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DE MINISTER VAN DEFENSIE,

HANDELENDE:

in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

GELEZEN:

het verzoek van de Deputy Chief Joint Fires 1MCG van 23 april 2019;

GELET OP:

artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van vluchten met een Puma of Raven RPAS (remotely piloted aircraft
system) ter ondersteuning van de praktische opleiding tot officier der mariniers (POTOM)
worden als inzetgebieden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB)
aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:
TGB Andijk

een cirkelvormig gebied met een straal van vijf (5) km met als middelpunt coördinaat
52°4431.53N 005°16’55.55E, van grondniveau tot 500 ft AMSL (zie figuur);
TGB Kornwerderzand
een cirkelvormig gebied met een straal van vijf (5) km met als middelpunt coördinaat
53°04’23.14’N 005°2000.13E, van grondniveau tot 500 ft AMSL (zie figuur);
TGB Laaksum
een cirkelvormig gebied met een straal van vijf (5) km met als middelpunt coördinaat
52°5106.78N 005°2439.31’E, van grondniveau tot 500 ft AMSL (zie figuur);
TGB Lelystad
een cirkelvormig gebied met een straal van vijf (5) km met als middelpunt coördinaat
52°3409.31’N 005°3114.39E, van grondniveau tot 500 ft AMSL (zie figuur).
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2. De TGB’s, genoemd in het eerste lid, worden ingesteld op de hieronder genoemde dagen
en tijdstippen in week 26 en week 27:
TGB Andijk
van vrijdag 28 juni 2019 22:00 uur tot en met zondag 30 juni 2019 06:00 uur lokale tijd;
TGB Kornwerderzand
van donderdag 27 juni 2019 12:00 uur tot en met zondag 30 juni 2019 06:00 uur lokale
tijd;
TGB Laaksum

zondag 30 juni 2019 van 08:00 uur tot en met 12:00 uur lokale tijd;
TGB Lelystad
van zondag 30 juni 2019 23:00 uur tot en met maandag 1 juli 2019 06:00 uur lokale tijd.
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TGB Lelystad

Artikel 2

Voor het gebruik van de in artikel 1, eerste lid, genoemde TGB’s gelden de volgende
voorwaarden en beperkingen:
a. het uitvoeren van andere vluchten in de in artikel 1, eerste lid, genoemde gebieden is niet
toegestaan, met uitzondering van door tussenkomst van hetzij MiIATCC Schiphol, hetzij
Amsterdam FIC, hetzij via werkafspraken vooraf gecoördineerde vluchten, en gecoördi
neerde HEMS- en SAR-vluchten en vluchten van de Landelijke eenheid, afdeling Lucht
vaart;
b. gedurende de uitvoering van de vluchten met het Puma of Raven RPAS dient te allen tijde
contact mogelijk te zijn tussen de uitvoerende eenheid en hetzij MiIATCC Schiphol, hetzij
Amsterdam FIC;
c. de bestuurder van het Puma of Raven RPAS coördineert de aanvang en beëindiging van
de vluchten met MiIATCC Schiphol en Amsterdam FIC;
d. tijdens de uitvoering van de vluchten met het Puma of Raven RPAS worden de in het
“Operations Manual” en “Permit to fly” opgenomen beperkingen in acht genomen;
e. de maximale vlieghoogte binnen de TGB’s bedraagt 400 ft AMSL.
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Artikel 3
Handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking levert een strafbaar feit
op.

Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 27 juni 2019 en vervalt met ingang van
2 juli 2019.
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens
bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie,
voor deze:
De Directeur Militaire

art Autoriteit,

Com

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienst
verlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA
Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn 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. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorzie
ning te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.
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TOELICHTING

Het opereren met een op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPAS: remotely piloted aircraft
system) wordt binnen de defensieorganisatie uitgevoerd door verschillende eenheden.
Activiteiten waarbij een RPAS van het type Puma of Raven wordt ingezet, zijn gebonden aan
stringente regelgeving, verwoord in de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaar
tuigen.
Een RPAS kan conform die regeling worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeers
leidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen. In deze beschik
king zijn op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 vier tijdelijke gebieden
met beperkingen aangewezen ten behoeve van de praktische opleiding tot officier der
mariniers (POTOM).
Via een vooraf gepubliceerde notice to airmen (NOTAM) is het vliegverkeer gewaarschuwd
dat het betrokken luchtruim verboden gebied is.
Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, en luchtvaartuigen
ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen de tijdelijke gebieden met beperkingen bin
nenvliegen na coördinatie met hetzij MiIATCC Schiphol, hetzij Amsterdam FIC. Via werkaf
spraken tussen de RPAS-commandant en de ‘modelvliegclub Pegasus (Enkhuizen)’ wordt
laatstgenoemde in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het TGB Andijk.
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