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Samenvatting
Beschrijving van het probleem
Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Het Energielandgoed is een gebied
van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en
windturbines. Het plangebied Wells Meer ligt ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van luchthaven Weeze. In
verband met de waarborging van de veiligheid en continuïteit van de vliegoperaties van en naar de luchthaven kunnen
er hoogtebeperkingen van toepassing zijn voor het plaatsen van windturbines. Voor de inrichting van het
Energielandgoed Wells Meer is het van belang om rekening te houden met deze mogelijke hoogtebeperkingen.
Beschrijving van de werkzaamheden
De criteria voor het vaststellen van de hoogtebeperkingen zijn in kaart gebracht op basis van de internationale en
nationale regelgeving. Het betreft criteria gericht op:
•

Het voorkomen van botsingen van het luchtverkeer met obstakels rond de luchthaven;

•

Het borgen van de betrouwbaarheid van de vliegoperaties;

•

Het voorkomen van negatieve effecten van obstakels op de signaalkwaliteit van communicatie-, navigatie- en
radarsystemen;

•

Het voorkomen van blootstelling aan significante turbulentie en windverstoringen achter obstakels.

Met behulp van deze criteria en de daarmee samenhangende veiligheidsbeoordeling zijn de hoogtebeperkingen
vastgesteld, zowel voor het commerciële luchtverkeer dat met behulp van instrumenten opereert (IFR) als voor het
kleine verkeer dat op zicht (VFR) opereert.
Resultaten en conclusies
De resultaten van de studie geven aan dat één specifieke instrumentnaderingsprocedure (de NDB-procedure naar
baan 09) maatgevend is voor de maximale tiphoogte in het noordelijke gedeelte van het plangebied. In dit deel is de
tiphoogte beperkt tot 146-207m ten opzichte van zeeniveau. In de rest van het plangebied wordt de hoogte beperkt
door de MVA. Hier is een tiphoogte tot 276m ten opzichte van zeeniveau mogelijk. Dit zijn harde beperkingen.
Daarnaast is vastgesteld dat er interferentie kan plaatsvinden met het navigatiebaken DME (NID) op de luchthaven en
met de radar van vliegveld Volkel. Dit zijn geen harde beperkingen. Een nadere specialistische analyse zal moeten
uitwijzen of, en zo ja in welke mate, de goede werking van deze systemen beïnvloed kan worden en tot welke
feitelijke hoogtebeperkingen dit aanleiding geeft.
Er zijn geen verdere beperkingen gevonden ten gevolge van het VFR-verkeer vanuit botsingsrisico of het risico van
windhinder.
Toepasbaarheid
De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden om het Energielandgoed zodanig in te richten dat er geen
risico’s voor de luchtvaart uit voortvloeien. Tevens kunnen de resultaten gebruikt worden in het traject van de
vergunningverlening en de communicatie met het bevoegde gezag en de belanghebbenden aan beide zijden van de
Nederlandse grens.
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Afkortingen

6

ACRONIEM

OMSCHRIJVING

AIP

Aeronautical Information Publication

BRA

Building Restricted Area

CNS

Communication Navigation Surveillance

CS ADR-DSN

Certification Specifications for Aerodrome Design

CTR

Control Zone

DFS

Deutsche Flugsicherung GmbH

DME

Distance Measuring Equipment

EASA

European Aviation Safety Agency

EGM96

Earth Gravitational Model 1996

FMS

Flight Management System

FPDAM

Flight Procedure Design and Airspace Management (software)

GPS

Global Positioning System

ICAO

International Civil Aviation Organization

IFR

Instrument Flight Rules

IHS

Inner Horizontal Surface

ILS

Instrument Landing System

LNAV

Lateral Navigation

LOC

Localizer

LPV

Localizer Performance with Vertical guidance

MVA

Minimum Vectoring Altitude

NAP

Normaal Amsterdams Peil

NDB

Non-Directional Beacon

NLR

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

PANS-OPS

Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations, ICAO Doc 8168

PDG

Procedure Design Gradient

RARRO

Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

RD

Rijksdriehoek

RNAV

Area navigation

RNP

Required Navigation Performance

RWY

Runway

SERA

Standardised European Rules of the Air

SID

Standard Instrument Departure

VFR

Visual Flight Rules

VNAV

Vertical Navigation

WGS-84

World Geodetic System 1984
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1

Introductie

Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Het Energielandgoed is een gebied
van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en
windturbines. De visiekaart voor het Energielandgoed is weergegeven in Figuur 1-1. Het gebied is opgedeeld in
plangebied Reindersmeer en plangebied Wells Meer.

Figuur 1-1: Visiekaart Energielandgoed Wells Meer
Het plangebied Wells Meer ligt ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van luchthaven Weeze. In verband met de
waarborging van de veiligheid en continuïteit van de vliegoperaties van en naar de luchthaven zullen er
hoogtebeperkingen van toepassing zijn voor het plaatsen van windturbines. Dit rapport brengt in kaart wat de
maximale tiphoogte voor windturbines binnen het plangebied is en vanaf welke hoogte er een nadere toetsing vereist
is.
In Hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader geschetst, waartegen de mogelijke hoogtebeperkingen worden beoordeeld.
In Hoofdstuk 3 worden in het kort de karakteristieken van de luchthaven gepresenteerd, in zover als relevant voor de
studie. Verder worden de hoogtebeperkingen vastgesteld die volgen uit de instrument (IFR) en zicht (VFR) operaties,
en de mogelijke hoogtebeperkingen die nodig zijn om de goede werking van de apparatuur voor
luchtverkeerscommunicatie, -navigatie of –begeleiding te borgen. Tenslotte worden in Hoofdstuk 4 de conclusies
gepresenteerd.
7
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2

Toetsingskader

2.1

Inleiding

Hoogtebeperkingen rond een luchthaven ter borging van de veiligheid van het luchtverkeer komen voort uit
internationale en nationale wet- en regelgeving. Hierin zijn drie lagen te herkennen:
•

ICAO regelgeving; dit betreft een wereldstandaard waaraan Nederland zich verdragrechtelijk dient te houden
(door ondertekening van het verdrag van Chicago). De hoogtebeperkingen volgen uit Annex 14 van het
verdrag.

•

EU regelgeving; dit betreft een Europese standaard, die vanaf 2009 geldt voor luchthavens van de Europese
lidstaten (EU 216/2008) en waarvoor in 2014 de zogenaamde Implementing Rules (EU 139/2014) van kracht
zijn geworden.

•

Nationale regelgeving; dit betreft de RBML (Regeling Burgerluchthaven en Militaire Luchthavens) waarin eind
2009 beleid is vastgelegd ten aanzien van veiligheid rondom burgerluchthavens.

Omdat Airport Weeze geen luchthaven op Nederlands grondgebied betreft is nationale regelgeving, zoals aangegeven
in de laatste bullet, niet van toepassing. Omdat Airport Weeze wel dichtbij de Nederlandse grens ligt is het echter
mogelijk dat obstakels op Nederlands grondgebied de veiligheid op deze luchthaven zouden kunnen beïnvloeden.
Om deze reden is in de Wet Luchtvaart (Artikel 8a.54) opgenomen dat “Bij algemene maatregel van bestuur wordt een
besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven vastgesteld in verband met de nabijheid van de burgerluchthaven
Weeze, gelegen in de gemeente Weeze”.
Met behulp van dit besluit kunnen dan gebieden met hoogtebeperkingen op Nederlands grondgebied worden
vastgesteld ten behoeve van Airport Weeze, die vervolgens gehandhaafd kunnen worden door het bevoegd gezag
(Inspectie Leefomgeving en Transport ILT).
Op dit moment is deze algemene maatregel van bestuur ten behoeve van Airport Weeze echter nog niet gepubliceerd,
en het is ook niet bekend op welke termijn dit in de toekomst zou kunnen plaatsvinden. Hierdoor ontbreekt er in
Nederland een nationaal wettelijk kader om hoogtebeperkingen op Nederlands grondgebied te kunnen handhaven.
ILT heeft dan ook aangegeven eventuele bouwprojecten in het Energielandgoed Wells Meer niet te kunnen
beoordelen. Er wordt echter wel op gewezen dat overeenkomstig de Europese regelgeving (EU 139/2014, Article 8
(3)): “De lidstaten erop toe zien dat overleg wordt gepleegd over de bescherming van luchtvaartterreinen die zich in de
nabijheid van grenzen met andere lidstaten bevinden.”
Welke vorm dit overleg zou moeten hebben is op dit moment echter niet bekend. Het ligt echter voor de hand dat een
overleg over de bescherming van luchtvaartterreinen in grensgebieden op dezelfde voorwaarden zal worden gevoerd
als ware het een Nederlandse luchthaven. Dat betekent dat het beperkingengebied van toepassing is waarvan
redelijkerwijs verwacht mag worden dat dit in het besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven zal worden
vastgesteld. Dit is dan ook het uitgangspunt van de huidige luchtvaartstudie.
De doelstellingen van de hoogtebeperkingen zijn in brede zin als volgt:

8

•

Het voorkomen van botsingen van het luchtverkeer met obstakels rond de luchthaven;

•

Het borgen van de betrouwbaarheid van de vliegoperaties;
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•

Het voorkomen van negatieve effecten van obstakels op de signaalkwaliteit van communicatie-, navigatie- en
radarsystemen;

•

Het voorkomen van significante turbulentie en windverstoringen achter obstakels, die mogelijk een negatief
effect op de prestaties en vliegeigenschappen van het luchtverkeer kunnen hebben.

In de navolgende paragrafen wordt een kort overzicht gegeven van de vigerende regelgeving, zodat daaruit de
mogelijke hoogtebeperkingen voor windturbines in Energielandgoed Wells Meer kunnen worden afgeleid.

2.2

ICAO

De obstakelbeperkingsvlakken (obstacle limitation surfaces) die overeenkomstig ICAO Annex 14 van toepassing zijn
voor Airport Weeze betreffen:
1.

Het naderingsvlak (approach surface): ter bescherming van luchtruim voor landend verkeer.

2.

Overgangsvlak (transitional surface): ter bescherming van luchtruim aan weerszijden van de baan
voor het opvangen van laterale afwijkingen van landend verkeer.

3.

Start- en klimvlak (take-off climb surface): ter bescherming van luchtruim voor opstijgend verkeer.

4.

Het binnenste horizontale vlak (inner horizontal surface - IHS): ter bescherming van het luchtruim
voor manoeuvreren in de buurt van de baan alvorens te landen.

5.

Het conische vlak (conical surface): ter bescherming van het luchtruim voor manoeuvreren in de
buurt van de luchthaven alvorens te landen.

Een overzicht van de betreffende vlakken is gegeven in Figuur 2-1.
ICAO Annex 14 kent zogenaamde “standards” en “recommended practices”. Landen die het verdrag van Chicago
hebben ondertekend (waaronder Nederland) dienen aan de “standards” te voldoen en deze in nationale wetgeving te
implementeren. De “recommended practices” zijn aanbevelingen, maar vormen feitelijk geen wettelijke verplichting.
De vlakken onder punt 1 t/m 3 zijn harde beschermingsvlakken, waarvoor als ICAO standaard is gedefinieerd:
4.2.19 New objects or extensions of existing objects shall not be permitted above an approach surface or a
transitional surface except when, in the opinion of the appropriate authority, the new object or extension
would be shielded by an existing immovable object.
4.2.25 New objects or extensions of existing objects shall not be permitted above a take-off climb surface
except when, in the opinion of the appropriate authority, the new object or extension would be shielded by an
existing immovable object.
Voor de vlakken onder punt 4 en 5 geldt geen ICAO standard, maar slechts een aanbeveling:
4.2.20 Recommendation.— New objects or extensions of existing objects should not be permitted above the
conical surface and the inner horizontal surface except when, in the opinion of the appropriate authority, an
object would be shielded by an existing immovable object, or after aeronautical study it is determined that the
object would not adversely affect the safety or significantly affect the regularity of operations of aeroplanes.

9
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Het IHS en het conische vlak gelden dus niet als harde beschermingsvlakken. In plaats daarvan wordt de mogelijkheid
geboden om, in het geval dat zich doorsnijdingen voordoen, aan te tonen dat de veiligheid en de continuïteit van het
verkeer niet significant in negatieve zin worden beïnvloed.

Figuur 2-1: ICAO obstakel beperkingsvlakken [2]
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2.3

Europese regelgeving

De Europese regelgeving ten aanzien van de gemeenschappelijke regels op het gebied van luchtvaart is vastgelegd in
de zogenaamde Basic Regulation, EC regulation No. 216/2008. In 2009 is deze regelgeving geamendeerd, waardoor
het domein van luchthavens onder deze regelgeving is komen te vallen.
Van belang voor de huidige studie is dat door deze regelgeving voor nationale autoriteiten en luchthaven operators
bepaalde verplichtingen zijn gedefinieerd, namelijk:
Article 8a
Aerodromes
3. Member States shall ensure that provisions are in place to safeguard aerodromes against activities and
developments in their surroundings which may cause unacceptable risks to aircraft using the aerodrome.
Ten aanzien van de bescherming tegen obstakels in de omgeving van de luchthaven is in de Basic Regulation (Annnex
Va) het volgende opgenomen:
C — Aerodrome surroundings
1.

The airspace around aerodrome movement areas shall be safeguarded from obstacles so as to permit the
intended aircraft operations at the aerodromes without creating an unacceptable risk caused by the
development of obstacles around the aerodrome.

De meer concrete invulling van deze regelgeving vindt plaats in de zogenaamde Implementing Rules. De Implementing
Rules op het gebied van luchthavens zijn in februari 2014 van kracht geworden door middel van Europese Commissie
regeling 139/2014 en de daarbij horende certificatie specificaties [CS ADR-DSN].
Het gebied dat gemonitord moet worden is aangegeven in artikel ADR.OPS.B.075 en is omschreven als volgt:
ADR.OPS.B.075 (a) (1) obstacle limitation and protection surfaces as established in accordance with the
certification basis, and other surfaces and areas associated with the aerodrome, in order to take, within its
competence, appropriate action to mitigate the risks associated with the penetration of those surfaces and
areas;
De term “other surfaces and areas associated with the aerodrome” verwijst hierin naar de gebieden die voortkomen
uit ICAO PANS-OPS Doc 8168, ter bescherming van de instrument routes en naar gebieden ter bescherming van de
signaalkwaliteit van communicatie-, navigatie- en radarsystemen.
Het te monitoren gebied beperkt zich dus tot de afmetingen van de obstakelbeperkingsvlakken en de
bovengenoemde gebieden. De feitelijke afmetingen van de obstakelbeperkingsgebieden zijn opgenomen in de
Certificatie Specificaties voor luchthavenontwerp (CS ADR-DSN) en zijn in overeenstemming met de specificaties in
ICAO Annex 14.

11
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2.4

Toetsingsgebieden ter voorkoming verstoring
communicatie- en navigatieapparatuur

De toetsingsvlakken ter voorkoming van verstoring van communicatie-, navigatie- en begeleidingsapparatuur zijn
vastgelegd in document ICAO EUR DOC 15, “European Guidance Material on Managing Building Restricted Areas”
(ICAO Doc EUR 015). Zoals de titel al aangeeft zijn dit geen verplichtingen, maar betreft het slechts richtlijnen ten
aanzien van het omgaan met bebouwing in de buurt van navigatie-/communicatie-/begeleidingsapparatuur.
In de regeling Burgerluchthavens zijn deze richtlijnen echter direct overgenomen, krachtens Artikel 9:
Artikel 9
Het gebied met hoogtebeperkingen in verband met de goede werking van de apparatuur voor
luchtverkeerscommunicatie, -navigatie of -begeleiding als bedoeld in artikel 15 van het besluit alsmede de
daarin geldende hoogtebeperkingen worden vastgesteld overeenkomstig het in bijlage 6 van deze regeling
opgenomen voorschrift.
In de gerefereerde Bijlage 6 worden de richtlijnen uit ICAO EUR DOC 15 integraal overgenomen. Hiermee ontstaat een
wettelijke grondslag voor de genoemde hoogtebeperkingen. De beperkingsvlakken die in Bijlage 6 van de regeling
worden gedefinieerd hebben het karakter van toetsingsvlakken. Dat betekent dat voor obstakels die beneden de
geldende hoogtebeperking blijven verondersteld wordt dat er geen storende invloed is op de genoemde apparatuur.
Indien een obstakel boven de geldende hoogtebeperking uitkomt, dan bestaat er een kans op verstoring. Nader
specifiek onderzoek zal dan moeten uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van verstoring.
Het is van belang om hier aan te geven dat de hoogtebeperkingen voor windturbines strenger zijn dan voor “normale”
bebouwing. De reden hiervoor is dat een windturbine geen stationair obstakel is vanwege de draaiende wieken en de
variabele richting van het rotorvlak. Het is mogelijk dat hierdoor de genoemde apparatuur meer gevoelig is voor
verstoringen.

2.5

Toetsingsvlakken voor het borgen van de
betrouwbaarheid van de vliegoperaties

Toetsingsvlakken voor het borgen van de betrouwbaarheid van de vliegoperatie zijn gebaseerd op de criteria die zijn
vastgelegd in ICAO Doc 8168 PANS-OPS. Gegeven een bepaalde instrumentnaderings- of vertrekprocedure definieert
PANS-OPS het volume van luchtruim dat moet worden vrijgehouden van obstakels. Dit volume wordt bepaald door de
hoogte van het meest kritieke obstakel binnen het beschermingsgebied van de procedure plus een klaringsmarge. De
hoogte van het kritieke obstakel plus een hoogtemarge bepaalt de klaringshoogte (Obstacle Clearance Height – OCH):
de minimale hoogte waarbij de veiligheid ten opzichte van de obstakels gewaarborgd is.
Het doel van een instrumentnaderingsprocedure is om een vliegtuig zo laag mogelijk voor de baan te krijgen, zodat bij
de laagst mogelijke zichtwaarden nog een veilige landing uitgevoerd kan worden. Een lage klaringshoogte zorgt
daarom voor een hoge betrouwbaarheid van de vliegoperatie op een vliegveld. Hiermee heeft de klaringshoogte een
belangrijke economische component: hoe lager de OCH des te groter is de bereikbaarheid (en de punctualiteit) van
een luchthaven.
12
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Indien ten gevolge van een obstakel de klaringshoogte moet worden verhoogd, dan heeft dat in principe geen directe
gevolgen voor de veiligheid (omdat de klaringsmarges altijd gelijk blijven) maar dus wel op de betrouwbaarheid van de
vliegoperatie.
Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 behoort het toezicht houden op de betrouwbaarheid van de operatie tot de taken
van de bevoegde autoriteit. Deze kan om deze reden dan ook goedkeuring weigeren aan obstakels die de
betrouwbaarheid van de operatie negatief beïnvloeden.

2.6

Regelgeving ter bescherming van vliegen op zicht

In de vorige paragrafen zijn de beperkingsgebieden besproken die vooral van toepassing zijn voor vliegtuigen die
navigeren op instrumenten. Deze vliegtuigen kunnen vliegen met geen of zeer beperkt zicht, waardoor het vermijden
van obstakels op zicht niet of slecht mogelijk is. Om die reden is het van belang dat bij het navigeren op instrumenten
een voldoende volume van het luchtruim, waarin de vliegprocedures worden uitgevoerd, vrij wordt gehouden van
obstakels.
Bij het vliegen op zicht (VFR) gelden andere regels en verantwoordelijkheden. Bij het vliegen op zicht is het in eerste
aanleg de verantwoordelijkheid van de vlieger zelf om botsingen met obstakels te vermijden. Er gelden dan ook geen
specifieke regels voor obstakelbescherming voor vliegtuigen die op zicht navigeren, anders dan dat hoge objecten
voldoende gemarkeerd of verlicht moeten worden, om visuele detectie mogelijk te maken.
Om de veiligheid van het VFR verkeer te waarborgen zijn wel eisen gesteld aan de minimale nabijheid van obstakels
waarin VFR verkeer zich mag bevinden. Deze eisen zijn vastgelegd in Europese regelgeving: EC Implementing
regulation No 923/2012 (Standardised European Rules of the Air – SERA). Hierin zijn de eisen voor het vliegen onder
de zogenaamde Visual Flight Rules (SERA.5005) opgenomen. Het, voor de huidige studie, relevante artikel luidt:
SERA.5005 (f) Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the competent
authority, a VFR flight shall not be flown:
(1) over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open-air assembly of persons
at a height less than 300 m (1000 ft) above the highest obstacle within a radius of 600 m from the
aircraft;
(2) elsewhere than as specified in (1), at a height less than 150 m (500 ft) above the ground or water,
or 150 m (500 ft) above the highest obstacle within a radius of 150 m (500 ft) from the aircraft.
De VFR-routes voor Airport Weeze zullen dan ook aan deze eisen moeten voldoen. Het gaat dan specifiek om de
routes van rapporteringspunten naar de aanknopingspunten in het naderingscircuit. Buiten de rapporteringspunten
beweegt het VFR verkeer zich en-route. Dit is een vrije routestructuur (in ongecontroleerd luchtruim), waar vliegers
zelf verantwoordelijk zijn voor de navigatie en het vermijden van obstakels, overeenkomstig de VFR-regels.

13
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3

Hoogtebeperkingen en toetsingshoogtes

3.1

Luchthaven Weeze

De luchthaven Weeze (IATA: NRN, ICAO: EDLV), in het verleden (tot 2004) Flughafen Niederrhein, is een vliegveld
gelegen in Duitsland, 4km ten zuidwesten van de gemeente Weeze en net over de grens bij het Noord-Limburgse
Bergen. De geografische ligging van de luchthaven is 51° 36’ 08,69’’ N, 006° 08’ 31,82’’ E. De referentiehoogte van de
luchthaven is 32,30m (102ft) boven NAP. Airport Weeze is een luchthaven met ICAO code 4C. Dat wil zeggen dat
vliegtuigen worden toegelaten met een spanwijdte van minder dan 36m en een wielbasis van minder dan 9m.
De luchthaven beschikt over een enkele baan (2440x45m) die in twee richtingen (09 en 27) gebruikt kan worden, zie
onderstaande figuur. Baan 27 beschikt over een zogenaamde ILS CATIIIb precisienaderingssysteem, waardoor ook
onder slecht zicht landingen uitgevoerd kunnen worden. Op baan 09 kunnen alleen niet-precisienaderingen
uitgevoerd worden op basis van geleiding van het NDB/DME navigatiesysteem. Hierdoor is deze baanrichting alleen
onder redelijk goede zichtomstandigheden bruikbaar.
Op jaarbasis (2018) accommodeert de luchthaven ongeveer 12.000 bewegingen commercieel luchtverkeer.

Figuur 3-1: Baan lay-out Airport Weeze [1]
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Gezien de ligging van de baan vinden de initiële start- en eindnaderingsroutes in pal westelijke (272°) of oostelijke
(92°) richting plaats. In principe starten en landen vliegtuigen tegen de windrichting in. Daarnaast moet de
luchtverkeerleiding start- en landingsschema's afstemmen met de Nederlandse vliegbasis Volkel. Beide gebruiken uit
veiligheidsoverwegingen dezelfde start-/landingsrichting. Om interferentie met Volkel te voorkomen en om het
beschermde natuurgebied ten zuiden van Bergen te ontzien, wordt er bij een westelijke wind standaard na de start via
een ruime bocht naar rechts over de gebieden rondom Siebengewald en Goch weer in oostelijke richting gevlogen, om
vervolgens tot de diensthoogte te stijgen.
Bij een start in oostelijke richting wordt eerst in het verlengde van de startbaan tot dichtbij de Rijn in een rechte lijn
hoogte gemaakt voordat het vliegtuig op de juiste luchtweg invoegt.
Landingsvluchten worden conform internationale regelgeving zo uitgevoerd dat de vliegtuigen vanaf een punt om en
nabij de 10 NM (18 km) vóór de baandrempel in het verlengde van de landingsbaan en onder een dalingshoek van 3°
op de luchthaven aansturen. Dit geldt voor een landing vanuit westelijke en vanuit oostelijke richting. Uit
veiligheidsoverwegingen mag hiervan niet worden afgeweken.
Uit deze start- en landingsprocedures blijkt dat de routestructuur zodanig is ingericht dat overlast voor de Gemeente
Bergen, en dus ook interferentie met het Energielandgoed Wells Meer, zoveel mogelijk vermeden wordt

3.2

Obstakelvlakken

Om voldoende manoeuvreerruimte voor het luchtverkeer te garanderen is rond een luchthaven een complex
samenstel van vlakken gedefinieerd. Deze zogenaamde obstakelbeperkingsvlakken (hier verder als obstakelvlakken
aangeduid) beperken de maximale hoogte van obstakels rond een luchthaven.
De obstakelvlakken rond een luchthaven zijn gedefinieerd in ICAO Annex 14 en EASA CS ADR-DSN (zie Hoofdstuk 2 ).
Voor Airport Weeze zijn de volgende vlakken van toepassing:
•

approach surface;

•

take-off climb surface;

•

transitional surface;

•

inner horizontal surface;

•

conical surface.
1

Gegeven de ligging van plangebied Wells Meer zijn alleen het inner horizontal en het conical surface van belang. Deze
2

zijn geconstrueerd in FPDAM en weergegeven in Figuur 3-2. Te zien is dat een groot deel van het plangebied zich
onder deze obstakelvlakken bevindt.

1

De coördinaten van het plangebied zijn gegeven in Appendix A.
FPDAM (Flight Procedures Design and Airspace Management) is software voor het ontwerpen van vliegprocedures. Het wordt geleverd door het Italiaanse bedrijf IDS
en wordt wereldwijd gebruikt door luchtverkeersdienstverleners. In deze studie is FPDAM versie 10.6.0.128 gebruikt.
2
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Figuur 3-2: Ligging van plangebied Wells Meer ten opzichte van de obstakelvlakken van luchthaven Weeze
3

De vlakken hebben een hoogte van 74-174m ten opzichte van gemiddeld zeeniveau . Rekening houdend met de
hoogte van het maaiveld (ongeveer 20m) zullen windturbines deze vlakken doorsnijden. Dit kan worden toegestaan
door de luchtvaartautoriteiten als een luchtvaartstudie aantoont dat de turbines geen gevolgen hebben voor de
veiligheid en continuïteit van de vliegoperaties.
Het is van belang hierbij op te merken dat het doel van het inner horizontal en conical surface is om het luchtruim te
beschermen dat benodigd is voor manoeuvreren in de buurt van de luchthaven alvorens te landen. In de toelichting
die daarbij door ICAO wordt gegeven (ICAO Doc 9137, Part 6) wordt aangegeven dat de bepaalde sectoren van het
manoeuvreergebied niet van belang zijn voor de vliegoperaties, indien er procedures zijn vastgesteld die ervoor
zorgen dat er geen vliegtuigen in deze sectoren vliegen.
In dit verband geeft het AIP specifiek aan dat “Traffic circuit flights as well as multiple approaches and departures of
the same aircraft for training, exercise or inspection purposes are prohibited over the territory of the Netherlands.”
Dit betekent dat de sector gelegen binnen het inner horizontal en conical surface en op Nederlands grondgebied,
specifiek is gevrijwaard van verkeer dat manoeuvreert alvorens te landen. ICAO Doc 9137 geeft aan dat in dat geval in
deze sector geen obstakelbescherming nodig is.

3

Het gemiddelde zeeniveau is gebaseerd op de EGM96 geoïde. In Nederland komt deze referentiehoogte nagenoeg overeen met NAP.
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3.3

Instrumentvliegprocedures

De instrumentvliegprocedures (IFR procedures) van luchthaven Weeze (EDLV) zijn getoetst aan de hand van de criteria
die zijn vastgesteld in ICAO PANS-OPS. Voor Weeze zijn de volgende instrumentvliegprocedures gepubliceerd in het
AIP:
•

4

Naderingsprocedures :
-

-

-

•

ILS/LOC RWY 27 (AIP AD 2 EDLV 4-2-1, 10 NOV 2016)
NDB RWY 09 (AIP AD 2 EDLV 4-4-1, 10 NOV 2016)
NDB RWY 27 (AIP AD 2 EDLV 4-4-2, 10 NOV 2016)
5

-

RNP RWY 09 (AIP AD 2 EDLV 4-6-1/4-6-2, 10 NOV 2016/23 JUN 2016)

-

SID RWY 09 (AIP AD 2 EDLV 5-7-1/5-7-3/5-7-4, 23 JUN 2016/25 JUL 2015/25 JUN 2015)

Vertrekprocedures (conventioneel met GPS/FMS RNAV overlay):
-

SID RWY 27 (AIP AD 2 EDLV 5-7-2/5-7-5/5-7-6, 23 JUN 2016/25 JUN 2015/25 JUN 2015)

Voor de toetsing op mogelijke gevolgen van de windturbines voor de veiligheid en continuïteit van de
instrumentvliegoperaties zijn bovenstaande procedures geconstrueerd en beoordeeld in FPDAM.
Uit de toetsing van de naderingsprocedures blijkt dat plangebied Wells Meer zich (deels) bevindt binnen
beschermingsgebieden van de NDB procedures (zowel naar baan 09 als naar baan 27), de LOC procedure naar baan 27
en de RNP procedure naar baan 09 (LNAV en LNAV/VNAV). Windturbines binnen het plangebied Wells Meer zouden
dus kunnen leiden tot een verhoging van de minima van deze procedures en daarmee de continuïteit van deze
operaties aantasten. Om dit te voorkomen zullen er hoogtebeperkingen gelden. Maatgevend zijn de
hoogtebeperkingen die volgen uit de NDB procedure naar baan 09. Dit zorgt voor een maximale tiphoogte voor de
windturbines variërend van 146m in de meest noordelijke hoek van het plangebied tot 207m aan de rand van het
beschermingsgebied. Deze hoogtes zijn ten opzichte van gemiddeld zeeniveau. De hoogtebeperkingen zijn
weergegeven in Figuur 3-3. Het gebied met hoogtebeperkingen betreft een driehoek, waarvan de hoekpunten worden
bepaald door de volgende coördinaten:
a.

51°34'32.81"N; 6° 6'53.19"E;

b.

51°34'40.82"N; 6° 8'22.72"E;

c.

51°35'14.17"N; 6° 7'31.74"E.

Naast het gebruik van vaste aanvliegroutes wordt op luchthaven Weeze ook gebruik gemaakt van vectoring. Hierbij
wordt het vliegtuig door de verkeersleider naar de eindnadering geleidt middels koers- en hoogteinstructies. De
minimale hoogte die in deze instructies gebruikt kan worden is de zogenaamde MVA (Minimum Vectoring Altitude).
De MVA garandeert een voorgeschreven hoogtemarge t.o.v. nabijgelegen obstakels. De MVAs in Duitsland zijn
6

gepubliceerd op de MVA Chart Germany . Het vectorgebied rond luchthaven Weeze, waarbinnen plangebied Wells
Meer zich bevindt, heeft een MVA van 1.900ft. De minimale obstakelklaring is 984ft (300m). Dit levert een maximale
tiphoogte voor de windturbines van 279m ten opzichte van gemiddeld zeeniveau. Deze hoogtebeperking is ook in
Figuur 3-3 opgenomen en is maatgevend voor het deel van plangebied Wells Meer dat buiten de
beschermingsgebieden van de NDB naderingsprocedures valt.
Voor de vertrekprocedures (SIDs) van zowel baan 09 als baan 27 geldt dat het plangebied Wells Meer zich buiten de
PANS-OPS beschermingsgebieden bevindt. Windturbines binnen het plangebied zullen dus geen effect hebben op de
4
5
6

Voor de naderingsprocedures zijn alleen straight-in minima gepubliceerd.
Voor de RNP RWY 09 procedure zijn LPV, LNAV/VNAV en LNAV minima gepubliceerd.
Via de Duitse luchtverkeersleiding (DFS) is een uitdraai van deze kaart verkregen, gedateerd 05-03-2019.
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vereiste klimgradiënt (PDG) van deze procedures. De veiligheid en continuïteit van deze operaties blijft daarmee
gewaarborgd en deze procedures leveren dan ook geen hoogtebeperkingen op voor plangebied Wells Meer.

146m

279m

Figuur 3-3: Hoogtebeperkingen voor plangebied Wells Meer als gevolg van de maatgevende
instrumentvliegprocedures van luchthaven Weeze
Figuur 3-3 toont dus de hoogtebeperkingen voor plangebied Wells Meer die volgen uit de toetsing van de
instrumentvliegprocedures. Zolang de tiphoogte van de windturbines onder deze hoogtes blijft zal er geen effect zijn
op de veiligheid en continuïteit van de huidige instrumentvliegoperaties van luchthaven Weeze. Wel dient hierbij
opgemerkt te worden dat de huidige LNAV/VNAV minima van de RNP (Baro-VNAV) naderingsprocedure relatief hoog
zijn (680ft). Deze zijn, net als de LPV minima, gelijk getrokken met die van de LNAV procedure. Het is goed denkbaar
dat men deze minima in de toekomst wil gaan verlagen om de procedure beter bruikbaar te maken bij beperkte
zichtcondities om zodoende de bereikbaarheid van de luchthaven te verhogen. Windturbines gelegen binnen het
beschermingsgebied van deze procedure zouden dit kunnen dwarsbomen. Het betreffende deel van het plangebied
Wells Meer is aangegeven in Figuur 3-4. Het gaat om een klein gebied in het noordelijke deel van het plangebied.
Wanneer dit deelgebied wordt vrijgehouden dan kan er ook in de toekomst geen interferentie ontstaan met de
instrumentvliegprocedures.
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Figuur 3-4: Gebied waarbinnen windturbines mogelijk interfereren met de LNAV/VNAV minima van de RNP
(Baro-VNAV) naderingsprocedure van baan 09 als deze in de toekomst worden verlaagd
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3.4

Zichtvliegprocedures

In het AIP is aangegeven dat op de luchthaven alleen operaties onder zichtvliegregels (Visual Flight Rules – VFR)
worden toegestaan voor vliegtuigen met een maximum startgewicht van minder dan 5700kg en niet uitgerust met
straalmotoren. Verdere instructies ten aanzien van zichtvliegprocedures zijn niet gepubliceerd in het AIP. Dit betekent
dat vliegers die VFR op Weeze opereren zich aan de standaardvoorschriften moeten houden, zoals in de
zichtvliegregelgeving (SERA) zijn voorgeschreven. De vliegkaart van de firma Jeppesen geeft hierbij enige aanvullende
informatie, zie Figuur 3-5.

Figuur 3-5: Jeppesen vliegkaart voor zichtvliegoperaties naar Airport Weeze
Hieruit blijkt dat vliegtuigen die vanuit het zuiden naderen zich op het zogenaamde rapporteringspunt SIERRA moeten
melden bij de verkeersleiding alvorens zij de Control Zone (CTR) van de luchthaven kunnen binnenvliegen. De Control
Zone is een gebied rond de luchthaven dat gecontroleerd wordt door de verkeersleiding op de luchthaven, en dat er
op gericht is om een veilige afhandeling van het VFR en IFR-verkeer mogelijk te maken. Het luchtruim in de CTR (vanaf
de grond tot een hoogte van 3000ft) is geclassificeerd als luchtruim klasse D. Dit is een gebied waarin niet geopereerd
mag worden zonder klaring van de verkeersleiding. De verkeersleiding zal het IFR-verkeer onderling separeren, en
informatie verschaffen ten aanzien van de aanwezigheid van VFR-verkeer. Het VFR-verkeer in de CTR zal geïnformeerd
worden ten aanzien al het overige verkeer. Verder is het aan het VFR-verkeer om binnen de CTR veilig te
manoeuvreren om een landing te kunnen uitvoeren. Hierbij zal het VFR-verkeer zich moeten houden aan de regels die
voor operaties in de nabijheid van een luchthaven gelden en zijn vastgelegd in de SERA. Hierin is opgenomen
(SERA.3225) dat vliegtuigen uitsluitend linkerbochten zullen maken tijdens de nadering voor de landing, tenzij de
verkeersleiding een andere richting aangeeft.
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Verder is in het AIP aangegeven dat het vliegen van een verkeerscircuit over het grondgebied van Nederland is
verboden, inclusief meervoudige naderingen en starts van hetzelfde vliegtuig voor trainings- en inspectiedoeleinden.
Dit betekent dat de routes voor (VFR) naderingsvluchten ongeveer een traject zullen volgen, zoals hieronder
aangegeven in Figuur 3-6. Nadat een vliegtuig (bij SIERRA) een klaring heeft gekregen om de CTR binnen te vliegen zal
het naar de baan toe bewegen, ruwweg in de richting van de baandrempel van baan 27, dat kan dienen als
referentiepunt. Ongeveer ter hoogte van Wemb, zal het vliegtuig het basisbeen van het circuit onderscheppen en
vervolgens via een linkerbocht landen op baan 27. In geval dat baan 09 in gebruik is wordt een noordelijk circuit
gevlogen, waarbij vervolgens via drie linkerbochten op baan 09 wordt geland.

Binnen CTR
CTR grens
Buiten CTR

Figuur 3-6: Zichtvliegroute vanuit het zuiden in nabijheid van Energielandschap Wells Meer. De witte streep-lijn geeft
de meest waarschijnlijke route weer
Door deze procedure wordt voldaan aan de SERA (alleen linkerbochten) en wordt het overvliegen van Nederlands
grondgebied vermeden. Zoals uit bovenstaande figuur blijkt, blijven VFR-vluchten door deze procedure ruim
verwijderd van het plangebied Wells Meer (kortste afstand is ongeveer 2700m). Verder blijkt uit deze figuur dat
vliegtuigen die onverhoopt zouden afwijken van de nominale route, richting Wells Meer, als het ware worden
afgeschermd door het reeds bestaande windpark Rietweyen, dat net over de grens op Duits grondgebied is
gerealiseerd. Deze windturbines (WEA1 t/m WEA5) zijn grote installaties (maximale rotordiameter van 131m) met een
tiphoogte van ongeveer 200m boven het maaiveld. Voor VFR-operaties zullen deze windturbines een goed zichtbare
referentie zijn. Dergelijke grote windturbines kunnen mogelijk voor significante windverstoringen zorgen. Uit de
literatuur (en vastgelegd in Engelse richtlijnen, zie CAP 764) is bekend dat tot een afstand van 5 rotordiameters achter
een windturbine onder bepaalde weersomstandigheden zich nog significante verstoringen kunnen voordoen, die
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mogelijk gevaarlijk zijn voor kleine vliegtuigen. In dit geval zal een laterale afstand van ongeveer 650 meter tot het
windpark Rietweyen in acht genomen moeten worden om blootstelling aan deze verstoringen te voorkomen. Door
deze afstand in acht te nemen wordt het plangebied Wells Meer afgeschermd van verkeer dat mogelijk een iets
westelijker route zou willen volgen.
Op basis van bovenstaande argumentatie wordt het uiterst onwaarschijnlijk geacht dat een VFR-operatie zou kunnen
plaatsvinden op korte afstand van windturbines in het plangebied Wells Meer. Er wordt hier dan ook geconcludeerd
dat de sector van het mogelijke manoeuvreergebied, dat zich boven en in de buurt van plangebied Wells Meer
bevindt, niet van belang is voor de VFR-vliegoperaties, en dat de standaard procedures ervoor zorgen dat er geen
vliegtuigen in deze sector zullen vliegen. Dit betekent ook dat de bescherming die het inner horizontal en conical
surface in deze sector zouden kunnen bieden (zie paragraaf 3.2) niet van belang is voor de veiligheid van het
luchtverkeer. Hieruit volgt dat hoogtebeperkingen van deze vlakken niet van toepassing zijn.
Tot slot moet hier nog worden opgemerkt dat de windturbines van het windpark Rietweyen allen significant door het
inner horizontal en conical surface steken. De Duitse autoriteiten hebben blijkbaar bij de verlening van de vergunning
een gelijksoortige argumentatie gevolgd.

3.5

Apparatuur voor luchtverkeerscommunicatie, navigatie of -begeleiding

De apparatuur voor luchtverkeerscommunicatie, -navigatie of -begeleiding (CNS-apparatuur) van luchthaven Weeze
zijn getoetst aan de hand van de criteria die zijn vastgesteld in ICAO EUR Doc 015. Voor Weeze zijn de volgende
navigatiehulpmiddelen gepubliceerd in het AIP:
•

ILS voor baan 27

•

DME (NID)

•

NDB (LAA)

7

Plangebied Wells Meer valt buiten de toetsingsvlakken (Building Restricted Areas, BRAs) van de ILS en NDB
apparatuur. Het bevindt zich echter wel binnen het toetsingsgebied van de DME. Dit gebied heeft een straal van 3km
en is weergegeven in Figuur 3-7. De hoogte van het toetsingsvlak varieert van 31m in de meest noordelijke hoek van
het plangebied tot 52m aan de rand van het toetsingsvlak. Een windturbine in dit gebied zal het vlak dus doorsnijden.
Dit betekent niet dat windturbines hier niet mogelijk zijn. Wel is er een specialistische toetsing nodig om de potentiele
verstoring nader te analyseren. Een dergelijke toetsing zal normaal gesproken door de luchtverkeersleiding worden
uitgevoerd.

7

Aangenomen wordt dat de ILS een dual frequency localizer heeft.
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DME NID

31m

Figuur 3-7: Ligging van plangebied Wells Meer ten opzichte van de toetsingsvlakken voor de CNS-apparatuur van
luchthaven Weeze
Naast de CNS-apparatuur van de luchthaven dient ook rekening gehouden te worden met de
radarverstoringsgebieden voor radarstations in Nederland die in de RARRO zijn gedefinieerd. Plangebied Wells Meer
ligt binnen het verstoringsgebied van het radarstation op vliegbasis Volkel (zie Figuur 3-8). Volgens de RARRO dient bij
een tiphoogte van 114m (t.o.v. NAP) of meer een toetsing plaats te vinden. Een dergelijke toetsing wordt normaal
gesproken door TNO uitgevoerd. Indien hieruit blijkt dat er geen ernstige verstoring zal optreden dan zal het
Ministerie van Defensie een verklaring van geen bezwaar afgeven.
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Vliegbasis Volkel

Wells Meer

114m

Figuur 3-8: Ligging van plangebied Wells Meer ten opzichte van het radarverstoringsgebied van radarstation Volkel
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4

Conclusies

In dit rapport is een luchtvaarttechnische studie uitgevoerd naar hoogtebeperkingen in verband met de luchtvaart
voor het plangebied Wells Meer. Vastgesteld is dat het plangebied (grotendeels) gelegen is onder het inner horizontal
en conical surface van Airport Weeze. Windturbines met een realistische tiphoogte zullen deze vlakken doorsnijden.
De veiligheidsanalyse wijst uit dat dit kan leiden tot hoogtebeperkingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
vliegtuigen die op instrumenten (IFR) en op zicht (VFR) manoeuvreren.
Voor het IFR verkeer geven de resultaten aan dat de NDB-naderingsprocedure naar baan 09 tot maatgevende
hoogtebeperkingen zal leiden in het noordelijke gedeelte van het plangebied. De hoogtebeperkingen variëren, als
functie van de afstand tot de luchthaven, van 146 tot 207m ten opzichte van zeeniveau (zie Figuur 3-3). Buiten dit
gebied zijn er geen beperkingen als gevolg van het IFR-verkeer voor windturbines binnen het plangebied tot een
tiphoogte van 279m boven zeeniveau.
Wel wordt aanbevolen om het uiterst noordelijke gebied van het plangebied vrij te houden van windturbines, in
verband met een mogelijke (toekomstige) verlaging van de minima van de Baro-VNAV procedure voor baan 09 (zie
Figuur 3-4).
Met betrekking tot het VFR-verkeer worden, op basis van de beschikbare gegevens, geen hoogtebeperkingen in het
plangebied verwacht. De sector binnen het inner horizontal en conical surface, en binnen het plangebied, is niet van
belang voor de VFR-vliegoperaties. De standaard procedures zullen ervoor zorgen dat er geen vliegtuigen in deze
sector zullen vliegen. In het AIP is ook nadrukkelijk vermeld dat het vliegen van een verkeerscircuit over het
grondgebied van Nederland is verboden.
Verder blijkt dat om de goede werking van apparatuur voor luchtverkeerscommunicatie, -navigatie en –begeleiding te
garanderen geen hoogtebeperkingen vereist zijn, met uitzondering van de werking van de DME (NID) op de
luchthaven. In het noordelijke gedeelte van het plangebied zou het signaal van deze DME verstoord kunnen worden
(zie Figuur 3-7). Een specialistische analyse zal uit moeten wijzen of deze theoretische verstoring ook daadwerkelijk
kan voorkomen. Daarnaast kan een mogelijke verstoring optreden van het radarsysteem van de vliegbasis Volkel
indien windturbines binnen het plangebied een hoogte van 114m overschrijden. Ook hiervoor zal een specialistische
toetsing (door TNO) nodig zijn om vast te stellen of, en zo ja in welke mate, zich een verstoring kan voordoen.
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Appendix A Coördinaten van het plangebied
X-coördinaat
(m RD)

Y-coördinaat
(m RD)

Breedtegraad
(° WGS-84)

Lengtegraad
(° WGS-84)

1

206164,79

400076,76

51,58726882

6,125482564

2

208377,60

397800,93

51,56660779

6,157062371

3

209183,34

396009,80

51,55043212

6,168405367

4

208352,13

395353,60

51,54461375

6,156322288

5

204720,57

397530,64

51,56451403

6,104283019

Punt
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