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Beschikking van de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied
met beperkingen voor de festivals Defqon en Lowlands
Paradise

T 070-4563056
Kees.van.Hees@ILenTnI

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen het verzoek van de burgemeester van de gemeente Dronten van 26 april
2018 met kenmerk ILT-2018/31277, contactpersoon: dhr. F. Venema, e-mail:
F.Venema@dronten.nI;
Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;
BESLUIT:
Artikel 1

1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de festivals Defqon en Lowlands
Paradise wordt een tijdelijk gebied met beperkingen Biddinghuizen
aangewezen, begrensd door een lijn vanaf de positie 52°25’02.86”N
005°43’17.92”E die de N708 volgt tot aan positie 52°26’34.35”N
005°42’01.48”E, vervolgens de tocht volgt tot aan positie 52°27’57.15”N
005°45’25.88”E, naar positie 52°26’43.78”N 005°49’30.81”E, vervolgens via de
oostrand van het Veluwemeer naar positie 52°24’27.48”N 005°45’30.33”E en
vervolgens naar de beginpositie 52°25’02.86”N 005°43’17.92”E, vanaf de
grond tot 450 meter (1500 voet) boven gemiddeld zeeniveau (zie figuur).
2. Het tijdelijke gebied met beperkingen Biddinghuizen wordt ingesteld:
a. van vrijdag 22 juni 2018, 14:00 uur plaatselijke tijd, tot en met maandag
25 juni 2018, 14:00 uur plaatselijke tijd, tijdens de Uniforme
daglichtperiode (UDP);
b. van donderdag 16 augustus 2018, 09:00 uur plaatselijke tijd, tot en met
maandag 20 augustus 2018, 14:00 uur plaatselijke tijd, tijdens de Uniforme
daglichtperiode (UDP).
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Tijdelijk gebied met beperkingen Biddinghuizen

Artikel 2

Voor het uitvoeren van vluchten in het tijdelijke gebied met beperkingen
Biddinghuizen gelden de volgende regels:
a. binnen het tijdelijke gebied met beperkingen mogen worden uitgevoerd:
10. vluchten door of in opdracht van de Landelijke eenheid, afdeling
Luchtvaart, vluchten voor zoek- en reddingsacties of spoedeisende
medische vluchten;
2°. overige vluchten mits die een linkerhandcircuit volgen aan de rand van
het tijdelijke gebied met beperkingen, zoals aangegeven in de hierboven
getoonde figuur; voor deze vluchten geldt:
(a). de vluchten vinden niet plaats boven het evenemententerrein, boven
de camping Walibi;
(b). wat betreft en boven reclamesleepvluchten: een minimum
vlieghoogte van 1400 voet boven de grond of het water (1400 ft
AGL);
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(c). wat betreft overige vluchten: een verplicht linkerhandcircuit (op of
nabij de rand van het tijdelijke gebied met beperkingen) o 1000
voet boven de grond of het water (1000 ft AGL) alsmede een
minimum vlieghoogte van 1000 voet boven het hoogste obstakel
gelegen binnen 600 meter, met uitzondering van vluchten waarvoor
een ontheffing van de minimum vlieghoogte is afgegeven;
(d). wat betreft beroepsmatige vluchten met op afstand bestuurde
luchtvaartuigen van operators die beschikken over een
bedrijfsontheffing of een ROC: een minimum afstand van het op
afstand bestuurde luchtvaartuig tot de randen van het
evenemententerrein, de camping en het Walibiterrein van minimaal
150 meter;
(e). wat betreft op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’s) die vallen
onder de mini- en microdroneregeling: een minimale afstand van de
RPA tot de randen van het evenemententerrein, de camping en het
Walibiterrein van minimaal 50 meter (bij een maximale hoogte van
50 meter boven de grond of het water);
b. aanvliegen van het circuit, bedoeld onder a, sub 2°, mag alleen via de vaart
aan de noordwestzijde die loodrecht aansluit op het circuit (punt A op
tekening);
c. het circuit mag alleen worden verlaten op hoekpunten onder een hoek van 45
graden.
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Artikel 3

Het handelen in strijd met deze beschikking levert een strafbaar feit op.

Artikel 4

Het tijdelijke gebied met beperkingen Biddinghuizen wordt uiterlijk een dag van
tevoren bekendgemaakt via een NOTAM, uit te geven door het Flight Data en
NOTAM Office (FDNO) van MiIATCC Schiphol, tel. 020 4062843.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 22 juni 2018 en vervalt met
ingang van 21 augustus 2018.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
IR ILT/LUCHTVAART
DE INSPE(
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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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Deze beschikking wordt in de vorri van een PDF-file gezonden aan:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LVNL, t.a.v. OPS-Helpdesk, per e-mail: OPS Helodesk©IvnLnl;
LVNL, t.a.v. mediarelaties, per e-mail: mediarelaties@lvnl.nl;
De Supervisor van MiIATCC Schiphol per e-mail: AOCS Mii Suo@mindef.nl;
MiIATCC Schiphol per e-mail: ais@mindef.nl;
AMC M1IATCC Schiphol per e-mail: AOCS.AMCcmindef.nl;
Het Commando Luchtstrijdkrachten, t.a.v. CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR
C2, per e-mail: atc@mindef.nl;
Marine Hoofdkwartier, CZSK, Afdeling Luchtvaart, per e-mail:
P44246@mindef.nl;
Militaire Luchtvaart Autoriteit per e-mail: MLA@mindef.nl;
Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, per e-mail: divolvt©klodoolitienI;
AOPA-NL per e-mail: secretarv©aopa.nl;
KNVvL per e-mail: oerationsknvvl.nl en communicatieknvvl.nI;
DARPAS per e-mail: secretariscdaroas.nl;
DCRO per e-mail: info@dcro.nl;
NACA per e-mail: secretariaat©naca.nI;
ILT per e-mail: aviation-aoorovals@ilent.nl;
Gemeente Dronten, t.a.v. de heer F. Venema, per e-mail:
f.venema@dronten.nl;
Lelystad Airport per e-mail: info©lelystadairoort.nI.
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