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Beschikking van de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, houdende de ontheffing van de
transponderverplichting in ‘Malden Area’ op vrijdag 30
augustus 2019

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Contactpersoon
G.A. Hartzema
Coördinerend/Specialist.
Inspecteur
M +31(0)6-50036007
gijs.hartzema@ILenT.nl
Datum
3 januari 2019

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen de aanvraag van de Nijmeegse Aeroclub, ontvangen per e-mail op 19
november 2018, contactpersoon: dhr. H.W. Ording, telefoon 06-12136523, email: hwording@gmail.com;
Gelet op artikel 5.5, derde lid, van de Wet luchtvaart;
BESLUIT:
Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens een evenement met historische
zweefvliegtuigen ten opzichte van bepaalde soorten luchtverkeer of luchtverkeersactiviteiten wordt ontheffing verleend van de transponderverplichting op vrijdag
30 augustus 2019 in het gebied dat als ‘Malden Area’ is opgenomen in bijlage 3,
behorende bij artikel 9, eerste lid, van de Regeling luchtverkeersdienstverlening
en is gepubliceerd in ENR 2.2 en ENR 6-2.6 van de luchtvaartgids.
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Artikel 2
In het in artikel 1 genoemde gebied gelden op 30 augustus 2019 de volgende
voorschriften en beperkingen:
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a. de Nijmeegse Aeroclub of de havenmeester meldt het gebruik van het genoemde gebied ten minste 15 minuten voorafgaand aan de eerste vlucht
met een zweefvliegtuig dat geen gebruik maakt van een SSR-transponder
aan de supervisor van MilATCC Schiphol via telefoonnummer 0577 458700;
b. de gezagvoerder van een zweefvliegtuig met een bruikbare Mode S SSR transponder activeert deze (ALT/S code 7000);
c. de Nijmeegse Aeroclub of de havenmeester meldt het beëindigen van het
gebruik van deze ontheffing bij de supervisor van MilATCC Schiphol via het
eerder genoemde telefoonnummer.
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Artikel 3
Het handelen in strijd met deze beschikking levert een strafbaar feit op.
Artikel 4
Het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften of beperkingen kan aanleiding zijn deze ontheffing in te trekken.
Artikel 5
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 30 augustus 2019 en vervalt
met ingang van 31 augustus 2019, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.
De operationele inhoud van deze beschikking wordt bekendgemaakt per NOTAM,
uit te geven door de Operationele helpdesk LVNL.

Hoogachtend,
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
De Inspecteur ILT/Luchtvaart,

Ing. G.A. Hartzema
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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.
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.
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Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Juridische zaken
Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG
Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de rechtbank van uw woonplaats
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Afschrifthouders
Deze beschikking zal als PDF-file worden gezonden aan:
 LVNL, t.a.v. OPS-Helpdesk, per e-mail: OPS_Helpdesk@lvnl.nl;
 LVNL, t.a.v. mediarelaties, per e-mail: mediarelaties@lvnl.nl;
 De Supervisor van MilATCC Schiphol per e-mail: AOCS_Mil_Sup@mindef.nl;
 MilATCC Schiphol per e-mail: ais@mindef.nl;
 AMC MilATCC Schiphol per e-mail: AOCS.AMC@mindef.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: N35@mindef.nl;
 Militaire Luchtvaart Autoriteit per e-mail: MLA@mindef.nl;
 Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, per e-mail: dlvplvt@klpd.politie.nl;
 AOPA-NL per e-mail: secretary@aopa.nl;
 KNVvL per e-mail: communicatie@knvvl.nl;
 NACA per e-mail: secretariaat@naca.nl;
 ILT per e-mail: aviation-approvals@ilent.nl;
 De aanvrager, de Nijmeegse Aeroclub, per e-mail: hwording@gmail.com.
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Toelichting
In de Regeling luchtverkeersdienstverlening zijn in artikel 9 gebieden ingesteld
waarin een transponderverplichting geldt. Deze gebieden zijn vastgesteld om de
kans op botsingen tussen luchtvaartuigen te verkleinen. Het gaat dan om de
botsingskans tussen zweefvliegtuigen en verkeersvliegtuigen of tussen
zweeftoestellen en militaire jachtvliegtuigen. Een van die gebieden is de
Transponder Mandatory Zone D (TMZ D). Deze is op werkdagen actief van 09.00 –
17.00 uur lokale tijd boven 1200 ft boven gemiddeld zeeniveau en op overige
dagen en tijdstippen boven 2500 ft boven gemiddeld zeeniveau.
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Binnen de TMZ D is een gebied vastgesteld waarin de hierboven genoemde
beperkingen niet gelden. Dit gebied is in bijlage 3 van de Regeling
luchtverkeersdienstverlening aangeduid als ‘Malden Area’. Binnen dit gebied geldt
dat de beperkingen van de TMZ D niet van toepassing zijn van vrijdag 17:00 uur
tot en met maandag 09:00 uur lokale tijd en tijdens feestdagen. In dit tijdsbestek
geldt er in de ‘Malden Area’ dus geen transponderverplichting.
De reden van deze afwijkende regels in de TMZ D is het feit dat er in Malden een
zweefvliegveld ligt waarop de Nijmeegse Aeroclub actief is. Vanaf dit
zweefvliegveld wordt regelmatig gevlogen met historische zweefvliegtuigen. Deze
toestellen beschikken doorgaans niet over een transponder. Om deze
zweefvluchten met historische zweefvliegtuigen toch mogelijk te maken vanaf dit
zweefvliegveld zijn de regels met betrekking tot de transponderverplichting
aangepast in een beperkt gebied.
Van 30 augustus tot en met 1 september 2019 organiseert de Nijmeegse Aeroclub
een evenement met historische zweefvliegtuigen. 31 augustus en 1 september
vallen in het weekend. Gedurende deze dagen gelden de afwijkende regels en kan
met transponderloze zweefvliegtuigen worden gevlogen. Vrijdag 30 augustus is
een doordeweekse dag waarop de transponderverplichting geldt. Om het evenement ook op vrijdag 30 augustus 2019 te kunnen laten plaatsvinden wordt ontheffing verleend van de transponderplicht die in het genoemde gebied van toepassing
is.
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