it valschermspringen:

M0567/18- TEMPORARY RESTRICTED AREA 'TEUGE' ACTIVATED FOR
PARACHUTE JUMPING.
AREA: 521441N0060248E RADIUS 4NM BTN GND/FL095.
AREA PROHIBITED.
AUTHORIZED CROSSING TFC CONTACT MILATCC SCHIPHOL. GND - FL095,
DAILY 1830-2000,
03 APR 18:302018

UNTIL 05 APR 20:002018. CREATED: 14 MAR 09:262018

BESLUIT:

Artikel I

1. Ten behoeve van het uitvoeren van valschermsprongen wordt als springgebied het
tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Teuge aangewezen, begrensd door de
volgende coördinaten en hoogte:

TGB Teuge

een cirkelvormig gebied met een straal van vier (4) nautische mijlen met als
middelpunt coördinaat 52°14 '41''N 006°02 '48"E, van grondniveau tot FL 095 (zie
figuur).

2. Het TGB Teuge, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de hieronder
genoemde dagen en tijdstippen:

Week 14

dinsdag 3 april2018 van 20:30 uur tot 22:00 uur lokale tijd; woensdag 4 april2018
van 20:30 uur tot 22:00 uur lokale tijd; donderdag 5 april2018 van 20:30 uur tot
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22:00 uur lokale tijd.
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Artikel2
Voor het gebruik van het TGB Teuge gelden de volgende regels:
TGB Teuge
1. het uitvoeren van andere vluchten dan de bij het valschermspringen betrokken
vlucht in het TGB is niet toegestaan, met uitzondering van gecoördineerde
vluchten door lucht- vaartuigen die vooraftoestemming hebben verkregen van de
supervisor van het MilA Tee Schiphol;
2. de aan de oefening deelnemende gezagvoerder en gezagvoerders van vluchten als
ge- noemd in onderdeel a, dienen radiocontact te hebben met het MilATee
Schiphol voor het binnenvliegen van het in artikel 1, eerste lid, genoemde TGB en
dienen te voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de genoemde LVL-instantie;
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c. tijdens het vliegen binnen het TGB dient de aan de oefening deelnemende

gezagvoerder gebruik te maken van een SSR-transponder met mode Sofmodes A en

c·,
4. de bij het valschermspringen betrokken vlucht wordt uitgevoerd conform
instrumentvlieg- voorschriften;
5. niet-deelnemend luchtverkeer dient vijf (5) nautische mijlen vrij te worden
gehouden van de laterale grenzen van het TGB;
6. dedaadwerkelijkeactiveringende-activeringvanhetTGBwordtdoordesupervisorvan
het MilATCC Schiphol gecoördineerd met de supervisor van LVNL en de
havenmeester van Airport Teuge.
Artikel3
Handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking is een strafbaar
feit.
Artikel4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 3 april 2018 en vervalt met ingang
van 6 april 2018.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal
tevens bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM

De Minister van Defensie,
voor deze,
De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit,

w.g.

JP. Apon, Kolonel

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is
bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienst- verlening,
ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004,
3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn 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. Indien
onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopi- ge voorziening te vragen
bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht
verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.
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TOELICHTING
In week 14 van 2018 vindt een parachutespringoefening plaats, waarbij
valschermsprongen bij duisternis zullen worden uitgevoerd. Ter bescherming van deze
bijzondere activiteit in de lucht wordt in verband met de veiligheid in de lucht het
tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Teuge ingesteld gedurende bekendgemaakte
dagen en tijdstippen.
Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart en
luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het tijdelijke gebied
met beperkingen binnenvliegen na toestemming van het MilATCC Schiphol. Dit geldt
tevens voor luchthavenluchtverkeer van en naar Airport Teuge dat minimaal24 uur
van tevoren is aangemeld.
Parachutist komt lelijk ten val:

Parachutiste overledén-na harde landi

• Zaterdag 9 juni raakte een 19-'
• De ervaren springster we

.

et hoo

parachutiste zwaar gewond tijdens de landing.
tsel per traumahelikopter afgevoerd naar het

Isala Ziekenhuis in
g kwam het trieste bericht dat ze zond
• Onderz

wees uit dat het hier om een noodlottig ongeval ging.

Paradropping:

\\

• Op woensdag 13 juni werden er boven Teuge parachutisten gedropt vanuit een
Hercules C.130 van de Koninklijke Luchtmacht.

Flight Activity for G-781
(480C05) on June 13th 2018
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Vragen aan de Voorzitter van het eRO beraad van 4 September 2018

Voorzitter wilt U de volgende vragen aan de Gedeputeerde
voorleggen :"

1 Staat U na mijn inspraak nog achter het antwoord van Uw afdeling
Handhaving van Uw Provincie?
2Deelt U mijn mening dat het antwoord dat Uw afdeling handhaving
heeft gegeven feitelijk onjuist en onvolledig is.
En dus misleidend.
3 Past de betrokken brief in de wijze waarop de Provincie met haar
burgers wilomgaan.
En bestaan hier interne richtlijnen voor?

En aan de Directeur van de Luchthaven:
1 Wist U voor 13 juni 2018 van het voornemen van de Kon
Landmacht om een para dropping op Teuge na sluitingstijd uit te
voeren?
2 Heeft de Kon Landmacht enigerlei financiële vergoeding voor het
gebruik van de Luchthaven en/ of het Paracentrum toegezegd?

