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De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen de aanvraag met kenmerk ILT-2019/13297 van de heer D. Toonen,
namens Stichting ’t Hessenhuus van 7 maart 2019, e-mail: d.toonen1@chello.nl;
Gelet op artikel 5.5, derde lid, van de Wet luchtvaart;
BESLUIT:

Artikel 1
Ten behoeve van het Vliegerfeest in Drempt Gelderland wordt ontheffing verleend
van het verbod om een kabelvlieger te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel
a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum
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 boven gemiddeld zeeniveau (984 voet AMSL) 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 coördinaten zoals aangegeven in
de plattegrond die in bijlage 1 bij deze beschikking is opgenomen;
c. de vliegers mogen worden opgelaten gedurende de volgende tijdblokken:
op zaterdag 13 juli 2019 van 08:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op zondag 14 juli 2019 van 08:00 uur tot 18:00 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;
f. de organisatie van het vliegerevenement neemt ten minste 30 minuten voor
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het oplaten van de vliegers en direct na het neerhalen ervan contact op met de
Supervisor van MilATCC 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, MilATCC 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 opgevolgd;
h. de activiteiten worden bekendgemaakt via een NOTAM, uit te geven door het
Flight Data en NOTAM Office (FDNO) van MilATCC Schiphol, tel. 020 4062843.
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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 in werking met ingang van 13 juli 2019 en vervalt met
ingang van 15 juli 2019, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.
Hoogachtend,
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
De Inspecteur ILT/Luchtvaart,

Ing. G.A. Hartzema

Pagina 2 van 4

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.
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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.
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.
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_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: operations@knvvl.nl en communicatie@knvvl.nl;
DARPAS per e-mail: secretaris@darpas.nl;
NACA per e-mail: secretariaat@naca.nl;
ILT per e-mail: aviation-approvals@ilent.nl;
Stichting ‘t Hessenhuus, t.a.v. D. Toonen, per e-mail: d.toonen1@chello.nl;
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Bijlage 1 behorend bij beschikking
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