otie Leefomgeving en Transport
nisterie van lnfrasrrucwur en Waterstaat
-

beschikking
Datum

Nummer

Betreft

1 4 SEP. 2018

1LT2018/57223
Beschikking van de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, houdende het instellen van een tijdelijk
gebied met beperkingen Zutphen boven een te
demonteren Vi-raket uit de Tweede Wereldoorlog

en
Mercuriusplein 1-63
Hoofddorp
Postbus 575
2130 AN Hoofddorp
Contactpersoon
Ing. C.J.M. van Hees
Senior Inspecteur

T 070-456 3056
kees.van.hees©ILenT.nl
Datum

14 SEP. 2018
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen het verzoek van de gemeente Zutphen met kenmerk 110230, per e-mail
ontvangen op 11 juli 2018;
Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1

Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van bijzondere
luchtverkeersactiviteiten rond de demontage van een Vi-raket uit de Tweede
Wereldoorlog wordt het tijdelijke gebied met beperkingen Zutphen aangewezen,
een cirkelvormig gebied:
met een straal van 1 nautische mijl met als middelpunt de positie met de
coördinaten 52°0841.10”N 006°1108.00E;
vanaf de grond tot vluchtniveau 065 (FL 065);
vanaf 17 september 2018 tot en met 28 september 2018;
dagelijks van 09:00 uur tot 16:00 uur plaatselijke tijd.
Zie figuur.

-

-

-

-
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Artikel 2
Binnen het tijdelijke gebied met beperkingen Zutphen gelden de volgende
beperkingen:
a. binnen het gebied zijn alleen HEMS- en SAR-vluchten en vluchten van de
Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, toegestaan;
b. de vluchten, genoemd in onderdeel a, mogen alleen het gebied binnenvliegen
na toestemming van MiIATCC Schiphol; deze dienst verleent de toestemming
pas na verificatie met de dienstdoende commandant van de Explosieven
Opruimings Dienst Defensie, Adjudant de heer R.K. van Drongelen, telefonisch
bereikbaar via nummer 06 3985 3838.
—
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Artikel 3

ILT
Luchtvaart
Vergunningen

1. Het handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking levert
een strafbaar feit op.
2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

Datum

1 4 SEP. 2018

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 17 september 2018 en vervalt
met ingang van 29 september 2018. Indien de Staatscourant waarin deze
beschikking wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 17 september 2018, treedt deze
beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 17
september 2018.
Deze beschikking wordt bekendgemaakt per NOTAM, uit te geven door de Flight
Data en NOTAM Office (FDNO) van MiIATCC Schiphol, tel.: 020 4062843.
-

De Explosieven Opruimings Dienst Defensie meldt het beëindigen van de
activiteiten aan AlS MiIATCC Schiphol (tel.: 0577 458 327), zodat de NOTAM kan
worden ingetrokken.
-

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE SENIOR INSPECTEUR ILT/ VERGUNNINGEN,

Ing. C.J.M. van Hees

Toelichting
Het TGB Zutphen wordt ingesteld op verzoek van de burgemeester van de
gemeente Zutphen met het doel om (eventuele) vluchten van de Landelijke
eenheid, afdeling Luchtvaart, en de traumaheli ongestoord te kunnen uitvoeren in
het luchtruim boven de locatie waar de ontmanteling van een Vi-raket uit de
Tweede Wereldoorlog plaatsvindt.
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Bezwaarmogelijkheid
Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop
deze beslissing is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.

ILT
Luchtvaart
Vergunningen
Datum

14 SEP 2018

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
—

—

—

—

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van de beschikking 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

Afsch rifth ouders
Deze beschikking zal als PDF-file worden verzonden aan:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LVNL, t.a.v. OPS-Helpdesk, per e-mail: OPS Helodesk@lvnl.nl;
LVNL, t.a.v. mediarelaties, per e-mail: mediarelatiesclvnl.nl;
de Supervisor van MiIATCC Schiphol per e-mail:
AOCS Mii Suomindef.nl;
MiIATCC Schilhol per e-mail: ais©mindef.nI;
het Commando Luchtstrijdkrachten, t.a.v. CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2, per e-mail: atc@mindef.ni;
Marine Hoofdkwartier, CZSK, Afdeling Luchtvaart, per e-maii:
N 35 mi nd ef. ni;
Militaire Luchtvaart Autoriteit per e-mail: MLAmindef.nl;
Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, per e-mail:
divjiVt©klpd.loiitie.ni;
Inspectie Leefomgeving en Transport per e-maii: aviation
a rovais@iient.ni;
de aanvrager per e-mail: ivanmeeizutohen.nI;
EODD per e-mail: EODD@mindef.ni en RK.v.DronQelenmindef.nI;
AOPA-NL per e-mail: secretarv@aopa.ni;
KNVvL per e-mail: oierations@knvvl.nl en communicationscknvvl.nl;
DARPAS per e-maii: secretaris@darpas.nl;
DCRO per e-mail: info©dcro.ni;
NACA per e-maii: secretariaatnaca.nl.

Pagina 4 van 4

