ILT
Luchtvaart
Vergunningen
Mercuriusplein 1-63
Hoofddorp
Postbus 575
2130 AN Hoofddorp
Datum
Nummer
Betreft

13 juni 2016
ILT-2016/49735
Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied
met beperkingen IJsselmeer

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Contactpersoon
A.E. Schurink - van der Klugt
Senior inspecteur
T 070-4563459
F 070-4563009
Antoinette.Schurink@ILenT.nl
Datum
13 juni 2016

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen het verzoek van Warner Brothers Movie, ontvangen op 6 juni 2016, contactpersoon dhr. R. Borsch, tel. +34 (0) 661 69 02 75, e-mail: remcoborsch@me.com;
Overwegende dat:
- er filmopnames plaatsvinden ten behoeve van de bioscoopfilm Bodega Bay;
- er opnames worden gemaakt van onbemande schaalmodellen van luchtvaartuigen die vlogen tijdens WO II;
- er opnames worden gemaakt van bemande luchtvaartuigen die vlogen tijdens
WO II;
- er in het gebied tijdens opnames helikopters aanwezig zijn ten behoeve van
filmopnames en search en rescue;
- risico’s als gevolg van kruisende civiele en militaire luchtvaartuigen beperkt
moeten worden;
- er een operationeel plan is ingediend;

BESLUIT

Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de opnames van de bioscoopfilm
Bodega Bay wordt als tijdelijk gebied met beperkingen aangewezen het TGB IJsselmeer met de volgende begrenzing (zie figuur):
-

-

een rechte lijn van 52°34’38.73”N 005°32’41.81”E naar 52°59’39.31”N
005°09’22.75”E, naar 53°05’35.73”N 005°22’35.22”E, naar 52°50’21.47”N
005°36’01.08”E, naar 52°37’35.88”N 005°40’06.61”E en weer terug naar het
beginpunt 52°34’38.73”N 005°32’41.81”E;
vanaf de grond of het water tot een hoogte van FL 065;
op werkdagen van 23 juni 2016 tot en met 25 juli 2016;
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-

gedurende de daglichtperiode, gepubliceerd in de luchtvaartgids onder GEN
2.7.
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Figuur: Tijdelijk gebied met beperkingen IJsselmeer
Artikel 2
In het tijdelijke gebied met beperkingen IJsselmeer gelden de volgende
voorschriften en beperkingen:
a. binnen het tijdelijke gebied met beperkingen IJsselmeer mogen na toestemming van AOCS NM (Dutch Mil) worden uitgevoerd:
1°. vluchten door of in opdracht van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart;
2°. vluchten voor zoek- en reddingsacties of
3°. spoedeisende medische vluchten;
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b. binnen het tijdelijke gebied met beperkingen IJsselmeer mogen vluchten
worden uitgevoerd met:
- luchtvaartuigen van het type Spitfire MK1 met registraties G-AIST en GCHUK, het type Spitfire MKV met registratie G-CISV, het type Hispano Buchon HA 1112 M1L met registratie G-AWHK, het type Bristol Blenheim met
registratie G-BPIV en het type YAK met registratie N699DP;
- een luchtvaartuig van het type AS350 ten behoeve van de veiligheid met
registratie G-WHST, of een vergelijkbaar vervangend luchtvaartuig;
- een luchtvaartuig van het type AS355 ten behoeve van filmopnames met
registratie G-OHCP, of een vergelijkbaar vervangend luchtvaartuig;
- 50 lichte onbemande luchtvaartuigen zoals vermeld in het aan de Inspectie Leefomgeving en Transport aangeleverde operationele plan;
- luchtvaartuigen van en naar de Vliehorsrange na coördinatie;
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c. de vluchten worden uitgevoerd conform het door ILT beoordeelde operationeel plan;
d. de vluchten blijven vrij van vogelbroedgebieden;
e. er vinden geen gelijktijdige vluchten plaats van bemande en onbemande
luchtvaartuigen in het TGB IJsselmeer, met uitzondering van de vluchten die
noodzakelijk zijn voor TV-opnames, search and rescue en voor transport van
de piloten van de onbemande luchtvaartuigen;
f. het luchtvaartuig van het type AS350 luistert uit op de frequentie van Dutch
Mil information en dient als forward relay ingeval van het kruisen van vluchten door of in opdracht van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, vluchten ten behoeve van zoek- en reddingsacties of spoedeisende medische
vluchten;
g. de volgende coördinatieafspraken moeten worden nagekomen:
1°. de Aerial Coördinator coördineert dagelijks om 15.00 uur lokale tijd met
de supervisor AOCS NM tel. 0577-45 8705 de voorgenomen activiteiten
in de EHD 49 en de EHR 4 voor de dag daaropvolgend en de daaruit
voortvloeiende beperkingen voor het gebruik van het TGB IJsselmeer;
2°. de Aerial Coördinator coördineert dagelijks om 15.00 uur lokale tijd met
de supervisor AOCS NM tel. 0577-45 8705 de geplande tijden waarop de
dag daaropvolgend gebruik wordt gemaakt van het TGB IJsselmeer;
3°. de Aerial Coördinator meldt de activiteiten in het tijdelijke gebied met
beperkingen een half uur voor aanvang bij de supervisor AOCS NM, tel.
0577-45 8705; het beëindigen van de activiteiten wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de supervisor AOCS NM;
4°. de Aerial Coördinator is tijdens activatie van het tijdelijke gebied met
beperkingen bereikbaar op tel. +34 (0) 661 69 02 75.
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Artikel 3
Het handelen in strijd met deze beschikking is een strafbaar feit.
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Artikel 4
Het niet of niet volledig nakomen van de in artikel 2 genoemde voorschriften of
beperkingen kan aanleiding zijn deze beschikking in te trekken.

Artikel 5
De operationele inhoud van deze beschikking wordt bekendgemaakt per NOTAM
door AOCS NM.

Artikel 6
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 23 juni 2016 en vervalt met
ingang van 26 juli 2016. Indien de Staatscourant waarin deze beschikking wordt
geplaatst, wordt uitgegeven na 23 juni 2016, 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 23 juni 2016.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE SENIOR INSPECTEUR ILT LUCHTVAART,

Antoinette Schurink-v.d. Klugt
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Toelichting
Van 23 juni 2016 tot en met 25 juli 2016 vinden tijdens de daglichtperiode opnames plaats door Warner Brothers Movie voor de bioscoopfilm Bodega Bay. Er worden opnames gemaakt van o.a. Spitfires, Bristol Blenheim en Hispano Buchon
luchtvaartuigen. Daarnaast vinden opnames plaats van schaalmodellen van luchtvaartuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De opnames vinden gedurende 13 dagen
binnen de genoemde periode plaats boven het oostelijk deel van het IJsselmeer.
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Ter bescherming van het luchtverkeer dat voor deze opnames vliegt, wordt een
tijdelijk gebied met beperkingen ingesteld. Het gebied wordt direct na het beëindigen van de opnames of op dagen dat er geen opnames plaatsvinden vrijgegeven
voor het overige verkeer.
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Bezwaarmogelijkheid
Indien u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u hiertegen op grond van het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop
deze vergunning 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 de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
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:
De Gemeente Staphorst per e-mail: A.Land@staphorst.nl;
Provincie Overijssel per e-mail: meldpunt@overijssel.nl;
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 AOCS NM per e-mail: AOCS.Mil.Sup@mindef.nl;
AOCS NM per e-mail: ais@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:
P44246@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;
DARPAS per e-mail: info@DARPAS.nl;
NACA per e-mail: secretariaat@naca.nl;
De aanvrager Warner Brothers Movie per e-mail: remcoborsch@me.com.
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