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Geachte leden Gedeputeerde Staten van Limburg, 
 
Door middel van deze brief maakt Stichting Natuurlijk Geuldal bezwaar tegen de Ontheffing 
door Provincie Limburg voor Helicentre B.V., Emoeweg 12, 8218 PC te Lelystad ingevolge 
artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart en de ministeriële Regeling veilig gebruik luchthavens en 
andere terreinen. Kenmerk DOC-00101784, Zaaknummer 2020-206254. 
Hieronder geeft SNG aan waarom zij belanghebbende is. Vervolgens ziet u de motivaties. 
 
Belanghebbendheid. 
Stichting Natuurlijk Geuldal is een officieel ingeschreven stichting die zich inzet voor behoud 
en verbetering van landschap, natuur en leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg. De statuten kunt u vinden op www.natuurlijkgeuldal.nl . Inschrijfnummer van de 
KvK is 69165777. 
Uiteraard heeft dit bezwaarschrift alleen betrekking op het gebied van het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg. De kernkwaliteiten van het gebied worden ernstig bedreigd door 
allerlei niet-passende activiteiten die door SNG als zeer ongewenst worden gezien. Oorzaken 
zijn meestal een tegenstelling van commerciële belangen tegenover de belangen van het 
landschappelijk gebied. 
Commerciële helikoptervluchten brengen schade aan de kernkwaliteiten en om die reden is 
Stichting Natuurlijk Geuldal belanghebbende voor het maken van bezwaar. 
 
Motivatie. 
Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt ernstig bedreigd door meerdere activiteiten. 
Veel bedrijven gebruiken het gebied voor commerciële doeleinden. Daarnaast neemt het 
aantal bezoekers die het gebied op een intensieve manier benutten ook toe. Daar is op zich 
niks mis mee, maar als landschap, natuur en leefmilieu in het geding komen dan is SNG van 
mening dat ze hiertegen in het geweer dient te komen. Voorbeelden van ongewenste 
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schadelijke activiteiten zijn o.a.: veranderende agrarische bedrijvigheid met grootschalige 
productievelden en mega-opslagloodsen tot gevolg; bijzonder kleinschalig weidelandschap 
dat verandert in productielandbouw zoals wijngaarden; toenemende toeristische 
accommodaties waaronder vakantieparken; toenemende verkeersdruk in het hele gebied; 
verschillende vormen van vervuiling waaronder stikstofverbindingen. U dient dit te zien als 
een cumulatief probleem, een stapeling van schadeveroorzakers en niet als afzonderlijke 
problemen. Commerciële helikoptervluchten boven het Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
zijn daarbij eveneens zeer schadelijk voor de kernkwaliteiten van het gebied.  
In willekeurige volgorde noemen we redenen om geen ontheffing te verlenen: 

- Leefkwaliteit. Bewoners worden al zwaar belast door toenemend geluid van vluchten 
vanaf MAA. Ook nachtvluchten van Airport Liège en Köln-Bonn en AWACS leveren, 
hoewel wellicht onder de officiële hindernorm, verstoring van nachtrust. Toevoeging 
van helikoptervluchten aan deze bestaande hinder is beslist ongewenst en wederom 
een toevoeging van overlast-bezorgende activiteiten. 

- Toeristisch-recreatieve kwaliteit. Hoewel voor de enkele specifieke bezoeker van het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg helikoptervluchten als bijzonder ervaren worden, 
zullen grote groepen toeristen en recreanten in hun beleving van het gebied 
gestoord worden door het irritante geluid en aanwezigheid van helikopters. 

- Stiltegebieden. Het gebied heeft nog enkele stiltegebieden en de helikopters zullen, 
zelfs op ruime afstand hiervan, meer herrie maken dan volgens de norm gewenst is. 
Daarbij is SNG van mening dat u uw eigen beleid t.a.v. stiltegebieden van 2016 dient 
te handhaven. Deze generieke ontheffing past daarom niet. 

- Natura 2000. Deze natuurgebieden, met Europese normen en beschermingsregels, 
zijn waardevol en gelukkig heeft het NLZL er nog een aantal. Helikoptervluchten over 
deze gebieden zijn zeer ongepast en dienen niet toegestaan te worden. 

- Dierenwereld. Het is bekend dat dieren opgejaagd worden door het penetrante 
geluid en de verschijning van helikopters in de lucht. Zeker omdat ze laag vliegen. Één 
vlucht kan reeds verstoring veroorzaken met gevolgen voor de langere termijn. 

- Luchtvervuiling. Stikstofverbindingen  zijn in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
een groot probleem. De natuur typeert zich, kort beschreven, door voedselarme 
kalkrijke gebieden met voor heel Nederland zeer zeldzame planten. Ook kleine 
toevoegingen van luchtvervuiling zijn, in een tijd dat er juist voor minder vervuiling 
gezorgd dient te worden, zeer onwenselijk. Zuid-Limburg staat al zeer hoog 
‘aangeschreven’ om zijn vervuilde lucht en geluidshinder. 

De vergunning geeft bedrijven alle ruimte het hele gebied. Ook omdat niet vast ligt welke 
terreinen en luchtruim gebruikt gaan worden. Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is een 
zeer bijzonder en kwetsbaar gebied en SNG is van mening dat overheden het besef moeten 
hebben dat niet alles in dit gebied toegelaten kan worden. U kunt nu hier een halt aan 
toeroepen en SNG vraagt dat dan ook in dit bezwaar. 
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