
 

Beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
 
 
op de op 17 mei 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van de Aeroclub Nistelrode om een 
luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.64 Wet luchtvaart voor het Zweefvliegcentrum Brabant, 
gesitueerd aan de Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode 
 
 
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen besluit, 
namens deze, 
 
 
G. Mennen, 
Programmamanager Integraal Mobiliteitsbeleid 
 
 
 
 
  



 

Besluit 
Luchthavenregeling vaststellen 
 
Onderwerp 
Wij hebben op 17 mei 2019 een aanvraag van Aeroclub Nistelrode om een luchthavenregeling als 
bedoeld in artikel 8.64 Wet luchtvaart ontvangen. Het betreft een aanvraag om een 
luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.64 Wet luchtvaart voor een luchthaven ten behoeve van 
het starten en landen van zweefvliegtuigen al of niet met hulpmotor, zelfstarters, vliegtuigsleepstarts en 
schermvliegers.   
 
Besluit 
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op de Wet 
luchtvaart, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen: 

• de luchthavenregeling vast te stellen voor luchthaven Zweefvliegcentrum Brabant, gesitueerd 
aan de Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode; 

• dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze luchthavenregeling, voor zover voorschriften 
of beperkingen van deze luchthavenregeling niet anders bepalen.  
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Voorschriften 
 

1. Algemeen 
 

Artikel 1 
In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder: 

a. exploitant: de houder van een luchthavenregeling; 
b. e-zelfstarter: motorzweefvliegtuig voorzien van een inklapbare elektromotor die voldoende 

vermogen levert om een zweefvliegtuig met voldoende stijgsnelheid te laten starten waarna op 
een bepaalde hoogte de motor wordt ingeklapt en verder wordt gevlogen als een gewoon 
zweefvliegtuig; 

c. gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten 
uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij; 

d. gebruiksjaar: een jaar vanaf dag en maand van in werking treden van de luchthavenregeling; 
e. luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart; 
f. luchthavengebied: gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven; 
g. luchthavenluchtverkeer: luchtverkeer als bedoeld in 1.1, eerste lid van de Wet; 
h. luchthavenregeling: regeling als bedoeld in artikel 8.64 van de wet; 
i. motorzweefvliegtuig: vliegtuig dat bij uitgeschakelde motor de eigenschappen heeft van een 

zweefvliegtuig; 
j. regeling: Regeling burgerluchthavens; 
k. Rvglt: Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen; 
l. schermzweeftoestel: ongemotoriseerd schermvliegtuig; 
m. sleepvliegtuig: vliegtuig met een motor die krachtig genoeg is om zweefvliegtuigen omhoog te 

trekken; 
n. TMG: motorzweefvliegtuig met een integraal gemonteerde niet intrekbare motor en een niet 

intrekbare propeller, dat in staat is om op eigen kracht op te stijgen en te klimmen (Touring 
Motor Glider); 

o. UDP: Uniforme daglicht periode; 
p. wet: de Wet luchtvaart 
q. zelfstarter: motorzweefvliegtuig voorzien van een inklapbare verbrandingsmotor die 

voldoende vermogen levert om een zweefvliegtuig met voldoende stijgsnelheid te laten starten 
waarna op hoogte de motor wordt ingeklapt en verder wordt gevlogen als een gewoon 
zweefvliegtuig; 

r. zweefvliegtuig: zweeftoestel met vaste vleugel; 
s. zweeftoestel: luchtvaartuig niet zijnde een Touring Motor Glider (TMG), zwaarder dan lucht, 

dat hoofdzakelijk in de lucht kan worden gehouden door aerodynamische reactiekrachten en 
waarvan de vrije vlucht niet afhankelijke is van een motor. 

 
Artikel 2 
De exploitant van de luchthaven is: Aeroclub Nistelrode, Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode. 
 
Artikel 3 
Deze luchthavenregeling is van toepassing op de luchthaven aan Vorstenbosscheweg 10 te 
Nistelrode, gemeente Bernheze, zoals aangegeven op figuur 1. 
 
 
 
 



 

Artikel 4 
Van de luchthaven, als genoemd in artikel 3, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt door de 
exploitant, genoemd in artikel 2, diens rechtsopvolger of door hem of diens rechtsopvolger één of 
meerdere aangewezen gebruikers zoals genoemd in artikel 1 onder c van deze luchthavenregeling. 
 
 

2. Regels voor het luchthavenluchtverkeer 
 
Artikel 5  

1. Onverminderd de bepalingen uit de wet, Besluit burgerluchthavens en de Regeling veilig 
gebruik luchthavens en andere terreinen, mag de luchthaven uitsluitend worden gebruikt voor 
het opstijgen en landen van zweefvliegtuigen, zweefvliegtuigen met hulpmotor, zelfstarters, 
vliegtuigsleepstarts en schermvliegers; 

2. Voor het in de lucht brengen van zweefvliegtuigen mag, in plaats van het gebruik van een 
lier, gebruik worden gemaakt van een: 

a. Sleepvliegtuig met geluidscategorie 003, maximaal 300 starts en 300 landingen per 
jaar; 

b. Tour Motor Glider (TMG) voor slepen met geluidscategorie 005, maximaal 80 starts 
en 80 landingen per jaar. 

3. De overige gemotoriseerde luchtvaartuigen die zijn toegestaan, zijn: 
- een Touring Motor Glider met geluidscategorie 004, maximaal 100 starts en 100 

landingen; 
- een Zelfstarter met geluidscategorie 007, maximaal 8 starts; 
- een E-zelfstarter met geluidscategorie 008, maximaal 22 starts. 

4. Het totale aantal vliegbewegingen van gemotoriseerde luchtvaartuigen zoals genoemd in de 
artikelen 2 en 3 mag per gebruiksjaar niet meer bedragen dan 990. 

5. Vervanging van de in lid 2 en lid 3 genoemde gemotoriseerde luchtvaartuigen is mogelijk 
indien de vervangende luchtvaartuigen dezelfde of lagere effecten hebben met betrekking tot 
externe veiligheid en dezelfde of een lagere geluidsproductie hebben als de te vervangen 
luchtvaartuigen. 

6. Het gebruik van het sleepvliegtuig is niet toegestaan voor 10.00 uur op zon- en/of officiële 
feestdagen; 

7. Het sleepvliegtuig wordt uitsluitend gebruikt voor het slepen van zweefvliegtuigen. 
8. Indien op een dag of dagdeel de lier actief is, vindt het opslepen van zweefvliegtuigen door 

middel van een sleepvliegtuig in tijd gescheiden plaats. 
9. Het gelijktijdig starten en landen van luchtvaartuigen is verboden; 
10. Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is alleen toegestaan in UDP; 
11. Er zijn de volgende rijdende voertuigen in het terrein toegestaan, te weten:  

a. Één voertuig ten behoeve van de instructeur(s) of de persoon/ personen belast met de 
dagelijkse leiding; 

b. Twee voertuigen voor het uitrijden van de lierkabel; 
c. Drie voertuigen voor het terug-transport van gelande vliegtuigen. 

 
 

3. Luchthavengebied 
 
Artikel 6 
Het luchthavengebied, bedoeld in artikel 8.64, lid 4 van de wet, wordt vastgesteld zoals opgenomen 
in figuur 1 en is aangegeven met de rode en groene omlijning. 



 

 
 
 

4. Milieugebruiksruimte 
 
Artikel 7  
De 56 dB(A) Lden geluidscontour valt binnen het luchthavengebied. 
 
Artikel 8  
De 10-6 Plaatsgebonden Risicocontour valt binnen het luchthavengebied. 
 
 

5. Registratie 
 
Artikel 9 

1. De exploitant houdt een registratie bij waarin per landingsplaats is opgenomen: 
a. het aantal starts en landingen; 
b. de gegevens van de vliegtuigen zoals gewichtsklasse en, indien aanwezig, 

bijbehorende registratie; 
c. de bijbehorende data en tijdstippen. 

2. Bij het gebruik van de luchthaven dient de registratie, bedoeld in het eerste lid, voor een 
toezichthouder van de provincie Noord-Brabant ter inzage aanwezig te zijn. 

 
 

6. Jaarlijkse rapportage 
 
Artikel 10 
Het gebruiksjaar betreft de periode 1 januari tot en met 31 december. 
 
Artikel 11 

1. Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de exploitant of diens 
rechtsopvolger(s) een rapportage over het gebruik van de luchthaven gedurende het 
betreffende gebruiksjaar; 

2. De jaarlijkse rapportage bevat in ieder geval de onderwerpen, genoemd in artikel 9, eerste 
lid, onder a tot en met c, en moet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in artikel 13, 
tweede lid van de Regeling en artikel 22 van de Rvglt.  

 
 

7. Inwerkingtreding 
 
Artikel 12 
Deze luchthavenregeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dag van de 
bekendmaking. 
 
  



 

Figuur 1 Luchthavengebied 
---------- vigerend 
---------- gewenste toevoeging 
---------- bebouwing (hangar, clubhuis, nieuwbouw hangar) 
 

 
  



 

Procedurele overwegingen 
 
Luchthavenregeling op aanvraag 
 
Gegevens aanvrager 
Aeroclub Nistelrode is opgericht op 1 november 1970.  De Aeroclub kon vanaf 1993 
onafhankelijk van de oorspronkelijke eigenaren verder opbloeien. Samen met de 
schermvliegers, verenigd in PTN, maken zij nu gebruik van het vliegveld. 
 
 
Omschrijving luchthaven 
Op 15 april 1972 werd het vliegveld officieel geopend als zweefvliegveld.  
Conform het Aldersadvies zal Eindhoven Airport zich in de nabije toekomst gaan uitbreiden met als 
gevolg dat er meer vliegbewegingen zullen worden geaccommodeerd. Deze ontwikkeling van de 
regionale luchthaven heeft als gevolg dat er geen ruimte meer zal zijn voor de bestaande 
zweefvliegactiviteiten van de Eindhovense Aeroclub zweefvliegcombinatie (EACzc), die gebruik maakt  
van de zweefvliegstrip op het militaire luchtvaartterrein van vliegbasis Eindhoven. 
De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat zij zich zal inzetten om een geschikte 
vervangende locatie te vinden waar de EACzc haar activiteiten naartoe kan verplaatsen. Een 
veelbelovende optie is het onderbrengen van de Eindhovense zweefvliegclub bij het bestaande 
zweefvliegveld in Nistelrode waarvan Aeroclub (AC) Nistelrode gebruik maakt. Om de extra 
vliegbewegingen te kunnen verwerken zou dit zweefvliegterrein echter wel moeten worden verbreed 
en verlengd.  
Het huidig gebruik van de luchthaven valt onder het overgangsrecht van de wet ‘Regelgeving  
Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens - RBML’. Daarin is bepaald dat het Bignalbesluit nog van  
toepassing blijft zo lang er geen luchthavenregeling is vastgesteld. 
Voor de nieuwe situatie van zweefvliegveld in Nistelrode moet een luchthavenregeling dan wel een 
luchthavenbesluit worden aangevraagd. Volgens het Besluit burgerluchthavens zou een 
zweefvliegveld kunnen volstaan met een luchthavenregeling, maar omdat gemotoriseerd verkeer, 
zoals motorzweefvliegtuigen en sleepvliegtuigen, ook gebruik zal gaan maken van het zweefvliegveld 
is er een kans dat een luchthavenbesluit vereist is. 
 
 
Huidige situatie 
De percelen waarop het nieuwe zweefvliegveld geëxploiteerd wordt vallen planologisch 
gezien onder het bestemmingsplan met kenmerk NL.IMRO.1721.BPZweefvliegveld-vg01, 
opgesteld door de gemeente Bernheze. De percelen hebben overwegend de bestemming 
Agrarisch met waarden. 
 
 
Bevoegd gezag 
Op 1 november 2009 is de wet ‘Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens - 
RBML’ inwerking getreden en is de provincie Noord-Brabant bevoegd om beslissingen  
(luchthavenbesluiten voor luchthavens van regionale betekenis, luchthavenregelingen en ontheffingen  
voor het tijdelijke en uitzonderlijk gebruik van een terrein, niet zijnde een luchthaven, voor het  
opstijgen en landen van bepaalde luchtvaartuigen) te nemen over waar en onder welke voorwaarden 
 een luchtvaartuig mag opstijgen en landen. Hieronder vallen onder andere de milieugebruiksruimte 
 (zoals geluid en externe veiligheid).  
Ook de handhaving van de besluiten met betrekking tot bovengenoemde aspecten is een provinciale 



 

verantwoordelijkheid.  
Er is geen verandering gebracht in de bevoegdheden van het Rijk met betrekking tot  
het luchtruim, de interne veiligheid en de beveiliging van luchthavens. Deze aspecten blijven een  
verantwoordelijkheid van het Rijk.  
Het Rijk stelt randvoorwaarden op grond van milieu- en externe veiligheidsoverwegingen 
waarmee de provincie rekening moet houden in haar besluiten. Deze randvoorwaarden zijn 
vastgelegd in het Besluit burgerluchthavens en de Rvglt. 
 
Bij wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten 
(Verzamelwet IenM 2017, Stb. 2017, 320) is artikel 8.64 Wet luchtvaart aangepast in die zin dat 
Gedeputeerde Staten een luchthavenregeling vaststellen. Deze wijziging is op 30 augustus 
2017 in werking getreden (Stb. 2017, 321). Deze luchthavenregeling wordt daarom door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. 
 
 
Volledigheid aanvraag 
De aanvraag is getoetst aan de Verordening luchtvaart Noord-Brabant en voldoet aan de daarin  
gestelde vereisten. 
 
 
Procedure 
Deze luchthavenregeling is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet  
bestuursrecht. 
 
 
Luchthavenregeling 
Volgens het Besluit burgerluchthavens zou een zweefvliegveld kunnen volstaan met een  
luchthavenregeling, maar omdat gemotoriseerd verkeer, zoals motorzweefvliegtuigen en 
sleepvliegtuigen, ook gebruik zal gaan maken van het zweefvliegveld is er een kans dat een  
luchthavenbesluit vereist is. De keuze voor een luchthavenbesluit (LHB) of luchthavenregeling (LHR) 
hangt af van de vraag of de effecten van het luchthavenluchtverkeer op een luchthaven met een  
luchthavenregeling buiten de grenzen van het luchthavengebied komen. Volgens artikel 5 van het  
Besluit burgerluchthavens is een LHB nodig indien de contour van 56 dB(A)-Lden of de 10-6 externe  
veiligheidscontour buiten het luchthavengebied valt. De berekening van deze contouren wordt  
uitgevoerd met behulp van het voorgeschreven rekenvoorschrift, conform de Regeling  
burgerluchthavens. In het akoestisch onderzoek behorende tot de aanvraag is berekend of er een  
luchthavenbesluit nodig is, dan wel volstaan kan worden met een luchthavenregeling. 
 
Conclusie 
Uit de berekeningen volgt dat zowel de berekende 56 dB(A) Lden-contour als  
de 10-6 PR-contour niet buiten het luchthavengebied vallen. Op grond hiervan kan  
worden geconcludeerd dat met een luchthavenregeling kan worden volstaan. 
 
 
Adviezen 
Aan de gemeente Bernheze is gevraagd of er bezwaren bestaan, bijvoorbeeld  
planologisch, tegen het voorzetten en uitbreiden van voornoemde bestaande luchthaven op de in de  
aanvraag aangegeven locatie. De gemeente heeft te kennen gegeven dat hiertegen geen bezwaren  
bestaan en is welwillend om de luchthaven planologisch toe te staan. 



 

 
PM 
 
Zienswijzen 
Het ontwerp van de luchthavenregeling heeft ter inzage gelegen vanaf PM 2019 tot en met  
PM 2020. Er zijn wel/geen zienswijzen ingediend. 
 
  



 

Inhoudelijke overwegingen 
 
 
Luchtkwaliteit 
De luchthavenregeling staat niet op de limitatieve lijst van artikel 5.16, tweede lid, Wet milieubeheer. 
Dat betekent dat vanuit deze wet bezien bij de besluitvorming over de luchthavenregeling geen  
rekening gehouden behoeft te worden met de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Op basis van artikel  
8.64, tweede en zesde lid, van de Wet luchtvaart, is het opnemen van een of meer grenswaarden  
respectievelijk van regels die noodzakelijk zijn met het oog op de lokale luchtverontreiniging niet  
voorgeschreven.  
 
 
Natuur 
De bestaande luchthaven is niet gelegen in of nabij een Natura2000-gebied, in een 
milieubeschermingsgebied voor stilte, een belangrijk weidevogelgebied, een belangrijk  
ganzenfourageergebied, een beschermd natuurmonument of het Natuurnetwerk Brabant. Hierdoor  
zijn er geen (externe) effecten op deze gebieden te verwachten. 
 
 
Ruimtelijke Ordening 
Een luchthavenregeling bevat geen regels voor de ruimtelijke indeling van het gebied rond een 
luchthaven. De locatie van de aangevraagde luchthaven is gelegen op percelen met een agrarische 
bestemming. Het betreft hier echter een al lang bestaande luchthaven. Eventuele strijdigheid met het  
bestemmingsplan is geen grond om een aangevraagde luchthavenregeling te weigeren. 
 
 
Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant en Verordening Ruimte 
In de door Provinciale Staten vastgestelde Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant van 10 december  
2010 is onder andere het volgende opgenomen. 
 
Het beleid van de provincie, voortkomend uit de afwegingen tussen de verschillende scenario’s, is 
te omschrijven als ‘trendvolgend’. Het trendvolgende scenario houdt een optimale mix in voor de 
leefbaarheid, de luchtvaartbereikbaarheid en de economische ontwikkeling in Noord-Brabant. Er 
is in het trendvolgende scenario voldoende ruimte voor luchtvaart zonder dat andere belangen 
onevenredig geschaad worden. 
Door het stellen van strikte regels voor terreinen voor gemotoriseerde luchtvaart biedt de provincie 
in het trendvolgend scenario in beginsel weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen hiervan. Deze 
regels betreffen minimaal aan te houden afstanden tot stiltegebieden, de EHS (kerngebieden) en de 
groen/blauwe mantels van de Verordening Ruimte of een bebouwde kom. Er gelden geluids- en 
externe veiligheidsnormen op grond van de RBML. 
 
3.4.2  Bestaande luchthavens en luchtvaartactiviteiten 
Voor de bestaande gemotoriseerde geluidsarme luchtvaart (MLA’s, paramotorvliegen,  
motorzweeftoestel) geldt dat de gebruiksmogelijkheden niet wijzigen. 
Voor bestaande ongemotoriseerde luchtvaart zoals zweefvliegterreinen, zeilvliegen e.d. blijven de  
gebruiksmogelijkheden eveneens ongewijzigd. 
 
Ook in het kader van de Verordening Ruimte is de aangevraagde luchthaven getoetst. Hierbij is  
geconcludeerd dat de aangevraagde luchthaven geen strijd oplevert met de Verordening Ruimte. 



 

Conclusie 
De aanvraag om een luchthavenregeling voor deze bestaande zweefvliegluchthaven voldoet aan de 
de Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant van 10 december 2010 en aan de Verordening Ruimte.  
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