
Provincie Flevoland

Bijlagen

Geachte heer Van Essen,

De aanvraag betreft een locatiegebonden generieke ontheffing voor onderzoek en innovatie met 
onbemenste luchtvaartuigen vanaf het terrein van de NLR, gelegen aan de Voorsterweg 31 in 
Marknesse.

Aanvraag
Op 15 december 2020 heeft Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (hierna te 
noemen: NLR) een aanvraag ingediend voor een ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (hierna 
TUG) ingevolge artikel 8a. 51 van de Wet Luchtvaart en de ministeriële Regeling veilig gebruik 
Luchthavens en andere terreinen.
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Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland besluiten 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 Stichting Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium (Koninklijke NLR), Voorsterweg 31 in Marknesse voor het uitvoeren 
van maximaal 48 vliegbewegingen per dag een drone met vaste vleugel voor maximaal 12 
dagen in 2021;

2. Het aanvraagformulier 15122020 voor de ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik NLR 
Marknesse deel uit te laten maken van dit besluit;

3. Op de ontheffing zijn voorschriften van toepassing. Deze voorschriften zijn in de bijlage bij 
deze ontheffing opgenomen. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze goed door te nemen.
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Hoogachtend,

de secret;

- L. Verbeek

Bezv/aar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende 
informatieblad.
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Gedeputeerde Staten vanTlevoland,
'ris, de voorzitter.
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Bijlage 1.

Op grond van artikel 35 lid 2 van het Besluit burger luchthavens geldt als voorwaarde voor de 
verlening van de ontheffing dat er overleg Is gevoerd met de gemeente waar het betreffende 
terrein ligt. De gemeente Noordoostpolder heeft in het kader het voorstel tot wijziging van de 
luchthavenregeling in 2020 aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben.

In de nieuwe luchthavenregeling wordt het vliegen met onbemenste luchtvaartuig met vaste 
vleugels als een dagelijkse activiteit aangevraagd. De in het kader van deze TUG gevraagde 
maximaal 48 vliegbewegingen voor maximaal 12 dagen past binnen de vastgestelde nieuwe 
luchthavenregeling.

De aanvraag betreft een locatiegebonden generieke ontheffing voor onderzoek en innovatie met 
onbemenste luchtvaartuigen met vaste vleugels vanaf het terrein van de NLR gelegen aan de 
Voorsterweg 31 in Marknesse.

Overwegingen
Op 15 december 2020 heeft Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
(hierna te noemen: NLR) een aanvraag ingediend voor een locatiegebonden ontheffing Tijdelijk en 
Uitzonderlijk Gebruik (TUG) ingevolge artikel 8a. 51 van de Wet Luchtvaart en de ministeriële 
Regeling veilig gebruik Luchthavens en andere terreinen.

Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet 
bestuursrecht de bevoegdheid om een beleidsregel vast te stellen. Op 22 maart 2011 hebben 
Gedeputeerde Staten de beleidsregel ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) 
(hierna te noemen: beleidsregel TUG) vastgesteld. Met deze beleidsregel verschaffen Gedeputeerde 
Staten inzicht in het beleid dat zij zullen hanteren bij de beoordeling van aanvragen van 
ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik. Deze beleidsregel is van toepassing bij het 
beoordelen van aanvragen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.

Inhoudelijke overwegingen
Het verzoek heeft betrekking op activiteiten waarvoor op 1 december 2020 een nieuwe 
luchthavenregeling is vastgesteld. Voor de inwerkingtreding van deze nieuwe luchthavenregeling is 
op 3 december 2020 een verklaring van veilig gebruik van het luchtruim bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) aangevraagd. Vooruitlopend op deze verklaring wordt met de 
ontheffing voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voorkomen dat diverse onderzoeksprojecten 
van NLR vertraging oplopen.
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Procedurele overwegingen
Bevoegd gezag
Op grond van artikel 8a. 51 van de Wet Luchtvaart zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het 
bevoegd gezag om voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein ontheffing te verlenen van 
het verbod, bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid van de Wet luchtvaart, om met een luchtvaartuig op 
te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven.
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Bijlage 2.

Deze ontheffing geldt voor het uitvoeren van vluchten met drones met vaste vleugels;1.

2.

Per etmaal mag er maximaal 48 vliegbewegingen worden uitgevoerd;3.

4.

5.

6.

7.

8.

Van de ontheffing kan uitsluitend gebruik gemaakt worden tijdens de daglichtperiode zoals 
gedefinieerd in het luchtvaartreglement;

Tijdens de gevraagde periode mag er niet meer dan 12 dagen gebruik worden gemaakt van 
de ontheffing;

Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze ontheffing ontvangt de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) via een mail 24 uur van te voren een melding.

Deze ontheffing geldt tot en met 31 december 2021 dan wel tot het moment wanneer de 
verklaring van veilig gebruik door het ILT is afgegeven;

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

Indien de ontheffing wordt gebruikt moeten de afspraken uit de coördinatieregeling TGB 
NLR RPAS Testcentrum die met de zweefvliegclub Noordoostpolder zijn gemaakt, worden 
nagekomen;
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Voorschriften behorende bij ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) met kenmerk 
2728160



Provincie Flevoland

Bijlage 3

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

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 
bestuursrechter. 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: A) het bezwaarschrift is gericht 
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) 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 vrijzen 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 redelijkervrijs 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.

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 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 
voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.
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Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons 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. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365.


