemiddelde geluidniveau aangegeven ter plaatse van de bewoning in de 
omgeving langs de Randweg en de Hannie Schaftweg. De afstanden X en Y tot het midden van het 
vlieggebied zijn aangegeven in meters. De lange tijdgemiddelde waarden in dB(A) zijn in de laatste 
twee kolommen aangegeven. Voor de berekeningsmethode wordt verder verwezen naar het 
hoofdrapport. 

Vlieggebied A 

 X (m) Y (m) Overdag ‘s Avonds 

Randweg 9 -40 195 49,2 45,0 

Randweg 7 -270 205 45.5 41,3 

Randweg 1 -360 205 43,4 39,2 

H. Schaftweg 1 -505 -120 40,6 36,2 

H. Schaftweg 3 -505 -90 40,7 36,5 

Normstelling 50 45 

 

Vlieggebied B 

 X (m) Y (m) Overdag ‘s Avonds 

Randweg 9 -40 370 43,5 44,9 

Randweg 7 -270 380 41,6 43,0 

Randweg 1 -360 380 40,4 41,9 

H. Schaftweg 1 -505 55 41,4 42,9 

H. Schaftweg 3 -505 25 41,5 43,0 

Normstelling 50 45 
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Voor wat betreft het feitelijke gebruik wordt onderscheid gemaakt tussen het reguliere gebruik in 
clubverband en het incidentele gebruik door individuele leden en bij evenementen.  

Het reguliere gebruik 
Het reguliere gebruik kan plaats vinden tijdens het weekend tussen 10 uur ’s morgens en 
zonsondergang en op een avond in de week tussen 17 uur en zonsondergang. Voor deze avond is in 
principe de woensdag gekozen, maar bij slechte weersomstandigheden kan uitgeweken worden naar en 
andere dag. Deze mogelijke gebruikstijden zijn aangegeven in de vergunningaanvraag. 
 
De feitelijke gebruikstijden zijn in de praktijk in de weekends van 13 tot 17 uur en op de avond door 
de week van 18.30 tot een half uur voor zonsondergang. 
 
Het aantal vliegers varieert daarbij van een paar man tot soms 15 personen. Soms zijn er in het geheel 
geen motormodellen aanwezig en soms een stuk of vier. De rest bestaat uit elektromodellen. 
Gemiddeld wordt met een motormodel een half uur gevlogen, opgedeeld in vier vluchten. Er zouden 
dan overdag twaalf motormodellen aanwezig moeten zijn om de toegestane zes vlieguren vol te 
maken, en ’s avonds vijf motormodellen om 2,8 uur vol te maken. Dit komt in de praktijk niet voor.  
 
Het incidentele gebruik.  
Het incidentele gebruik van het modelvliegterrein door individuele leden mag alleen met medeweten 
van het clubbestuur en onder de voorwaarde dat er ten hoogste één motormodel tegelijk in de lucht 
mag zijn. Overdag mag van vlieggebied A gebruik worden gemaakt. Een vluchtduur van totaal een 
half uur levert dan een tijdgemiddeld geluidniveau op dat 20 dB lager is dan de etmaalgemiddelde  
waarde van 60 dB(A) veroorzaakt door het wegverkeer. ’s Avonds moet door motormodellen van 
vlieggebied B gebruik worden gemaakt. Dit levert een tijdgemiddeld geluidniveau op dat 17,5 dB 
beneden de bestaande etmaalgemiddelde waarde ligt. Opgemerkt wordt dat in 2014 van deze 
mogelijkheid op het terrein aan de Nagelerweg zesmaal gebruik is gemaakt door clubleden die in 
ploegendienst werken. 
 
Het overige incidentele gebruik betreft evenementen zoals een open dag en een of meer wedstrijden. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van vlieggebied A. Een open dag onderscheidt zich qua gebruik door 
een frequenter gebruik van het luchtruim en mogelijk de aanwezigheid van gastvliegers. Het aantal 
motormodellen kan daarbij groter zijn maar het aantal dat gelijktijdig in de lucht zal zijn is vanwege 
het demonstratiekarakter beperkt tot één à twee. Omdat ook elektromodellen getoond moeten kunnen 
worden zal het aantal vlieguren van de motormodellen zich tijdens het programma beperken tot ten 
hoogste anderhalf à twee uur, terwijl zes uren toelaatbaar zijn in verband met de normstelling. .      
 
Bij wedstrijden wordt er slechts met één model tegelijk gevlogen. Toegelaten worden alleen 
motormodellen die voldoen aan de geldende geluidseisen. Er worden alleen wedstrijden georganiseerd 
waarbij het aantal vlieguren binnen de gestelde norm valt. Dat hieraan wordt voldaan volgt uit het 
aantal gemaakte vluchten die bij wedstrijden een standaard duur hebben. 
 
 Geconcludeerd wordt dat in de praktijk de werkelijke geluidbelasting meer dan de helft lager zal zijn 
dan de toegestane geluidbelasting en dat bewaking hiervan aan de hand van het aantal aanwezige 
motormodellen met voldoende zekerheid kan worden gewaarborgd. 
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Het etmaalgemiddelde geluidniveau in de omgeving van 
het modelvliegterrein 

 
 
 

 
 
 
(bron: Atlas Leefomgeving.nl) 
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Modelvliegterrein met vlieggebieden A en B voor 
geluidberekeningen 

 

Vlieggebied A: 150 x 500 meter 

Vlieggebied B: 200 x 500 meter 

grens boven het midden van het veld 
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