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Doorzending van het

verzoek om handhavend optreden Helihaven VU MC

Geachte heer/mevrouw,
Op 22 maart 2019 IS door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Amsterdam een verzoek ontvangen om handhavend op te treden. Kort gezegd wordt aan het
college verzocht om handhavend op te treden tegen de in de ogen van verzoeker in strijd met Wet
luchtvaart in bedrijf hebben van een helikopterplatform (voor de traumahelikopter) bij het
Amsterdam UMC (locatie VUmc). Het verzoek is niet behandeling genomen omdat het college van
oordeel is dat hij in dezen niet het bevoegde gezag is.
Het college legt de huidige Wet luchtvaart vooralsnog zo uit dat provinciale staten het bevoegd
gezag is en belast is met het toezicht op de naleving van dit onderdeel van de Wet luchtvaart. Op
grond van artikel 2:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het verzoek om
handhavend optreden (alsmede de reactie van het college daarop) aan u doorgezonden.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen met
anwissen(amsterdam.nl of 0612262220).

T. van Wissen (

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

2_————

Een routebeschrjving vindt u op www.amsterdam.nI
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Eveneens per e-mail verzonden
Mevrouw R. van der Veen

Datum

13

mei

2019

Ons kenmerk
2019050 8Ja1/TW
Behandeld door T. van Wissen, Zuidas
Kopie aan

Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland, tezamen met een kopie van uw
verzoek

Onderwerp

Bes’uit uw verzoek om handhavend optreden Helihaven VU MC niet in behandeling
te nemen

Geachte mevrouw Van der Veen,

Op 22 maart 2019 heeft u een verzoek om handhavend optreden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam. Kort gezegd verzoekt u het college
om handhavend op te treden tegen de in uw ogen in strijd met Wet luchtvaart in bedrijf hebben
van een helikopterplatform (voor de traumahelikopter) bij het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Ik
besluit dat uw verzoek niet verder kan worden behandeld, Ik heb uw verzoek doorgestuurd naar
provinciale staten van de provincie Noord-Holland. Hieronder licht ik dit besluit toe.
Bevoegd gezag?
Kort gezegd, zijn op grond van de Wet luchtvaart voor (onder meer) regionale burgerluchthavens,
waaronder een helikopterplatform, luchthavenbesluiten of luchthavenregelingen vereist. Voor een
helikopterplatform als die van het VUmc gaan wij ervan uit dat een luchthavenbesluit nodig is. Met
de wetswijziging in 2009 is de bevoegdheid tot het vaststellen van zulke besluiten en regelingen
niet langer belegd bij de minister. De wetswijziging heeft niet tot gevolg gehad dat
gemeentebestuur van Amsterdam het bevoegd gezag is geworden. Zoals wijde wet thans
uitleggen is provinciale staten van f in dit geval) de provincie Noord-Holland belast met het
toezicht op de naleving van dit onderdeel van de Wet luchtvaart.
Aan het gemeentebestuur van Amsterdam komt in zoverre geen enkele bevoegdheid toe en kan
dan ook niet handhavend worden opgetreden tegen mogelijke overtredingen van de Wet
luchtvaart.
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Los van de vraag wie in deze het bevoegd gezag is, moet ook sprake zijn van een overtreding
alvorens eventueel handhavend kan worden opgetreden. Voor zover wij weten stelt het
provinciebestuur zich op het standpunt dat op grond van het overgangsrecht zoals opgenomen in
de Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) een
ontheffing voor burgerluchtvaart afgegeven op grond van artikel a, tweede lid, onderdeel b, van
de Luchtvaartwet(oud) geldig blijfttotdatvoordeze luchthaven een luchthavenbesluitofeen
luchthavenregeling als bedoeld in de Wet luchtvaart, in werking is getreden (zie artikel IX, derde
lid). Zonder overtreding kan niet handhavend worden opgetreden. Omdat uw verzoek door mij is
doorgestuurd naar het provinciebestuur van Noord-Holland, verwacht ik evenwel dat zij motiveert
waarom al dan niet in dit geval van handhavend optreden moet worden afgezien.
Amsterdam
Zoals u heeft vernomen van de heer De Haan, die vanuit de directie Ruimte en Duurzaamheid van
de gemeente Amsterdam bekend is met dit dossier, is de gemeente Amsterdam betrokken bijeen
helikopterplatform binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amsterdam. Bovendien is het
gemeentebestuur van Amsterdam het bevoegde gezag om te beoordelen of zo’n voorziening
juridisch-planologisch is toegestaan of dat daar indien mogelijk toestemming voor wordt
gegeven.
Hoewel uw verzoek daar niet op ziet, wordt ten overvloede opgemerkt dat het huidige
helikopterplatform bij het VUmc op grond van het bestemmingsplan VU medisch centrum (e.o.)
juridisch-planologisch is toegestaan waardoor het gemeentebestuur van Amsterdam (als bevoegd
gezag) evenmin handhavend kan optreden. Dit zou bijvoorbeeld anders zijn ingeval het
helikopterplafform in strijd met de regels van het vigerende be5temmingsplan in gebruik zou zijn.
Nu dat niet het geval is, bestaat er voor het gemeentebestuur van Amsterdam geen grondslag om
handhavend op te mogen treden.
In uw e-mail schrijft u dat de gemeente Amsterdam bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid
moet nemen en in het kader van de bescherming van de leefomgeving, de veiligheid en het welzijn
van haar inwoners handhavend moet optreden. Het is echter niet mogelijk om zonder wettelijke
basis handhavend op te treden (los van de vraag of in deze sprake is van een overtreding). Kort
gezegd, zonder overtreding kan niet handhavend worden opgetreden.
Hoe nu verder?
Omdat wij veronderstellen dat, zoals hierboven uiteengezet, het provinciebestuur (voor een deel)
het bevoegd gezag is, wordt uw verzoek aan hen doorgestuurd. De heer De Haan zal u daarnaast
op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in dit dossier.

Een routebeschrjving vindt u op www.amsterdam.nI

Gemeente Amsterdam

Datum 13 mei 2019
Kenmerk zoioso8IalITVi/
Pagina 3 van 3

Besluit
Omdat het gemeentebestuur van Amsterdam niet het bevoegde gezag is, kan uw verzoek om
handhavend op te treden tegen het helikopterplatform bij het VUmc niet inhoudelijk worden
behandeld.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

/
Drs. E. Agricola
Directeur Ruimte en Duurzaamheid

Tegen dit besluit kan ingevotge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders, t.a. v. de Directie Juridische Zaken, Postbus 202,
zoooAE, Amsterdam. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrft bedraagt zes weken. De
termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het bestuit op de voorgeschreven wijze
bekend is gemaakt. Betenghebbenden kunnen in afriachting van de behandeling van het
bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in dienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam (RechtbankAmsterdam, sector Bestuursrecht,
afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, zo7oA W, Amsterdam).
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