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      Onderwerp 
Afronding aanvraag locatie gebonden ontheffing TUG, Sternweg 2a in Zeewolde 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Aanvraag 
Op 5 januari 2021 heeft Experience Events B.V. een aanvraag ingediend voor een locatie 
gebonden ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG). Dit is verplicht op grond 
van artikel 8.a 51 Wet luchtvaart en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere 
terreinen.  
 
De aanvraag betreft het uitvoeren van helikoterrondvluchten op 17 april en 20 juni 2021 
vanaf een weiland gelegen aan de Sternweg 2a in Zeewolde.  
 
Inhoudelijke overwegingen 
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 Zeewolde is op 5 januari 2021 op de hoogte gebracht van uw aanvraag. De gemeente 
Zeewolde heeft op 7 januari 2021 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 ExperienceEvents B.V., Vogelkersberg  
5 C in Eemnes voor het uitvoeren van de aangevraagde helikoptervluchten; 

2. De volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit: 
• Aanvraagformulier TUG ontheffing; 
• verklaringgebruikzeewolde; 
• locatiezeewolde. 
3. In deze ontheffing voorschriften op te nemen.  
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Covid-19 
Landelijke RIVM maatregelen en noodverordeningen op dit gebied kunnen ertoe leiden 
dat er geen evenementen mogen worden georganiseerd. De aanvraag voor een TUG 
ontheffing is alleen getoetst aan geldende regelgeving vanuit de Wet luchtvaart, het 
Omgevingsprogramma Flevoland en de beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk 
Gebruik. 
 
De aanvrager is verantwoordelijk om de wet- en regelgeving ter voorkoming van 
verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) na te leven. 
 
Vragen 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Koogje via 
telefoonnummer: 06-22678070 of e-mail: j.koogje@ofgv.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Namens deze, 
 
xxx 
 
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 
 
Bijlage: Voorschriften 
 
 
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. Deze ontheffing vervalt bij het vervallen van het AOC (Air Operator Certificate). 
 
5. Het terrein dient goed afgezet te zijn 
 
6. 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. 
 

7. 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. 
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