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Datum 21 juni 2019 
Nummer ILT-2019/31930 

Betreft Beschikking van de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, houdende aanwijzing van de tijdelijke 
gebieden met beperkingen Biddinghuizen A en 
Biddinghuizen B voor de festivals Defqon en Lowlands 

  
  
 
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 8 april 
2019, contactpersoon: dhr. M. de Reus, e-mail: m.de.reus@dronten.nl; 
 
Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de festivals Defqon en Lowlands 

worden de tijdelijke gebieden met beperkingen Biddinghuizen A en 
Biddinghuizen B aangewezen, begrensd door een lijn vanaf de positie 
52°25’03”N 005°43’18”E die de N708 volgt tot aan positie 52°26’34”N 
005°42’01”E, vervolgens naar positie 52°27’57”N 005°45’26”E, dan naar 
positie 52°26’44”N 005°49’31”E, vervolgens via de oostrand van het 
Veluwemeer naar positie 52°24’27”N 005°45’31”E en vervolgens naar de 
beginpositie 52°25’03”N 005°43’18”E, vanaf de grond tot 450 meter (1500 
voet) boven gemiddeld zeeniveau (zie figuur). 

 
2. Het tijdelijke gebied met beperkingen Biddinghuizen A wordt ingesteld: 

a. van vrijdag 28 juni 2019, 12:30 uur plaatselijke tijd, tot en met maandag 1 
juli 2019, 16:00 uur plaatselijke tijd, tijdens de Uniforme daglichtperiode 
(UDP); 

b. van donderdag 15 augustus 2019, 09:00 uur plaatselijke tijd, tot en met 
maandag 19 augustus 2019, 14:00 uur plaatselijke tijd, tijdens de 
Uniforme daglichtperiode (UDP). 

 
3. Het tijdelijke gebied met beperkingen Biddinghuizen B wordt ingesteld op 

zaterdag 29 juni 2019, 16:20 uur tot 16:40 uur plaatselijke tijd. 

mailto:m.de.reus@dronten.nl
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Tijdelijke gebieden met beperkingen Biddinghuizen A en 

Biddinghuizen B 
 
 
Artikel 2 
 
Voor het uitvoeren van vluchten in het tijdelijke gebied met beperkingen 
Biddinghuizen A gelden de volgende voorschriften en beperkingen: 
 
a. binnen het tijdelijke gebied met beperkingen Biddinghuizen A mogen worden 

uitgevoerd: 
1°. 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: 
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(a). de vluchten vinden niet plaats boven het evenemententerrein, de 
camping en het Walibiterrein; 

(b). wat betreft reclamesleepvluchten: een minimum vlieghoogte van 
1400 voet boven de grond of het water (1400 ft AGL); 

(c). wat betreft overige vluchten: een verplicht linkerhandcircuit (op of 
nabij de rand van het tijdelijke gebied met beperkingen) op 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); 

3°. op zaterdag 29 juni 2019 om 16:20 uur hebben alle onder 2° bedoelde 
vluchten het TGB Biddinghuizen A verlaten in verband met een 
demonstratie van een helikopter van het type Bölkow Bo-105 met 
registratie D-HSDM; 

4°. tijdens de demonstratie luistert de gezagvoerder van D-HSDM uit op de 
van toepassing zijnde frequentie van MilATCC Schiphol; 

5°. vluchten door of in opdracht van de Landelijke eenheid, afdeling 
Luchtvaart, vluchten voor zoek- en reddingsacties of spoedeisende 
medische vluchten blijven mogelijk in het gebied tussen 16:20 uur en 
16:40 na coördinatie met MilATCC Schiphol; 

6°. het tijdelijke gebied met beperkingen Biddinghuizen A is op zaterdag 29 
juni 2019 om 16.40 uur weer toegankelijk voor al het onder 1° en 2° 
genoemde luchtverkeer met inachtneming van de daar vermelde 
voorschriften en beperkingen; 

b. aanvliegen van het circuit, bedoeld in onderdeel a, onder 2°, mag alleen via de 
vaart aan de noordwestzijde die loodrecht aansluit op het circuit (punt A in de 
figuur); 

c. het circuit mag alleen worden verlaten op hoekpunten onder een hoek van 45 
graden. 

 
 
Artikel 3 
 
Het tijdelijke gebied met beperkingen Biddinghuizen B is verboden voor 
burgerluchtverkeer, waaronder op afstand bestuurde luchtvaartuigen, 
modelluchtvaartuigen, ballonnen etc., met uitzondering van een helikopter van 
het type Bölkow Bo-105 met registratie D-HSDM. 
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Artikel 4 
 
Het handelen in strijd met deze beschikking levert een strafbaar feit op. 
 
 
Artikel 5 
 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 28 juni 2019 en vervalt met 
ingang van 20 augustus 2019, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken. 
Deze beschikking zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Indien 
de Staatscourant waarin deze beschikking wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 
28 juni 2019, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij 
terug tot en met 28 juni 2019. 
 
De operationele inhoud van deze beschikking wordt bekendgemaakt per NOTAM 
door het MilATCC Schiphol. 
 
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
namens deze, 
Inspecteur ILT team Rail Bedrijven en Luchtvaart Infra, 
 

 
 
 
 

M.M. Das 
Senior Inspecteur 
 
 
 
 
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. 
 
Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres. 
 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan: 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
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Afdeling Juridische Zaken 
Postbus 16191 
2500 BD  Den Haag 
 
 
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; 
- Persvoorlichter ILT per e-mail: persvoorlichting@ilent.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; 
- DCRO per e-mail: info@dcro.nl; 
- NACA per e-mail: secretariaat@naca.nl; 
- ILT per e-mail: aviation-approvals@ilent.nl; 
- Gemeente Dronten, t.a.v. de heer M. de Reus, per e-mail: 

m.de.reus@dronten.nl; 
- Lelystad Airport per e-mail: info@lelystadairport.nl. 
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