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Geachte heer Boreel,
Op 4 december 2018 hadden mw. de Groot van luchthaven Teuge en de heren Boerdam en
van Eijk van de provinciale afdeling Vergunningverlening en Handhaving een gesprek met u.
U heeft in dit gesprek, zoals ook eerder tijdens een inspraakmogelijkheid bij de CRO op 4
september 2018, aangegeven dat in onze brief d.d. 10 juli 2018 ter behandeling van uw
handhavingsverzoek van 21 juni 2018 onjuistheden staan. Ter toelichting op die brief het
volgende:
Naar aanleiding van uw brief van 21 juni 2018 heeft de toezichthouder op 6 juli 2018
luchthaven Teuge bezocht. Van de havendienst heeft hij vernomen dat op 13 juni een militair
Herculesvliegtuig afkomstig van Twente Airport parachutisten heeft gedropt. Het betrof een
militaire oefening en de Hercules is niet op Teuge geland of opgestegen. U heeft gemeld dat
u heeft ontdekt dat het toestel van vliegbasis Gilze-Rijen kwam en niet uit Twente. Tevens
heeft u aangegeven dat de parachutisten op de luchthaven Teuge zijn geland. De
toezichthouder heeft vastgesteld dat er parachutisten zijn geland op de voorgenomen plaats.
Het kan uiteraard altijd zijn dat één of meerdere parachutisten zijn afgedwaald en ook elders
zijn geland. Dat het vliegtuig achteraf niet uit Twente bleek te komen maar uit Gilze-Rijen zal
heel goed zo kunnen zijn, maar doet in dit verband voor ons niet ter zake. Het betrof een
mededeling van de havenmeester die daarover dan mogelijk abuis was. Naar onze mening is
het vertrekpunt van een vliegtuig niet een relevant feit voor het toezicht op het landzijdige
toezicht van de Omzettingsregeling waar wij nader onderzoek naar hadden moeten
uitvoeren. Het zelfde geldt voor de exacte landingsplek van alle parachutisten. Belangrijkste
conclusie is dat de Hercules niet is geland of opgestegen van Teuge en dat deze militaire
oefening doordoor niet in strijd met het geldende Omzettingsbesluit was.
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Tot zover onze reactie op de door u gestelde onjuistheden in onze brief. Mocht u nog andere
onjuistheden hebben opgemerkt dan vernemen we dat graag.
Een afschrift van deze brief zullen we aan de CRO Teuge zenden.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Martin Kaal
Teammanager Handhaving

