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Betreft

Toestemming oplaten (lichte) onbemande vrije ballon
met Hoej-geit.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Hoofddorp
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Contactpersoon
G.A. Hartzema
Coördinerend/Specialist.
Inspecteur
M +31(0)6-50036007
gijs.hartzema@ILenT.nl
Datum
22 oktober 2018

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen het verzoek van het Hoej-Hoej-Comité, de heer J. Imming, van 25 mei
2018, e-mail: jojosh@home.nl;
Overwegende:
- dat de Standardized European Rules of the Air (SERA) in bijlage 2 onder 2.1
bepalen dat een lichte onbemande vrije ballon (met daaraan een lading of
object met een massa van minder dan 4 kg) niet mag worden opgelaten
zonder toestemming van de staat waarvandaan de ballon wordt opgelaten;
- dat het samenstel van 125 sfeerballonnen groter is dan 75 cm;
- dat de algemene toestemming van de staat in de vorm van de Regeling
kabelvliegers en kleine ballons daarmee niet van toepassing is;
Gelet op paragraaf SERA.3140, SERA bijlage 2 en artikel 5.5 van de Wet
luchtvaart;
BESLUIT:
Artikel 1
Aan het Hoej-Hoej-Comité wordt toestemming verleend voor het oplaten van de
Hoej-geit, bevestigd aan +/- 125 kleine sfeerballonnen op 5 maart 2019 tussen
15:00 uur en 15:30 uur lokale tijd. De ballonnen met de Hoej-geit worden
opgelaten vanuit Schinveld, gemeente Onderbanken.
Artikel 2
Voor het oplaten van de ballonnen met de Hoej-geit gelden de volgende
voorschriften en beperkingen:
a. de Hoej-geit met een gewicht van ongeveer 400 gram wordt voorzien van een
valscherm dat de daalsnelheid beperkt tot ten hoogste 5 m/sec;
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b. het Hoej-Hoej-Comité coördineert de aanvang van de vlucht met de
luchtverkeersleiding van de luchthaven Maastricht-Aachen, tel.: 043-3587781;
c. het Hoej-Hoej-Comité voorziet de Hoej-geit van de contactgegevens van de
eigenaar/organisatie;
d. het Hoej-Hoej-Comité draagt zorg voor een WA-verzekering.
Artikel 3
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Deze beschikking treedt in werking met ingang van 5 maart 2019 en vervalt met
ingang van 6 maart 2019.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/LUCHTVAART,

Ing. G.A. Hartzema
Coördinerend/Specialistisch. Inspecteur
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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.
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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.
Deze beschikking wordt in de vorm van een pdf-bestand 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;
De aanvrager per e-mail: jojosh@home.nl;
Luchtverkeersleiding Geilenkirchen per e-mail: sbarten@e3a.nato.int;
Maastricht Aachen Airport per e-mail: info@maa.nl.
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