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Nummer 
Vestiging statushouders in nabijheid helihaven Ypenburg 

 

Onderwerp 
 3132 

 

 

 

 

Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting 

Op 14 oktober 2015 hebben Provinciale Staten ingestemd met het afgeven van een 

luchthavenregeling voor een helikopterluchthaven aan de Spoorlaan te Den Haag. 

Eén van de voorwaarden voor het toestaan van de luchthaven is een minimale afstand 

tot permanent bewoonde huizen van vijfhonderd meter. 

 

Op 4 februari 2016 maakte de gemeente Den Haag bekend voornemens te zijn met 

ingang van oktober dit jaar 150 statushouders tijdelijk te huisvesten in de omgeving 

van de Plas van Reef in de wijk Ypenburg. De provinciale fracties van SP en D66 

steunen het uitgangspunt om statushouders in onze provincie op te vangen, maar 

constateren ook dat deze beoogde opvanglocatie vlakbij de helikopterluchthaven aan 

de Spoorlaan ligt. Hierdoor wordt mogelijk niet meer voldaan aan het afstandscriterium 

voor het toelaten van helikoptervluchten. 

 

1. Bent u bekend met het voornemen van de gemeente Den Haag tot het vestigen van 

statushouders in de nabijheid van de helikopterhaven?1 

Antwoord 

Ja 

 

2. a. Op welke afstand van de beoogde helikopterhaven wordt de tijdelijke bewoning 

voor statushouders gerealiseerd? Is dit naar uw mening in overeenstemming met 

het afstandscriterium? 

b)  Zo nee, welke gevolgen heeft de bebouwing voor de afgegeven 

luchthavenregeling? 

 

Antwoord 

Op dit moment is nog niet bekend op welke afstand de tijdelijke bewoning wordt 

gerealiseerd. De gemeente Den Haag onderzoekt op dit moment welke beperkingen 

voor woningbouw er op deze locatie gelden. De door PS vastgestelde 

luchthavenregeling wordt bij dit onderzoek betrokken. 

 

                                                           
1 http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Locatie-bij-Plas-van-Reef-huisvesting-

statushouders.htm  
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Op basis van het onderzoek zal een definitief besluit worden genomen over de 

huisvesting van statushouders nabij de Plas van Reef.  

 

b) Zo nee, welke gevolgen heeft de bebouwing voor de afgegeven 

luchthavenregeling? 

 

Antwoord 

Op dit moment zijn er geen gevolgen voor de afgegeven luchthavenregeling. 

 

3. Heeft u contact met de gemeente Den Haag over het respecteren van het 

afstandscriterium voor bewoning in de nabijheid van de helikopterhaven? 

 

Antwoord 

Ja 

 

 

Den Haag, 8 maart 2016           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                    voorzitter, 

 

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit 

 

 


