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Kennisgeving
Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 28 08 2012 - kenmerk 2012/0196923
overwegende, dat de provincie bevoegd gezag is voor het vaststellen van
luchthavenregelingen op grond van artikel 8.64 van de Wet Luchtvaart,
besluiten:
I.

De Luchthavenregeling helihaven daklocatie Isala Klinieken vast te stellen

II.

Ter uitvoering van de beslissing onder I de Omgevingsverordening Overijssel als volgt
te wijzigen:
Paragraaf 5.2.2. aan te vullen met een nieuwe luchthavenregeling in subparagraaf
5.2.2.6 (Luchthavenregeling helihaven daklocatie Isala Klinieken)

III.

Paragraaf 5.2.2.2 (Luchthaven regeling helihaven Isala Klinieken) in te trekken op de
datum, dat de daklocatie voor medische doeleinden in gebruik is genomen, welke
datum door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld.

5.2.2. Aanwijzing van luchthavens en voor deze luchthavens geldende besluiten of
regelingen
Subparagraaf 5.2.2.6 – Luchthavenregeling Helihaven daklocatie Isala Klinieken

Artikel 5.2.2.6.1
In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder
a. wet: de Wet Luchtvaart
b. regeling: de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
c. luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1 .1, eerste lid, van de Wet Luchtvaart
d. gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een natuurlijk of rechtspersoon die
vluchten uitvoert niet zijnde een luchtvaartmaatschappij
Artikel 5.2.2.6.2
Deze luchthavenregeling is van toepassing op de helikopterluchthaven aan de Dr. Van
Heesweg nr.2 te Zwolle. De geografische positie van de helihaven is N52.51350o; E6.12235o,
zoals aangegeven op de bij deze luchthavenregeling behorende kaart (bijlage 1).
Artikel 5.2.2.6.3
De exploitant van de luchthaven is de Stichting Isala Klinieken, gevestigd aan de Dr. Van
Heesweg 2, 8025 AS te Zwolle.

Artikel 5.2.2.6.4
Van de luchthaven mag uitsluitend gebruik worden gemaakt door de exploitant van de
luchthaven en de gebruiker.
Artikel 5.2.2.6.5
1.
Onverminderd de bepalingen uit de wet en de Regeling veilig gebruik luchthavens en
andere terreinen, mag de luchthaven uitsluitend worden gebruikt door traumahelikopters
(type EC-135 met een Maximum Takeoff Weight (MTOW) van 2910 kg), of een
gelijkwaardig type helikopter, die conform het flight manual mogen opereren op een
heliplatform met de afmetingen van 18 bij 18 meter.
2.
De luchthaven mag uitsluitend gebruikt worden voor starts en landingen voor medische
doeleinden.
3.
De helihaven beschikt over brandklasse H1, waardoor er alleen helikopters met een LOA
(Length over all) tot 15 meter gebruik mogen maken van de helihaven.
4.
Vluchten van en naar de helihaven dienen uitgevoerd te worden in Visual Meteorological
Conditions
5.
De beschikbare invliegrichtingen zijn 104o en 254o naar Final Approach and Take-off area
(FATO). De beschikbare uitvliegrichtingen zijn 74o en 284o naar Final Approach and Takeoff area (FATO).
Artikel 5.2.2.2.6
Binnen 4 weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de exploitant aan Gedeputeerde
Staten een rapportage over het gebruik van de luchthaven gedurende het gebruiksjaar.
Provinciale Staten voornoemd.
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