Aanvraag

Ontheffing plaatsen van (tijdelijke)
objecten rond de luchthavens
Schiphol en Lelystad

Met dit formulier kunt u een ontheffing ex. art. 8.12 Wet Luchtvaart
aanvragen voor het oprichten of plaatsen van (tijdelijke) objecten waar
geen omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit
vereist is.

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling
genomen.
Stuur het formulier naar ILTDocumentManagement@ilent.nl

Het bedrag voor de behandeling van een aanvraag is conform de
regeling Luchtvaarttarieven (zie www.ilent.nl). De beslissing wordt pas
genomen, nadat gebleken is, dat het bedrag daadwerkelijk is
ontvangen. Hiervoor ontvangt u automatisch een betalingsverzoek.

Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

De behandelingsperiode bedraagt 6 tot 8 weken, conform AWB.

			1

Gegevens aanvrager

1.1

Naam (organisatie)

|

1.2

Adres

|

1.3

Postcode en plaats

|				|

1.4 Telefoonnummer(s) en mobiel
nummer

|																								|

1.5

|

E-mailadres

			2

Gegevens object

2.1

|										

Soort object

2.2 Hoogte object (tophoogte
object)

| 					m

2.3 Hoogte maaiveld (NAP)

|					m

2.4 Hoogte object t.o.v. NAP

|					m 		(deze hoogte moet overeenkomen met de hoogte in het LIB rapport)

2.5 Coördinaten

|						o					'					" NB |						o					'				" OL

(WGS '84)

				(RD meting)

>

|

X (rd) 																| Y (rd)

(Vul zowel de WGS '84 coördinaten
als de RD-meting coördinaten in)
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Ontheffing plaatsen van (tijdelijke) objecten rond de
luchthavens Schiphol en Lelystad
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

			3

Periode werkzaamheden

3.1

|																		|

Start en beëindiging
werkzaamheden/bouwperiode

3.2 Adres waar de werkzaamheden
plaatsvinden

|

3.3 Korte omschrijving van het plan
of de werkzaamheden

			4
4.1 Stuur de volgende bijlagen met
de aanvraag mee

			5
5.1

Bijlagen
-

Situering werkzaamheden: bij voorkeur locatie aangegeven op een topografische kaart
Tekening van het object (inclusief afmetingen) en een werktuigenplan (afmeting van de kraan)
Uitdraai LIB-tool is te genereren op http://lib-schiphol.nl/login (dit is alleen van toepassing op de luchthaven Schiphol)

Opmerkingen

Geef hier eventuele
opmerkingen die van toepassing
zijn op de aanvraag

			6

Ondertekening
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

6.1 Naam aanvrager

|

6.2 Datum en plaats

|					|

6.3 Handtekening

|
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