Op weg naar Technology Base Twente
Ontheffingen civiel medegebruik v/h militaire
luchthaventerrein door Defensie
De voormalige vliegbasis Twenthe wordt ontwikkeld tot een iconisch bedrijventerrein op
het gebied van de moderne maakindustrie met behoud van een vliegfunctie: de
Technology Base Twente ((www.technologybasetwente.nl). In deze tekst vindt u
informatie over de aanvraag van 4 bedrijven om ontheffing voor civiel medegebruik van
de huidige luchthaven. Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor deze
ontheffing.
Luchthaven Twente is momenteel nog officieel een militair luchthaventerrein.
Aeronextlife heeft daarom net als 3 business operators (zakenjets) ontheffing bij de
Militaire Luchtvaart Autoriteit gevraagd om vanaf maart 2016 te mogen vliegen. Dit is
een vergelijkbare ontheffing als de vliegclub, zweefvliegclub en de vliegschool op dit
moment al hebben.
De businessoperators zijn ASL, Exxaero en BBjet. Zij hebben ruimschoots ervaring in de
internationale zakenvliegmarkt. ASL is het grootste Businessjet bedrijf van België en
moeder bedrijf van Jet Netherland (grootste Businessjet bedrijf van Nederland).
Aeronextlife heeft een ontheffing aangevraagd voor 16 landingen van te
ontmantelen vliegtuigen en 24 starts- en landingen voor transportvliegtuigen
(vervoer onderdelen).
• ASL BV heeft ontheffing aangevraagd voor 50 vliegtuigbewegingen per jaar.
• BBjet Aviation heeft ontheffing aangevraagd voor 50 vliegtuigbewegingen per
jaar.
• Exxaero heeft ontheffing aangevraagd voor 100 vliegtuigbewegingen per jaar.
Een vliegbeweging is een start of een landing.
•

Het ministerie van Defensie heeft de ontwerp-ontheffingsbesluiten voor deze bedrijven
ter inzage gelegd van 16 november 2015 tot en met 4 januari 2016. Met het oog op een
correct verloop van de procedure is hierna besloten alsnog een openbare kennisgeving in
de Staatscourant te publiceren en de genoemde documenten opnieuw ter inzage te
leggen van 18 februari 2016 tot en met 30 maart 2016. Personen en partijen die al een
zienswijze hebben ingediend, behoeven geen actie te ondernemen: hun zienswijze is al in
behandeling genomen en zij ontvangen na afloop van deze nieuwe ter inzagelegging
antwoord. Dan wordt ook over de aanvragen besloten.
De stukken liggen ter inzage bij
Ø het ministerie van Defensie, Plein 4, Den Haag
Ø het ministerie van Infrastructuur en Milieu, locatie Plesmanweg 1-6, Den Haag (bij
Madurodam)
Ø bij het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2 in Zwolle
Ø op het stadskantoor van Enschede, Hengelosestraat 51, Enschede.
Houdt u bij een bezoek rekening met de openingstijden. Ook zijn de ontwerp-besluiten te
raadplegen via de website
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/06/openbarekennisgeving-van-de-ontheffingen-voor-medegebruik-van-het-militaire-luchtvaartterreintwenthe-voor-aeronextlife-twente-b-v-asl-bv-bbjet-aviation-b-v-en-exxaero
Het besluit tot het verlenen van de ontheffingen voor de vier bedrijven wordt door
Defensie in april 2016 genomen. Als de ontheffingen definitief zijn, kunnen zij hier vanaf
april 2016 gebruik van maken.

