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DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen het verzoek van het NLR, ontvangen op 19 juni 2017, contactpersoon
dhr. J. van der Vorst, tel.: 088 511 33 22, e-mail: jasper.van.der.vorst@nlr.nl;
Gezien het gegeven dat:
- op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’s) voorrang moeten verlenen aan al
het andere luchtverkeer; dat dit mogelijk is door binnen zichtafstand van de
piloot te blijven en die afstand te maximeren;
- het NLR beschikt over een ROC met nr 9/2016 met de mogelijkheid van het
uitvoeren van testvluchten;
- de ATZ Twente niet verboden is voor kruisend verkeer, maar wel dringend
wordt geadviseerd vrij te blijven van de ATZ;
- door het instellen van een tijdelijk gebied met beperkingen wel een beperking
ten opzicht van ander verkeer kan worden gerealiseerd;
Gelet op paragraaf SERA.3145 van verordening (EU) nr. 923/2012, artikel 5.5,
derde lid, van de Wet luchtvaarten artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van bijzondere
luchtverkeersactiviteiten tijdens testvluchten van een RPA wordt als tijdelijk
gebied met beperkingen aangewezen het gebied RPAS Twente, begrensd door
een cirkel met een straal van 1 mijl met als middelpunt 52°16'29.01"N
6°53'8.94"E, vanaf de grond tot een hoogte van 1500 voet boven de grond of het
water.
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Artikel 2
In het tijdelijke gebied met beperkingen RPAS Twente gelden de volgende
voorwaarden en beperkingen:
a. het tijdelijke gebied met beperkingen RPAS Twente is verboden voor al het
luchtverkeer met uitzondering van:
1°. de (test)vluchten met onbemande luchtvaartuigen door of onder verantwoordelijkheid van het NLR of State of Motion, of door brandweer Twente;
2°. HEMS-, SAR- en vluchten van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, na contact te hebben opgenomen op de frequentie van Twente
Radio;
3°. vluchten in- en outbound Twente Airport waarvoor minimaal 24 uur van
te voren PPR voor is aangevraagd en toegewezen, met in acht neming
van lid c;
b. de vluchten vinden plaats gedurende de daglichtperiode zoals gepubliceerd in
het AIP Netherlands GEN 2.7;
c. de vluchten met onbemande luchtvaartuigen mogen alleen plaatsvinden op
momenten dat er geen bemande luchtvaartuigen zijn;
d. de vluchten vinden alleen plaats na goedkeuring van de havenmeester van
Twente Airport;
e. de (test) vluchten vinden plaats binnen visual line of sight (VLOS), met een
maximum hoogte van 1000 ft boven de grond of het water;
f. de overige eisen uit de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen, SERA
en het ROC van het NLR (of overige gebruikers) blijven van kracht.
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Artikel 2
Het handelen in strijd met deze beschikking is een strafbaar feit.
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Artikel 3
Het TGB RPAS Twente wordt uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vluchten per
NOTAM geactiveerd.
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Deze beschikking treedt in werking met ingang van 3 juli 2017 en vervalt met
ingang van 1 januari 2018.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE SENIOR INSPECTEUR ILT/VERGUNNINGEN,

Antoinette Schurink-v.d. Klugt
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Bezwaarclausule
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
datum waarop deze beschikking is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.

ILT
Luchtvaart
Vergunningen
Datum
3 juli 2017

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.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

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 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 CLSK/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;
Twente Airport: meiltje.degroot@twente-airport.nl
De aanvrager per e-mail: Jasper.van.der.Vorst@nlr.nl.
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