
inspectie Leefomgeving en Transport
‘Ainisterie van Infrastructuur en Waterstaat

besch i kkirig

Datum 31 augustus 2018

Nummer 1LT2018/47093

Betreft Beschikking van de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied
met beperkingen in verband met een
Bondsschuttersfeest in Doenrade

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen het verzoek van Stichting Bondsfeest Doenrade 2018 van 15 juli 2018,
contactpersoon dhr. S. Gerris, e-mail: stefan.gerriseurocontroI.int;

ILT Vergunningen
Marktvensters Rail en
Luchtvaart

Postbus 16191
2500 BD Hoofddorp

Mercuriusplein 1-63
Hoofddorp

Contactpersoon
Ing. C.].M. van Hees
Inspecteur

T 070-4563056
Kees. van Hees©ILenT. nI

Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1.

Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens schietactiviteiten bij het
Bondsschuttersfeest 2018 in Doenrade wordt het volgende tijdelijke gebied met
beperkingen ingesteld, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten,
hierna te noemen TGB Doenrade (zie figuur):

- een cirkel met een straal van 0,5 NM rondom de positie 50°57’57’N en
005°5457E;

- vanaf de grond tot een hoogte van 457 meter (1500 voet AMSL) boven
gemiddeld zeeniveau;

- op zondag 2 september 2018 van 15:30 uur lokale tijd tot zonsondergang
(einde uniforme daglichtperiode (UDP), gepubliceerd in de luchtvaartgids
onder GEN 2.7 (zie www.ais-netherlands.nl));

- op zaterdag 8 september 2018 van 14:00 uur lokale tijd tot
zonsondergang (einde uniforme daglichtperiode (UDP), gepubliceerd in de
luchtvaartgids onder GEN 2.7 (zie www.ais-netherlands.nl)).
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Artikel 2

Figuur: Tijdelijk gebied met beperkingen Doenrade

Voor het uitvoeren van vluchten in het tijdelijke gebied met beperkingen gelden
de volgende beperkingen:

a. het is verboden vluchten uit te voeren binnen het TGB Doenrade tenzij het
gaat om vluchten die worden uitgevoerd door of in opdracht van de Landelijke
eenheid, afdeling Luchtvaart, vluchten voor zoek- en reddingsacties of
spoedeisende medische vluchten;

b. schietactiviteiten in het TGB Doenrade mogen alleen plaatsvinden als hiervoor

expliciet toestemming is verkregen van de luchtverkeersleiding van Maastricht
Aachen Airport; de schietcoördinator neemt daartoe ten minste 30 minuten

voor aanvang van de activiteit contact op met de plaatselijke
luchtverkeersleiding van Maastricht Aachen Airport via telefoonnummer 043 —

3587781; bij het eerste contact wordt het telefoonnummer kenbaar gemaakt
waarop de Organisatie gedurende de activiteit te allen tijde bereikbaar is;
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c. de schietcoördinator meldt het einde van de actviteit(en) aan de
luchtverkeersleiding van Maastricht Aachen Airport eveneens via het
eerdergenoemde telefoonnummer;

d. de schietactiviteiten worden stilgelegd wanneer de luchtverkeersleiding dat
heeft aangegeven in verband met een vlucht door of in opdracht van de
Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, vluchten voor zoek- en reddingsacties
of een spoedeisende medische vlucht.

e. de activiteiten worden bekendgemaakt via een NOTAM, uit te geven door de
Operationele Helpdesk van de LVNL, tel. 020 4062201.

Artikel 3

ILT Vergunningen
Marktvensters Rail en
Luchtvaart

Datum 31 augustus 2018

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

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 2 september 2018 en vervalt
met ingang van 9 september 2018, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,
DE INSI ILT/LUCHTVAART,

C.J.M. van Hees
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Bezwaarmogelijkheid ILT Vergunningen
Marktvensters RaH en

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening,
Luchtvaart

ingaande de dag na verzending van deze brief, bezwaar indienen. Het bezwaar
moet minimaal bevatten: Datum 31augustus2018

• naam en adres indiener;
• dagtekening;
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• gronden van het bezwaar;
• uw handtekening.

Het bezwaar kan onder vermelding van ‘bezwaar’ en het kenmerk van deze brief
worden gestuurd naar het volgende adres:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de rechtbank Midden-Nederland
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtsraak.nl.

Verzending en afschrifthouders

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

- LVNL, t.a.v. OPS-Helpdesk, per e-mail: OPS Helodesklvnl.nl;
- LVNL, t.a.v. mediarelaties, per e-mail: mediarelatiesIvnl.nl;
- De Supervisor van MiIATCC Schiphol per e-mail: AOCS Mil Suo@mindef.nl;
- MiIATCC Schiphol per e-mail: aismindef.nl;
- AMC MiIATCC Schiphol per e-mail: AOCS.AMCmindef.nl;
- Het Commando Luchtstrijdkrachten, t.a.v. CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR

C2, per e-mail: atcmindef.nl;
Marine Hoofdkwartier, CZSK, Afdeling Luchtvaart, per e-mail: N35mindef.nl;
Militaire Luchtvaart Autoriteit per e-mail: MLAmindef.nl;
Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, per e-mail: dlvplvt©klpd.oolitie.nl;
AOPA-NL per e-mail: secretary©aooa.nl;
KNVvL per e-mail: ooerationsknvvI.nl en communicatiecknvvI.nl;
DARPAS per e-mail: secretaris@daroas.nl;
NACA per e-mail: secretariaat@naca.nl;
ILT per e-mail: aviation-aoprovals©ilent.nl;
Stichting Bondsfeest Doenrade 2018 t.a.v. S. Gerris, per e-mail:
stefan .cierris@eurocontrol. int;
Luchthaven Maastricht Aachen Airport per e-mail: info@maa.nl;
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