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Onderwerp 

Toezenden ontheffing locatiegebonden TUG Sternweg 2a in Zeewolde 

Geachte heer , 

Aanvraag 

Op 19 december 2019, aangevuld op 2 januari 2020, heeft u een aanvraag ingediend 

voor een locatiegebonden ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG). De 

aanvraag betreft het uitvoeren van helikopterrondvluchten op 18 april en 21 juni 2020. 

Inhoudelijke overwegingen 

De aanvraag is getoetst aan de criteria zoals beschreven in de beleidsregel ontheffing 

Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik. Voor wat betreft natuurbelangen is getoetst aan het 

provinciaal beleid dat is neergelegd hoofdstuk 5 omgevingsprogramma Flevoland. Deze 

toetsing heeft geen aanleiding gegeven de ontheffing te weigeren. 

Openbare orde en veiligheid 
De gemeente Zeewolde is op 6 januari 2020 op de hoogte gebracht van uw aanvraag. De 
gemeente heeft op 7 januari 2020 schriftelijk laten weten dat zij in het kader van 
openbare orde en veiligheid geen reden zien om voor de opgegeven locatie een 
ontheffing te weigeren. 

Besluit 

Ik  besluit op grond van artikel 8a. 51 van de Wet Luchtvaart en Hoofdstuk 4, artikel 35 

Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen om: 
1. De gevraagde ontheffing te verlenen aan Experience Events, Vogelkersberg 5c in

Eemnes voor het uitvoeren van de aangevraagde helikoptervluchten;
2. De volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:

 Aanvraagformulier TUG ontheffing;

 Locatiezeewolde.png.
3. In deze ontheffing voorschriften op te nemen.
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Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Koogje via 

telefoonnummer: 06-22678070 of per e-mail: j.koogje@ofgv.nl. 

Hoogachtend, 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, 

Namens deze, 

J.Jongstra
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschriften: 

 Gemeente Zeewolde;

 Inspectie Leefomgeving en Transport.
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Voorschriften 
1. De aanvraag en de bijgevoegde bescheiden maken deel uit van deze ontheffing;

2. Van de ontheffing kan gebruik worden gemaakt tijdens daglichtperiode;

3. Ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing meld u dit bij onderstaande
e-mailadressen:

 rbml@ofgv.nl;

 meldingtug@ilent.nl;
 info@zeewolde.nl.

4. Het terrein dient goed afgezet te zijn;

5. Deze ontheffing vervalt bij het vervallen van het AOC (Air Operator Certificate).

6. Eventuele aanwijzingen van politie en/of brandweer, gegeven in het belang van
de openbare orde en/of veiligheid, dienen stipt door de ontheffinghouder te
worden opgevolgd;

7. Voor aanvang van de vlucht moet de gezagvoerder van het luchtvaartuig zich er
van vergewissen dat de melding, in de zin van artikel 35, derde lid, van de
Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, door de houder van de
ontheffing is gedaan, alsmede dat een afschrift van deze ontheffing ter inzage
aanwezig is.

mailto:rbml@ofgv.nl
mailto:meldingtug@ivw.nl
mailto:meldingtug@ivw.nl
mailto:regionale.meldkamer@flevoland.politie.nl
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Bezwaar 
Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na datum van verzending ervan bij Gedeputeerde Staten van 
Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift 

dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het 
bezwaar. 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw 

bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek 
daartoe indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt 
pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat 

u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw 
bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en 

rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de administratieve rechter. In artikel 7:1 a, tweede 

lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder 
geval moeten afwijzen wanneer tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 

een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’n verzoek niet is gedaan en dit 
bezwaarschrift ontvankelijk is. 

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, 

wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het 
bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter. 

Proceskostenvergoeding 

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de 

Algemene wet bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw 
bezwaarschrift – een verzoek  kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband 

met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en 

verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het 

indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken 
overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit 

dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een 
ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 


