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Beschikking van de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, houdende ontheffing van de maximale
vliegerhoogte voor diverse vliegerevenementen

T 070-4563056
Kees.van.Hees©ILenT.nI

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen de aanvragen:
ILT-2017/93342 van de heer B. Jansen van Vliegerciub Powerkiting Zuid en Oost
van 15 november 2017, contactpersoon van Vliegerfeest Vroomshoop, e-mail:
bennie jansen@hotmail.com;
ILT-2018/8874 en ILT-2018/8877, beiden van de heer D. Knol, G. Luchesenstraat
10, 8371 WD Scheerwolde (06-11872620) van 18 januari 2018, contactpersoon
van Vliegerfestival Meppel en Vliegerfestival Denekamp; e-mail:
d.knol1987kDnmaiI.nI;
ILT-2018/14113 van mevrouw A. Keuken, secretaris van de Oranjevereniging
Gramsbergen eo. van 10 februari 2018, tevens contactpersoon, e-mail:
oranjevereniging@cwamsbergen.nl;
ILT-2018/16741 van de heer J. Bulsink, secretaris van Vliegervereniging FFF van
20 februari 2018, tevens contactpersoon van Vliegerevenement Gemert evenals
S. Koopman (06-10874928), H. van Beek (06-51017530) en J. van de Laar (0620477208), e-mail: fffbestuurhotmaiI.com;
Gelet op artikel 5.5, derde lid, van de Wet luchtvaart;
BESLUIT:

Artikel 1
Ten behoeve van diverse vliegerevenementen te Vroomshoop, Meppel,
Denekamp, Ane (gemeente Hardenberg) en Gemert wordt ontheffing verleend
van het verbod om een kabeivlieger te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel
a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum
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hoogte van 100 meter onder de volgende voorschriften en beperkingen:
a. de vliegers mogen in afwijking van artikel 2, onderdeel a, van de Regeling
kabelvliegers en kleine ballons worden opgelaten tot een hoogte van maximaal
300 meter (984 voet AMSL) boven gemiddeld zeeniveau of zoveel lager dat
onder de laagste bewolking, inclusief flarden, wordt gebleven;
b. deze ontheffing geldt voor het gebied begrensd door een cirkel met een straal
van 1852 meter (1 nautische mijl) rondom de met coördinaten aangegeven
posities zoals aangegeven in de diverse plattegronden die in bijlage 1 bij deze
beschikking zijn opgenomen;
c. de vliegers mogen worden opgelaten gedurende de volgende tijdblokken:
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Luchtvaart
Handhaving Service-providers
Kenmerk:

ILT-2018/4277
Datum:

26MAART 2018

ILT-2017/93342 Vliegerfeest Vroomshoop:
op 30 maart 2018 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 31 maart 2018 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 1 april 2018 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 2april2018 van 07:00 uur tot 21:00 uur plaatselijke tijd;
ILT-2018/8874
op 10 mei
op 11 mei
op 12 mei
op 13 mei

Vliegerfestival Meppel:
2018 van 07:00 uur tot
2018 van 07:00 uur tot
2018 van 07:00 uur tot
2018 van 07:00 uur tot

23:59
23:59
23:59
23:59

uur
uur
uur
uur

plaatselijke
plaatselijke
plaatselijke
plaatselijke

tijd;
tijd;
tijd;
tijd;

ILT-2018/8877 Vliegerfestival Denekamp:
op 14juli 2018 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 15 juli 2018 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
ILT-2018/14113 Vliegerfeest Gramsbergen te Ane:
op 25augustus2018 van 10:00 uur tot 23:00 uur plaatselijke tijd;
op 26 augustus 2018 van 10:00 uur tot 17:00 uur plaatselijke tijd;
ILT-2018/16741 Vliegerevenement Gemert:
op 25 mei 2018 van 11:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 26 mei 2018 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 27 mei 2018 van 07:00 uur tot 17:00 uur plaatselijke tijd;
op 10 augustus 2018 van 11:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 11 augustus 2018 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 12 augustus 2018 van 07:00 uur tot 17:00 uur plaatselijke tijd;
d. de vliegers mogen alleen hoger dan 100 meter boven grond of water komen
wanneer het grondzicht 5 kilometer of meer bedraagt;
e. buiten de uniforme daglichtperiode (UDP), gepubliceerd in de luchtvaartgids
onder GEN 2.7 (zie www.ais-netherlands.nl), worden de vliegers verlicht;
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f. de organisatie van het vliegerevenement neemt ten minste 30 minuten voor
het oplaten van de vliegers en direct na het neerhalen ervan contact op met de
Supervisor van MiIATCC Schiphol (tel. 0577-458705) en blijft tijdens de uren
dat het gebied actief is telefonisch bereikbaar voor de Supervisor via een door
de Organisatie bekend te maken telefoonnummer;
g. aanwijzingen van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, MiIATCC Schiphol,
LVNL of Inspectie Leefomgeving en Transport, al dan niet gegeven via de onder
f genoemde Supervisor, in het kader van de veiligheid van het luchtverkeer,
worden nagekomen;
h. de activiteiten worden bekendgemaakt via een NOTAM, uit te geven door
MiIATCC Schiphol, tel. 0577 458705.
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2 6 NAARI 2018

Artikel 2
Het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften of beperkingen kan
aanleiding zijn de ontheffing voor het betrokken vliegerevenement in te trekken.

Artikel 3
Deze beschikking treedt voor de onderscheidene ontheffingen in werking op de
hieronder genoemde data:
ILT-2017/93342 Vliegerfeest Vroomshoop:
de ontheffing met dit nummer treedt in werking met ingang van 30 maart 2018
en vervalt met ingang van 3 april 2018, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.
ILT-2018/8874 Vliegerfestival Meppel:
de ontheffing met dit nummer treedt in werking met ingang van 10 mei 2018 en
vervalt met ingang van 14 mei 2018, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken;
ILT-2018/8877 Vliegerfestival Denekamp:
de ontheffing met dit nummer treedt in werking met ingang van 14 juli 2018 en
vervalt met ingang van 16 juli 2018, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken;
ILT-2018/14113 Vliegerfeest Gramsbergen te Ane:
de ontheffing met dit nummer treedt in werking met ingang van 25 augustus
2018 en vervalt met Ingang van 27 augustus 2018, tenzij deze voortijdig wordt
ingetrokken;
ILT-2018/16741 Vliegerevenement Gemert:
de ontheffing met dit nummer treedt in werking met ingang van 25 mei 2018 en
vervalt met ingang van 13 augustus 2018, tenzij deze voortijdig wordt
ingetrokken;
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
•EUR ILT/LUCHTVAART,
DE IN!

ILT-2018/4277

Datum:

2 6 NAAkT 2010

ig. C.J.M. van Hees

Bezwaarmogelijkheid
Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u hiertegen op grond van
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum
waarop deze beschikking is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
-

-

-

-

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
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ILT

Deze beschikking wordt in de vorm van een PDF-file gezonden aan:

Luchtvaart
Handhaving Service-providers
Kenmerk:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LVNL, t.a.v. OPS-Helpdesk, per e-mail: OPS Helpdesk@lvni.nl;
LVNL, t.a.v. mediarelaties, per e-mail: mediarelatieslvnl.ni;
De Supervisor van MiIATCC Schiphol per e-mail: AOCS Mii Suocmindef.nl;
MiIATCC Schiphol per e-mail: aiscmindef.nl;
AMC MËIATCC Schiphol per e-mail: AOCS.AMCmindef.nI;
Het Commando Luchtstrijdkrachten, t.a.v. CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR
C2, per e-mail: atcmindef.ni;
Marine Hoofdkwartier, CZSK, Afdeling Luchtvaart, per e-maii:
P44246 mi nd ef. n 1;
Militaire Luchtvaart Autoriteit per e-maii: MLA@mindef.nl;
Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, per e-mail: dlvrlvt©klod.oolitie.nl;
AOPA-NL per e-mail: secretarv@aopa.nl;
KNVvL per e-mail: oerations©knvvl.ni en communicatie©knvvl.nl;
DARPAS per e-mail: secretarisdaroas.nl;
NACA per e-mail: secretariaatnaca.nl;
ILT per e-mail: aviation-aoorovals©ilent.nl;
Vliegervereniging FFF per e-mail: fffbestuurhotmail.com;
Oranjevereniging Gramsbergen per e-mail: oranieverenipinci@ciramsbergen.nl;
D. Knol per e-mail: d.knol1987konmail.nl;
Vliegerclub Powerkiting Zuid en Oost per e-mail: bennie iansenhotmaii.com.

JLT-2018/4277
Datum:

26MAART 2018
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Bijlage 1
bij beschikking met kenmerk ILT-2018/4277;
behorend bij artikel 1, onderdeel b.
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2 6 MAART 2018
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ILT-2017/93342 Vliegerfestival Vroomshoop
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ILT-2018/8874 Vliegerfeest Meppel
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ILT-2018/8877 Vliegerfeest Denekamp
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ILT-2018/14113 Vliegerfeest Gramsbergen te Ane
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ILT-2018/16741 Vliegerevement Gemert
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