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Handhaingsverzoek vliegveld Teuge

Geachte heer Boreel,
Op 21 juni 2018 heeft u het volgende handhavingsverzoek ingediend.
“Op 13 juni 21.15 uur en enkele minuten later voor een tweede keer een viermotorig vliegtuig
(waarschijnlijk een oldtimer) over de vlieghaven Teuge. Beide keren sprongen er parachutisten uit het
vliegtuig.” U vertelt daarbij dat het gebruik van Teuge voor para sprongen na 20.00 uur verboden is.
Controle
Een toezichthouder van de afdeling VVHH/HH heeft op 28 juni 2018 een controle van het logboek
gedaan. Daarbij is voornamelijk gekeken na de vluchtgegevens van 13 juni 2018. Tijdens deze
controle is gezien dat er na sluitingstijd vanaf het vliegveld niet is gevlogen.
13 juni 2018
De overlast die heeft plaatsgevonden op 13 juni 2018 in de avond is afkomstig van een militaire
oefening. Vanaf vliegveld Twente is een Herculesvliegtuig opgestegen en heeft parachutisten gedropt
nabij het vliegveld Teuge. Het vliegtuig heeft op ca. 3 km hoogte gevlogen en de parachutisten zijn
buiten het landingsgebied van Teuge op de grond gekomen.
Conclusie
Vliegveld Teuge heeft zich aan de voorschriften gehouden die staan vermeld in het Omzettingsbesluit
van 2010.
Meer informatie
Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. De contact gegevens vindt u in de
voettekst van deze brief.
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Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer te vermelden. Dit nummer vindt u boven
aan deze brief.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

M.J.B. Kaal

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief
duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te
treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een
bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie
kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht
kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op
www.rechtspraak.nl.
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website
van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet
eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het
Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.
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