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Geachte Raad, 

Met ingang van 18 juni 2010 ligt het ontwerpbestemmingsplan Ambachtsweg, 
windturbine-installaties ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de opschaling van 
twee windturbines aan de Ambachtsweg mogelijk. Hierbij ontvangt u mijn 
zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan. 

In december 2009 is het voorontwerp van dit plan reeds door mij getoetst. Ik heb 
mijn reactie doorgegeven aan de VROM-Inspectie Regio afdeling Noord-West. De 
VROM-Inspectie heeft in haar brief van 16 februari 2010 met kenmerk 
20100009401-MV-NW mijn reactie aan de gemeente bekend gesteld en heeft 
daarbij aangegeven dat het voorontwerpplan onvoldoende rekening hield met de 
obstakelbeheergebieden van Defensie. Deze reactie maakt integraal deel uit van 
mijn zienswijze en is derhalve als bijlage I bijgevoegd. Kortheidshalve verwijs ik 
naar de inhoud hiervan. 

Onze reference 
20100010224 

Afschrift aan 

VROM-Inspectie Regio afdeling 

Noord-West 

Postbus 1006 

2001 BA HAARLEM 

STAF/CLSK/I INFRA 

Bij beantwoording datum, onze 

reference en betreft vermelden. 

In het ontwerpbestemmingsplan is de reactie van VROM niet verwerkt. In 
hoofdstuk 3 van de toelichting (beleidskader) is op geen enkele manier rekening 
gehouden met het obstakelbeheerbeieid van Defensie. Sterker nog, in de laatste 
alinea wordt gesteld dat de masthoogte hetzelfde blijft en wordt geconciudeerd 
dat het beleid geen specifieke belemmering vormt. Dit is niet correct. In de 
planregels is sprake van een maximale hoogte van een windturbine van 40 meter 
en een maximale rotordiameter van 54 meter, Hieruit is een totale bouwhoogte 
(tiphoogte) van 67 meter af te leiden (40 + 0,5*54). In de reactie van VROM is 
aangegeven dat bij de hoogte van een windturbine uitgegaan dient te worden van 
de tiphoogte en niet van de ashoogte. Hieruit valt, rekening houdend met het 
obstakelbeheerbeieid, het volgende te concluderen. 

1. Zoals uit de reactie van VROM blijkt is de locatie gelegen binnen het Inner 
Horizontal and Conical Surface (IHCS) van het Maritiem Vliegkamp De 
Kooy. Hier geldt een maximale bouwhoogte van 46 meter + NAP. De op te 
richten windturbines zijn voor wat betreft bouwhoogte (tiphoogte) in strijd 
met het obstakelbeheerbeieid vanwege overschrijding van de maximaal 
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toegelaten bouwhoogte binnen de IHCS. 

2. De locatie is tevens gelegen binnen het verstoringsgebied van de radar van 
het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Hiervoor geldt een toetsingshoogte voor 
bouwwerken hoger dan 45 meter +NAP ten opzichte van de radar. Omdat 
het radarverstoringsbeleid uitgaat van de gondelhoogte is geen sprake van 
strijdigheid cq. toetsingsvereiste vanwege overschrijding van de 
bouwhoogte (toetsingshoogte) binnen het radarverstoringsgebied. 

3. Tenslotte is de locatie gelegen binnen het verstoringsgebied van het 
Instrument Landing System (ILS). Ter plaatse geidt een toetsingshoogte 
voor bouwwerken van circa 20 meter. Bij het obstakelbeheerbeleid ten 
behoeve van ILS wordt uitgegaan van de tiphoogte. Bouwwerken hoger dan 
circa 20 meter (op die locatie) dienen getoetst te worden op verstoring van 
het ILS. 

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u het bestemmingsplan (plankaart en 
planregels) in overeenstemming te brengen met het obstakelbeheerbeleid van het 
Ministerie van Defensie zodat de op te richten windturbines de Inner.Horizontal 
Conical Surface, uitgaande van tiphoogte, niet doorsteken en daarbij getoetst 
worden op verstoring op het Instrument Landing System. 

Bedrijfsgroep Vastgoed 

Dienst Vastgoed Defensie -

Directie West 

Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Datum 

16 juii 2010 

Onze reference 

2010010224 

Voor de goede orde heb ik tevens de volgende bijlagen bijgevoegd: 
I I . brief Ministerie van Defensie d.d. 27 oktober 2006, kenmerk 

DRMV/2006021602 inzake Maximaal toelaatbare hoogte van objecten in 
de omgeving van luchtvaartterreinen en radars; 

I I I . brief Dienst Vadtgoed Defensie, directie West d.d. 16 november 2006, 
kenmerk 2006014968 inzake obstakelbeheergebieden rond 
luchtvaartterrein en verstoringsgebieden rond radarstations (exclusief 
bijlagen). 

Hoogachtend, 

De STAATSSECRETARIS van Defensie, 
voor deze: 
De Eerstaanwezend Ingenieur-Directeur 
van de Dienst Vastgoed Defensie Directie West 

H.P.P. van Rede 
Kapitein ter zee 
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X Ter informatie 

O Ter inzage 

O Ter verdere behandeling 
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O Het verzoek de behandeling over te nemen 

O Ter medeparafering 

DVD Directie W£3T 

Mr. 
Datum 
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T 023-5150651 
M 06-11388867 
F 023-5150777 

Datum 16 februari 2010 
Betreft vooroverleg bestemmingsplan "Ambachtsweg, windturbine-installaties" 

Geacht college. 

Op 30 december 2009 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van 
artikei 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het 
voorontwerpbestemmingsplan "Ambachtsweg, windturbine-installaties". 

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders 
heeft de minister van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de 
Reallsatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 
1) gemeenten altljd vooroverleg moeten voeren met het Rijk, Gemeenten 
verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie 
coordineert vervolgens de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -
projectbesluiten en -structuurvisies richting gemeenten. 

Het bovengenoemde plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. 
Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB. 

Nationaal belang 42: Militaire terreinen 

In het plan is onvoldoende rekening gehouden met de obstakelbeheergebieden 
van Defensie. Het voorontwerp geeft mij daarom de aanleiding tot het volgende 
commentaar. 

In artikei 2 lid 2.1 sub h. {de hoogte van een windturbine), wordt aangegeven dat 
de hoogte van een windturbine gemeten wordt vanaf het pel I tot aan de 
(wieken)as van de windturbine. De wieken cq rotorbladen van een turbine horen 
echter bij het bouwwerk; hierdoor is de daadwerkelijke hoogte van het bouwwerk 
hoger dan volgt uit de door de gemeente aangegeven meetwijze. Ik verzoek u 
daarom om bij de hoogte van een windturbine uit te gaan van de tiphoogte van 
een windturbine, en niet van de (wieken)as hoogte. 

Ken mark 
20100009401-MV-NW 

Uw kenmerk 
AUG9, 13754 

Kople aan 
Provlncie Noord-Holland 
Mlnisterle van Defensie 
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In de toelichting hoofdstuk 3 lid 3.1 (Europees- en rijksbeteld) concludeert u dat 
voor dit specifieke geval het landelijke vastgestelde beleid van Defensie geen 
belemmering vo rmt Mijn inziens schiet de gemeente met deze condusle voorbij 
aan hetterzake vastgestelde beleid. 

De locatie van de op te richten windturbines is gelegen binnen de zogeheten IHCS 
(Inner Horizontal and Conical Surface) van het Maritiem Vliegkamp De Kooy, De 
IHCS bestaat uit een horizontaal vlak dat gelegen is op een hoogte van 46 m 
+ NAP met een straal van 4 km rond de landingsdrempel, met aansluitend een 
conisch vlak waarvan de hoogte oploopt met een helling van 5% over een afstand 
van 2 km tot een hoogte van 145m. Resumerend komt het bovenstaande erop 
neer dat de bouw van de twee windturbines binnen de IHCS is gelimiteerd tot 45 
m bouwhoogte (lees: tiphoogte). 

Daarnaast is de locatie tevens gelegen binnen het verstoringsgebied van de radar 
en het Instrument Landing System (ILS) van het Marinevliegkamp De Kooy. Ten 
aanzien van het radarverstoringsgegbied geldt dat bouwwerken hoger dan 45 
meter + NAP (ten opzichte van de radar) getoetst dienen te worden op 
radarverstoring. Ten aanzien van het ILS-verstoringsgebied geldt ter plaatste een 
toetsingshoogte van circa 11 meter, oplopend tot 21 meter. 

Dus naast een "absolute" bouwhoogte van 45 meter gelden er twee 
toetsingshoogten van resp 45 meter (radar) en circa 21 meter (ILS). Om 
onaanvaardbare verstoring op radar en ILS te voorkomen dienen de zoneringen, 
inclusief de maximum toegestane hoogtes, opgenomen te worden in het 
bestemmingsplan. Hieraan kan een door het college van burgemeester en 
wethouders te verstrekken vrijstelling worden gekoppeld ten behoeve van 
grotere hoogtes, onder de voorwaarde dat de werking van de radar en ILS niet in 
onaanvaardbare mate negatief wordt beTnvloed. Voorafgaand aan het verlenen 
van de vrijstelling dient schrifteiijk advies te zijn ingewonnen bij de beheerder van 
de radar (in casu de regionale directie van de Dienst Vastgoed Defensie van het 
Ministerie van Defensie). 

Kortheidshalve verwijs ik voor het landelijke beleid voor obstakelbeheergebieden 
naar de brief d.d. 27 oktober 2006 (kenmerk DRMV 2006021602) van de 
Staatssecretaris van Defensie, mijn brief van 16 november 2006 (kenmerk 
2006014968) inzake obstakelbeheergebieden rond luchtvaartterreinen en 
verstoringsgebieden rond radarstations en artikel 5.6 van de ontwerp AmvB 
Ruimte. 

Ik verzoek u de betreffende passages c.a. en de overige hoofdstukken van het 
ontwerpbestemmingspian in overeenstemming te brengen met de inhoud en 
strekking van de beieidsbrief en de ontwerp-AmvB Ruimte. 

Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra, Dienst Vastgoed Defensie, 
Directie West. Contactpersoon: Be. R, Landstra, telefoon 030-2456611 

VROM-Inspectle 
Directie Jitvoerlng 

Datum 
16 februarl 2010 

Kenmerk 
20100009401-MV-NW 
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon dis in de vROM-inspectie 
t e k s t iS V e r m e l d . Directle Ultvoering 

Ik vertrouw erop dat u de opmerklngen op een adequate wijze zult verwerken in Datum 
het bestemmingspian. 16 februar i 2010 

Kenmerk 

Hoogachtend, 2OIOOOO94<H-MV-NW 

de directeur-inspecteur regio Noord-West, 

ir. H,P. de Vries 
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Ministerie van Defensie 

Postbus 20701 

2500 ES Den Haag 

Telefoon 070- 3 18 81 88 

Fax 070 -3 18 78 88 

Aan Zie verzendlijst 

Datum 27oktober2006 
Onskenmerk DRMV / 2006021602 

ondemerp Maximaal toelaatbare hoogte van objecten in de omgeving van 
luchtvaartterreinen en radars 

In het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT) is het beleid geformuleerd over 
obstakelvrije vlakken rond de militaire luchtvaartterreinen waaraan maximaal 
toelaatbare hoogtes zijn verbonden voor objecten in de omgeving. Medio vorig jaar 
heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat met een brief provincies en 
gemeenten gemformeerd over dergelijke vlakken rond burgerluchthavens, radars 
en bakens. Met deze brief geef ik een nadere uitwerking van het beleid over de 
obstakelvrije vlakken en verstoringsgebieden rond de militaire luchtvaartterreinen 
en radars. 

Voor het veilig afwikkelen van vliegverkeer in de omgeving van een luchtvaart-
terrein gelden in een bepaald gebied rond het luchtvaartterrein maximaal 
toelaatbare hoogtes voor objecten, zoals woon- en kantoorgebouwen, antenne-
masten, windmolens en bomen. De maximaal toelaatbare hoogtes en de ligging 
en omvang van het gebied worden bepaald door de ligging van de start- en 
landingsbanen en berusten op internationaal vastgelegde afspraken. Het is van 
belang dat in de gebieden van deze obstakelvrije vlakken de maximaal toelaatbare 
hoogtes niet worden overschreden. 
Voor het begeleiden van vliegtuigen van en naar een luchtvaartterrein zijn op het 
luchtvaartterrein navigatiehulpmiddelen aanwezig. De goede werking van deze 
apparatuur kan worden verstoord door objecten in een bepaald gebied rond deze 
apparatuur. De afmetingen van het gebied zijn vastgelegd in internationale 
afspraken. Het is van belang dat bouwplannen in deze verstoringsgebieden 
worden getoetst op eventuele verstoringseffecten. 
Het gezamenlijke gebied rond een luchtvaartterrein dat wordt gevormd door de 
obstakelvrije vlakken en de verstoringsgebieden wordt het obstakelbeheergebied 
genoemd. 

Voor de beveiliging van het nationale luchtruim en voor de veilige afhandeling van 
het militaire en het burgerluchtverkeer staan verspreid over Nederland (soms op of 
nabij een luchtvaartterrein) een aanta! militaire- en burgerradarstations. Het 
merendeel van deze radarstations is opgenomen in een netwerk. Dit netwerk 
wordt door zowel de militaire- ais de burgerluchtverkeersleidingsinstanties 
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Ministerie van Defensie 

Datum 27 oktober 2006 

Ons kenmerk DRMV / 2006021 602 

gebruikt. Objecten in een gebied rond een radarstation kunnen aanleiding geven 
tot verstoring van het radarbeeld dat de gezamenlijke radarstations opbouwen. 
Voor nieuwe objecten wordt in opdracht van het Ministerie van Defensie door TNO 
onderzocht wat de invloed is op het radarbeeld. Het is van belang dat 
bouwplannen in dit radarverstoringsgebied worden getoetst op eventuele 
verstoringseffecten. 

De obstakelbeheergebieden van de militaire luchtvaartterreinen en de radar-
verstoringsgebieden behorende bij de verspreid over Nederland geplaatste radar-
stations hebben gevolgen voor het ruimtelijk beleid van de provincies en 
gemeenten. Om die reden is er al veelvuldig contact met het Ministerie van 
Defensie. De gevolgen voor de ruimtelijke ordening kunnen als volgt worden 
beschreven: 

Bestaande objecten die hoger zijn dan de maximaal toelaatbare hoogtes zijn 
strijdig met de geldende criteria en resulteren in restricties op het vliegen of 
verstoring van apparatuur. Bestaande te hoge bouwwerken zullen evenwel 
worden gerespecteerd. 
Bouwpiannen waarvoor een onherroepelijke bouwvergunning is verkregen en 
bestemmingsplannen waarin mogelijkheden zijn vastgelegd voor bouwwerken 
met een hoogte die hoger is dan de maximaal toelaatbare hoogte zullen 
worden gerespecteerd. Ik verzoek u evenwel mogelijkheden te verkennen om 
de bouwhoogtes in overeenstemming te brengen met de maximaal toelaatbare 
hoogtes. 
Nieuwe strijdigheden met de maximaal toelaatbare hoogte kunnen niet worden 
toegestaan, tenzij wat betreft de verstoringsgebieden uit een toetsing door het 
Ministerie van Defensie blijkt dat er geen sprake is van een onaanvaardbare 
verstoring van de desbetreffende apparatuur. Om ditte zekerte stellen 
verzoek ik u de maximaal toelaatbare hoogtes op te nemen in de betreffende 
bestemmingsplannen. 

In bijlage 1 bij deze brief is algemene informatie over het beleid ten aanzien van 
de obstakelbeheergebieden en radarverstoringsgebieden opgenomen. In bijlage 2 
is een overzicht opgenomen van de luchtvaartterreinen en radars met obstakel- en 
verstoringsgebieden. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de provincies en 
gemeenten die te maken hebben met deze gebieden. Per provincie en gemeente 
is aangegeven om welke gebieden het gaat. 

Voor de volledigheid merk ik op dat deze brief niet gaat over andere vormen van 
indirect ruimtebeslag van Defensie-activiteiten, zoals de geluidszones, laagvlieg-
routes en -gebieden en (munitie-)veiligheidszones, munitiezones, vogel-
beperkingsgebieden en de eventuele noodzaak tot het aanbrengen van verlichting 
op objecten. 

In een afzonderlijke brief die u binnenkortzal ontvangen van een van de regionale 
directeuren van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) zal u detailinformatie voor de 
uitvoering van dit beleid worden aangeboden over de specifiek voor u van belang 
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Ministerte van Defensie 

Datum 27 oktober 2006 

Ons kenmerk DRMV / 2006021 602 

zijnde gebieden. In die brief zal u ook het bijbehorende kaartmateriaal worden 
aangeboden. 

Voor nadere toelichting en voor overleg mag ik u verwijzen naar de contact-
persoon die in de brief van de DVD wordt opgenomen. 

Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, 

C. van der Knaap 
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Datum 27 oktober 2006 

Ons kenmerk DRMV / 2006021 602 

Bijlage 1 

Alqemene informatie over het beleid ten aanzien van obstakelbeheeraebieden 
rond luchtvaartterreinen en van radarverstoringsgebieden rond radars 

Obstakelbeheergebied rond luchtvaartterreinen 
Algemeen 
Het obstakelbeheergebied rond een luchtvaartterrein is een samenstelling van 
verschillende obstakelvlakken: de funnel en het Inner Horizontal and Conical 
Surface (IHCS) die beide zijn gekoppeld aan de ligging van de start- en 
landingsbaan(banen) ter waarborging van veilige vliegprocedures voor startende en 
landende vliegtuigen, alsmede vlakken die verband houden met het goed 
functioneren van het Instrument Landing System en eventuele andere aanwezige 
navigatiehulpmiddelen. 

De funnel wordt al vele jaren gehanteerd (Structuurschema Militaire Terreinen, 
1985). In deel 2/3 van het Tweede SMT van 25 juni 2004 is een gewijzigd beleid 
ten aanzien van het obstakelbeheergebied bekend gesteld. Deze wijziging is het 
gevolg van de beslissing van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie om de 
criteria voor obstakelbeheergebieden aan te laten sluiten bij de criteria zoals die 
gelden voor burgerluchtvaartterreinen op basis van Annex 14 van de International 
Civil Aviation Organization (ICAO). Deze wijziging is vastgelegd in Standardization 
NATO Agreement STANAG 3759 ASP1. De wijziging van het obstakelbeheergebied 
resulteert in een aanpassing van de funnel en de introductie van een cirkelvormig 
gebied rondom het luchtvaartterrein, het Inner Horizontal and Conical Surface 
(IHCS). Het SMT2 heeft op 21 december 2004 de instemming van de Tweede 
Kamer verkregen. De Eerste Kamer heeft op 10 mei 2005 stilzwijgend met het 
SMT2 ingestemd. 

De funnel en het IHCS gelden voor alle militaire luchtvaartterreinen: Leeuwarden, 
Twenthe, Deelen, Soesterberg, De Kooy, Valkenburg, Woensdrecht, Gilze-Rijen, 
Eindhoven, Volkel en De Peel. In hetSMT2 is aangegeven datten aanzien van 
bestaande projecten of bouwplannen rondom gedeactiveerde bases in bijzondere 
gevallen kan worden afgeweken van de criteria van het IHCS. Aangekondigd is dat 
de luchtvaartterreinen Twenthe, Soesterberg en Valkenburg uiterlijk in 2007 worden 
gesloten. Op het moment dat de militaire aanwijzing als luchtvaartterrein wordt 
ingetrokken, vervallen ook de funnel en het IHCS. Dit hoeft niet het geval te zijn als 
het luchtvaartterrein wordt voortgezet als burgerluchthaven. 

Funnel 
De funnel is opgebouwd uit een obstakelvrije rechthoek (strook) rond de start- en 
landingsbaan met aansluitend twee zijvlakken waarvan de hoogte oploopt tot 45 m. 
In elke baanrichting ligt een landingsvlak en een startvlak waarvan de hoogte 
oploopt met 1:50. Omdat het beginpunt van beide vlakken verschillend kan zijn 
(afhankelijk van de ligging van de landingsdrempel) kunnen beide vlakken 

1 STANAG 3759 ASP (EDITION 6) - NATO Supplement to ICAO DOC 8168-OPS/611, Volume II, 22 oktober 2003. 
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Ministerie van Defensie 

Datum 27 oktober 2006 
Ons kenmerk DRMV / 2006021 602 

kan een door het college van burgemeester en wethouders van de betreffende 
gemeente te verstrekken vrijstelling worden gekoppeld ten behoeve van grotere 
hoogtes onder de voorwaarde dat de werking van de radar niet in onaanvaardbare 
mate negatief wordt bemvloed. Voorafgaand aan het verlenen van de vrijstelling 
dient schriftelijk advies te zijn ingewonnen bij de beheerder van de radar (in casu 
de regionale directie van de Dienst Vastgoed Defensie van het Ministerie van 
Defensie). 
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Bijlage 2 

Overzicht van luchtvaartterreinen en radars met obstakel- en verstorinas-
qebieden 

Luchtvaartterrein 
en radar 

Luchtvaartterrein 
Leeuwarden 
Luchtvaartterrein 
Twenthe 

Luchtvaartterrein 
Oeelen 
Luchtvaartterrein 
Soesterberg 

Luchtvaartterrein 
De Kooy 

Luchtvaartterrein 
Valkenburg 
Luchtvaartterrein 
Woensdrecht 
Luchtvaartterrein 
Gilze-Rijen 
Luchtvaartterrein 
Eindhoven 
Luchtvaartterrein 
Volkel 
Luchtvaartterrein 
De Peel 

Wier 
Nieuw-Milligen 

Luchtvaartterrein 
Bruggen (D) 
Luchtvaartterrein 
Geilenkirchen (D) 

Obstakel- en verstoringsgebieden 

X aanwezig of gepland te realiseren 
Start-

/landings-
baan 

Funnel/ 
IHCS 

X 

X 

X 

X 

X 

— 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ILS 

Verstorings-
gebied 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Radar 

Verstorings-
gebied 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Opmerkingen 

Radarstation Leeuwarden. 

ILS gepland voor een baanrichting (LVNL). 
Radarstation Twenthe (blijft bestaan na 
sluiting militaire luchtvaartterrein Twenthe). 

Radarstation Soesterberg {blijft bestaan na 
sluiting militaire luchtvaartterrein 
Soesterberg). 
Funnel/IHCS voor meer richtingen dan enkel 
starWIandingsbaan. 
VOR/DME voor baan 04 (baken staat buiten 
luchtvaartterrein). 
Radarstation De Kooy. 

Radarstation Woensdrecht. 

Radarstation Volkel. 

Radarpost Wier. 
Radarstation AOCS Nieuw-Milligen. 

Voor in Duitsland gelegen militaire luchtvaart
terreinen geldt vooralsnog geen IHCS. 
Voor in Duitsland gelegen militaire luchtvaart
terreinen geldt vooralsnog qeen IHCS. 
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verschoven ten opzichte van elkaar liggen. Dit laatste is een wijziging ten opzichte 
van de funnel zoals die tot nu toe werd gebruikt, daar lagen het start- en 
naderingsvlak op elkaar. De toegestane hoogtes gelden ten opzichte van de hoogte 
van de desbetreffende landingsdrempel. 

Inner Horizontal and Conical Surface 
Het Inner Horizontal and Conical Surface wordt gerekend vanaf elk van de 
landingsdrempels en is gelegen boven de omgeving van het luchtvaartterrein en 
sluit aan op de funnel. Het IHCS bestaat uit een horizontaal vlak dat gelegen is op 
een hoogte van 45 m met en straal van 4 km rond de landingsdrempel, met 
aansluitend een conisch vlak waarvan de hoogte oploopt met een helling van 5% 
over een afstand van 2 km tot een hoogte van 145 m. Het IHCS wordt gemaakt 
voor elke landingsdrempel. De toegestane hoogten van het IHCS gelden ten 
opzichte van de laagste landingsdrempel van het luchtvaartterrein. 

Funnel en IHCS 
In het gebied van de funnel en het IHCS mogen geen objecten staan die hoger zijn 
dan de maximaal toelaatbare hoogte. Bestaande objecten met een grotere hoogte 
resulteren in restricties op het vliegen. Nieuwe strijdigheden met de maximaal 
toelaatbare hoogte worden niet toegestaan. Om dit te borgen dienen de maximum 
toelaatbare hoogtes te worden opgenomen in de betreffende bestemmingsplannen. 

Instrument Landing System 
Voor een of meer landingsrichtingen van een militair luchtvaartterrein kan een 
Instrument Landing System (ILS) zijn of worden gemstalleerd. Het ILS is bedoeld 
voor het nauwkeuriger uitvoeren van naderingen ook onder slechtere 
weersomstandigheden. Voor het goed functioneren van het !LS geldt dat een 
gebied rondom de start- en landingsbaan geen verstoring mag opleveren. De 
afmetingen van het gebied zijn vastgelegd in ICAO EUR DOC 015. Dit gebied 
bestaat uit een rechthoekig deelgebied waar de maximaal toelaatbare hoogte 0 m 
bedraagt, twee aansluitende deelgebieden waar de hoogte 20 m bedraagt en een 
trechtervormig deelgebied in het verlengde van de landingsbaan waarin de 
toelaatbare hoogte oploopt tot een hoogte van 70 m over een afstand van 6 km. De 
genoemde hoogtes gelden ten opzichte van de hoogte van de landingsbaan. 

In het verstoringsgebied van het ILS moeten objecten worden getoetst op eventuele 
verstoringseffecten. Bestaande objecten kunnen aanleiding zijn tot verstoring van 
het ILS en resulteren in restricties op het vliegen. Nieuwe bouwplannen in het 
verstoringsgebied moeten worden getoetst. De mate van verstoring is afhankelijk 
van ondermeer de afstand van het object tot het ILS en de dimensies (hoogte, 
breedte, orientatie) en materialen van het object. Om ditte borgen dienen de 
maximum toelaatbare hoogtes te worden opgenomen in de betreffende 
bestemmingsplannen. Hieraan kan een door B&W te verstrekken vrijstelling worden 
gekoppeld ten behoeve van grotere hoogtes onder de voorwaarde dat de werking 
van het ILS niet in onaanvaardbare mate negatief wordt beTnvloed. Voorafgaand 
aan het verlenen van de vrijstelling dient schriftelijk advies te zijn ingewonnen bij de 
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beheerder van het betrokken ILS (in casu de regionale directie van de Dienst 
Vastgoed Defensie van het Ministerie van Defensie). 

Overige naviqatiehulpmiddelen 
Een militair luchtvaartterrein kan voorts de beschikking hebben over andere 
navigatiehulpmiddelen, waaronder radarapparatuur. Vergeiijkbaar met het ILS 
kunnen ook hier objecten aanleidtng zijn tot verstoring en resulteren in restricties op 
het vliegen en dienen objecten in het verstoringsgebied te worden getoetst. De 
afmetingen van het verstoringsgebied zijn in grote mate afhankelijk van de soort 
apparatuur. 

Tenslotte 
De verschillende obstakelvlakken van funnel, IHCS, ILS en overige navigatiehulp
middelen zullen elkaardeels overlappen. Er kunnen derhalve binnen het 
obstakelbeheergebied deelgebieden zijn waarin meerdan een beperking geldt. 

Radarverstoringsgebied rond radars 
Alqemeen 
Door het Ministerie van Defensie wordt een aantal radarstations beheerd dat 
onderdeel uitmaakt van een reeks radarstations waarmee een radarbeeld van het 
Nederlands luchtruim wordt opgebouwd voor de beveiliging van het nationale 
luchtruim en voor de veilige afhandeling van het militaire en het burgerluchtverkeer. 
Deze radarstations staan op of bij de luchtvaartterreinen Leeuwarden, Twenthe, 
Soesterberg, De Kooy, Woensdrecht en Volkel alsmede in Wier en Nieuw Milligen. 
De radarstations Twenthe en Soesterberg blijven bestaan ook na de sluiting van de 
luchtvaartterreinen Twenthe en Soesterberg. Radarsystemen dienen "vrij zicht" te 
hebben om goed te kunnen functioneren. Objecten in de omgeving kunnen 
resulteren in een verstoring van het radarbeeld. Of een object verstoring oplevert is 
afhankelijk van de hoogte, breedte, opstelling, opbouw en het materiaal van het 
object. Het zogenoemde radarverstoringsgebied wordt gevormd door een cirkel met 
een straal van 15 NM (circa 28 km) gemeten vanaf de positie van de radar en een 
hoogte van 45 m ten opzichte van de hoogte van het maaiveld ter plaatse van de 
radar. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om binnen het radar
verstoringsgebied een differentiate aan te brengen in de maximaal toelaatbare 
hoogtes. 

In het radarverstoringsgebied moeten objecten worden getoetst op eventuele 
verstoringseffecten. Bestaande objecten kunnen aanleiding zijn tot verstoring van 
de radar en resulteren in een onvolledig radarbeeld van een deel van het nationale 
luchtruim en een vermindering van de veilige afhandeling van luchtverkeer. Nieuwe 
bouwplannen in het verstoringsgebied moeten worden getoetst op eventuele 
verstoringseffecten. De mate van verstoring is afhankelijk van ondermeer de 
afstand van het object tot de radar en de dimensies (hoogte, breedte, orientatie) en 
materialen van het object. Om dit te borgen dienen de maximum toegestane 
hoogtes te worden opgenomen in de betreffende bestemmingsplannen. Hieraan 
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Bijlage 3 

Overzicht van de provincies en gemeenten met grondgebied dat qelegen is 
binnen een obstakelbeheergebied behorende bij een militair luchtvaartterrein 
en/of binnen het verstoringsgebied van een radarstation 

Provincies en 
gemeenten 

Provincie Fryslan 
Achtkarspelen 
Ameland 
Boarnsterhim 
Bo I sward 
Dantumadeel 
Dongeradeel 
Ferwerderadeel 
Franekeradeel 
Harlingen 
Heerenveen 
Het Biidt 
Kollumerland 
Leeuwarden 
Leeuwarderadeel 
Littenseradiel 
Menaldumadee! 
Opsterland 
Skarsterlan 
Smallinqerland 
Sneek 
Terschellinq 
Tytsjerksteradiel 
Wunseradiel 
Wymbritseradiel 
Provincie Overijssei 
Aimelo 
Borne 
Dinkelland 
Enschede 
Haaksberqen 
Henqelo 
Hof van Twente 
Losser 
Oldenzaal 
Rijssen 
Tubbergen 

Funnel/IHCS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart

terrein 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Leeuwarden 
Leeuwarden 

Leeuwarden 

Leeuwarden 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Leeuwarden 

Leeuwarden 

Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 

ILS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart

terrein 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Leeuwarden 
Leeuwarden 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Twenthe 

Twenthe 
Twenthe 

Twenthe 
Twenthe 

Radar 

Behorende bij het militaire 
luchtvaartterrein 
of radarstation 

Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 
Leeuwarden, Wier 

Twenthe, Nieuw Milliqen 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
Twenthe 
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Provincies en 
gemeenten 

Twenterand 
Wierden 
Olst-Wijhe 
Deventer 
Provincie Flevoland 
Almere 
Dronten 
Lelystad 
Zeewolde 
Provincie Geiderland 

Harderwijk 
Nunspeet 
Elburq 
Oldebroek 
Heerde 
Epe 
Apeldoorn 
Voorst 
Brummen 
Rheden 
Rozendaal 
Arnhem 
Renkum 
Barneveld 
Scherpenzeel 
Waqeninqen 
Ede 
Nijkerk 
Putten 
Ermelo 
Culemborq 
Geldermalsen 
Buren 
Tiel 
Nederbetuwe 
Overbetuwe 
Maasdriel 
West Maas en Waal 
Druten 
Wijchen 
Beuninqen 
Heumen 
Nijmeqen 
Linqewaard 
Groesbeek 

Funnel/IHCS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

Deelen 

Deelen 

Deelen 
Deelen 
Deelen 

Deelen 

Deelen 

ILS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

Radar 

Behorende bij het militaire 
luchtvaartterrein 
of radarstation 

Twenthe 
Twenthe 

Nieuw Milliqen 
Nieuw Milligen 

Nieuw Milliqen, Soesterberq 
Nieuw Milligen, Soesterberg 

Nieuw Milliqen 
Nieuw Milligen 

Nieuw Milligen, Soesterberg 
Nieuw Milligen, Soesterberg, 

Volkel, Twenthe 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milliqen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milliqen 
Nieuw Milligen 
Nieuw Milligen 

Nieuw Milligen, Soesterberq 
Nieuw Milligen, Soesterberg 
Nieuw Milliqen, Soesterberg 
Nieuw Milligen, Soesterberq 
Nieuw Milligen, Soesterberg 
Nieuw Milligen, Soesterberg 
Nieuw Milligen, Soesterberg 

Soesterberq 
Soesterberg 
Soesterberg 
Soesterberg 

Soesterberq, Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
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Provincies en 
gemeenten 

Ubberqen 
Berkelland 
Provincie Utrecht 
Abcoude 
Amersfoort 
Baarn 
Breukelen 
Bunnik 
Bunschoten 
De Bilt 
De Ronde Venen 
Eemnes 
Utrechtse Heuvelruq 
Houten 
Leusden 
Loenen 
Lopik 
Maarssen 
Montfoort 
Nieuweqein 
Oude Water 
Renswoude 
Rhenen 
Soest 
Utrecht 
Veenendaal 
Vianen 
Woerden 
Woudenberq 
Wijk bij Duurstede 
Ijsselstein 
Zeist 
Provincie Noord-
Holland 
Alkmaar 
Amsterdam 
Anna Paulowna 
Bergen 
Blaricum 
Bussum 
Den Helder 
Diemen 
Harenkarspel 
Heerhuqowaard 
Hilversum 
Huizen 

Funnel/IHCS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

Soesterberq 

Soesterberg 

Soesterberq 

Soesterberq 

Soesterberq 

Soesterberq 
Soesterberq 

Soesterberg 

Soesterberg 
De Kooy 

De Kooy 

De Kooy 

ILS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

Soesterberg 

Soesterberg 

Soesterberg 

Soesterberq 

Soesterberg 

Soesterberg 
De Kooy 

De Kooy 

Radar 

Behorende bij het militaire 
luchtvaartterrein 
of radarstation 

Volkel 
Twenthe 

Soesterberg 
Soesterberg 
Soesterberg 
Soesterberg 
Soesterberq 
Soesterberg 
Soesterberg 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberg 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberg 
Soesterberq 
Soesterberg 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 

De Kooy, Soesterberg 

De Kooy 
Soesterberg 

De Kooy 
De Kooy 

Soesterberg 
Soesterberq 

De Kooy 
Soesterberq 

De Kooy 
De Kooy 

Soesterberq 
Soesterberg 
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Provincies en 
gemeenten 

Laren 
Langedjjk 
Medemblik 
Muiden 
Naarden 
Niedorp 
Noorder Kogqenland 
Obdam 
Opmeer 
Ouder Amstel 
Schaqen 
Texel 
Weesp 
Wieringen 
Wiidemeren 
Wieringermeer 
Ziipe 
Provincie Zuid-
Hotland 
Leerdam 
Nieuwkoop 
Zederik 
Provincie Zeeland 
Hulst 
Kapelle 
Reimerswaal 
Tholen 
Provincie Noord-
Brabaht 

Asten 
Alphen-Chaam 
Berqen op Zoom 
Bernheze 
Best 
Bladel 
Boekel 
Boxmeer 
Boxtel 
Breda 
Cuiik 
Deurne 
Donqen 
Eersel 
Eindhoven 

Funnel/IHCS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

De Kooy 

Woensdrecht 

Woensdrecht 

Woensdrecht, 
Gilze-Rijen, 
Eindhoven, 

Volkel, De Peel 

Gilze-Rijen 
Woensdrecht 

Eindhoven 
Eindhoven 

Volkel 
De Peel 

Gilze-Rijen 
Volkel 

De Peel 
Gilze-Rijen 
Eindhoven 
Eindhoven 

ILS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

De Kooy 

Woensdrecht 

Woensdrecht 

Woensdrecht, 
Gilze-Rijen, 
Eindhoven, 

Volkel 

Gilze-Rijen 
Woensdrecht 

Eindhoven 
Eindhoven 

Volkel 

Gilze-Rijen 

Eindhoven 
Eindhoven 

Radar 

Behorende bij het militaire 
luchtvaartterrein 
of radarstation 

Soesterberq 
De Kooy 
De Kooy 

Soesterberq 
Soesterberq 

De Kooy 
De Kooy 
De Kooy 
De Kooy 

Soesterberq 
De Kooy 
De Kooy 

Soesterberq 
De Kooy 

Soesterberq 
De Kooy 
De Kooy 

Soesterberg 

Soesterberq 
Soesterberq 
Soesterberq 

Woensdrecht 
Woensdrecht 
Woensdrecht 
Woensdrecht 
Woensdrecht 

Woensdrecht, Volkel 

Volkel 

Woensdrecht 
Volkel 
Volkel 

Volkel 
Volkel 
Volkel 

Woensdrecht 
Volkel 
Volkel 

Volkel 
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Provincies en 
gemeenten 

Etten-Leur 
Geldrop-Mierlo 
Gemert-Bakel 
Gilze en Rijen 
Goirle 
Grave 
Halderberqe 
Heeze-Leende 
Helmond 
's-Hertoqenbosch 
Hiivarenbeek 
Laarbeek 
Landerd 
Lith 
Maasdonk 
Mill en St. Hubert 
Moerdijk 
Nuenen 
Oirschot 
Oisterwijk 
Oosterhout 
Oss 
Roosendaal 
Rucphen 
Schijndel 
Someren 
Son en Breuqel 
Sint Anthonis 
Sint-Michielsqestel 
Sint-Oedenrode 
Steenberqen 
Tilburq 
Uden 
Veqhel 
Veldhoven 
Vuqht 
Woensdrecht 
Zundert 

Funnel/IHCS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

De Peel 
De Peel 

Gilze-Rijen 
Gilze-Rijen 

De Peel 

Gilze-Rijen 

Volkel 

Volkel 

Eindhoven 
Gilze-Rijen 
Gilze-Rijen 

Woensdrecht 
Woensdrecht 

De Peel 
Eindhoven 

Volkel 

Eindhoven 

Gilze-Rijen 
Volkel 
Volkel 

Eindhoven 

Woensdrecht 
Woensdrecht 

ILS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

Gilze-Rijen 
Gilze-Rijen 

Volkel 

Volkel 

Eindhoven 

Gilze-Rijen 

Woensdrecht 

Eindhoven 
Volkel 

Gilze-Rijen 
Volkel 
Volkel 

Eindhoven 

Woensdrecht 

Radar 

Behorende bij het militaire 
luchtvaartterrein 
of radarstation 

Woensdrecht 
Volkel 
Volkel 

Volkel 
Woensdrecht 

Volkel 
Volkel 
Volkel 

Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 

Woensdrecht 
Volkel 
Volkel 

Volkel 
Woensdrecht 
Woensdrecht 

Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 

Woensdrecht 

Volkel 
Volkel 

Volkel 
Woensdrecht 
Woensdrecht 
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Provincies en 
gemeenten 

Provincie Limburg 

Bergen 
Brunssum 

Gennep 
Horst aan de Maas 
Meerlo-Wanssum 
Mooken Middelaar 
Onderbanken 

Roerdalen 
Roermond 
Schinnen 

Swalmen 
Venray 

Funnel/IHCS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

Volkel, 
De Peel, 

Geilenkirchen 
(D)1, . 

Bruggen (D)1 

De Peel 
Geilenkirchen 

(D)1 

Volkel 

Volkel 
Geilenkirchen 

(D)1 

BrQggen (D)1 

Bruggen (D)1 

Geilenkirchen 
(D)1 

Bruggen (D)' 
De Peel 

ILS 

Behorende bij 
het militaire 
luchtvaart-

terrein 

Radar 

Behorende bij het militaire 
luchtvaartterrein 
of radarstation 

Volkel 

Volkel 

Volkel 
Volkel 
Volkel 
Volkel 

Volkel 

Voor in Duitsland gelegen militaire luchtvaartterreinen geldt vooralsnog geen IHCS. 
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obstakelbeheergebieden rond luchtvaartterreinen en 

verstoringsgebieden rond radarstations 

Ministerie van Defensie 

Dienst Vastgoed Defensie 

Directie West 

Ruimteiijke Ordening en Milieu 

R O & J B 

Bezoekadres: 

Daalse Kwint 

Daalsetunnel 101 

Postadres: 

MPC55A 

Postbus 8002 

3503 RA Utrecht 
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be. R. Landstra 

Telefoon (030) 245 66 11 

Fax(030)245 65 53 

MDTN{130)66 11 

Mobiel 06- 20 39 45 99 

E-mail: 

R.Landstra@MINDEF.NL 

Geachte heer/mevrouw, 

Met een brief van 27 oktober 2006, kenmerk DRMV/2006 021602 heeft de Staatssecretaris van 

Defensie u nader geTnformeerd over het beleid ten aanzien van obstakelbeheergebieden rond 

luchtvaartterreinen en verstoringsgebieden rond radarstations. De brief is bijgevoegd als bijlage 1. 

In vervolg op de brief van de Staatssecretaris wil ik u informeren over de voor uw gemeente van 

belang zijnde gebieden. Dat betreffen: 

• het obstakelbeheergebied van het militaire luchtvaartterrein Marinevliegkamp De Kooy; 

« het verstoringsgebied van de radarstation van De Kooy. 

In bijlage 2 behorende bij deze brief zijn technische gegevens opgenomen over het luchtvaartterrein 

en het radarstation. 

In bijlage 3 is bijgevoegd de kaart met de funnel en de IHCS (obstakelvrije vlakken als onderdeel van 

het obstakelbeheergebied). 

In bijlage 4 is bijgevoegd de kaart met de verstoringsgebieden van de ILS en overige 

navigatiehulpmiddelen (verstoringsgebieden als onderdeel van het obstakelbeheergebied). 

In bijlage 5 is bijgevoegd de kaart met het verstoringsgebied van het radarstation. 

Met zijn brief heeft de Staatssecretaris u verzocht de maximaal toelaatbare hoogtes op te nemen in de 

betreffende bestemmingsplannen. 

Verzoeken om toetsing in het kader van verstoringsgebieden voor ILS, overige navigatiehulpmiddelen 

en het radarstation kunt u richten aan de directeur van de Directie West van de Dienst Vastgoed 

Defensie van het ministerie van Defensie. 

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden. 
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Graag stel ik voor dat op korte termijn een afspraak wordt gemaakt voor een overleg tussen uw en mijn 
vertegenwoordigers om een nadere toelichting te geven. Tijdens dat overleg kan ook worden 
gesproken over concrete bouwplannen en bestemmingsplannen waarin mogelijkheden zijn 
opgenomen voor bouwwerken met een hoogte die groter is dan de maximaal toelaatbare hoogte en 
die nog niet in uitvoering zijn of worden genomen. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer be. R. Landstra van mijn directie, Postbus 8002, 
3503 RA UTRECHT, telefoon 030 2456 611, e-mail adres: r.landstra@mindef.nl. 

Hoogachtend, 

De Eerstaanwezend Ingenieur-Directeur 
van de Dienst Vastgoed Defensie Directie West, 

C.P. Rol 
Kapitein ter Zee van de Elektrotechnische Dienst 

I.a.a.: 
CZSK 
KLTZJ.E.M.W. Bloemen 
Postbus 10.000 
1780 CA DENHELDER 

CZSK/MVKK 
LTZ1 F.van Scherrenburg 
Postbus 10.000 
1780 CA DENHELDER 

DRMV/Ruimte 
Postbus 20701 
2500 ES DEN HAAG 

H.dkr. den Heider 
ROM/Landstra 
Archief FM 
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