Aanvraag

Vergunning luchtvaartvertoning of
luchtvaartwedstrijd

Met dit formulier vraagt u een ontheffing voor een luchtvaartvertoning
of luchtvaartwedstrijd aan.
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling
genomen.

			1

Gegevens organisator

1.1

Naam en voorletter(s)

|

1.2

Adres

|

1.3

Postcode en plaats

|				|

1.4 Telefoonnummer(s)

|

1.5

|

E-mailadres

Stuur het formulier naar div.hoofddorp@ilent.nl of naar
Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

			2

Gegevens directeur luchtvaartvertoning

2.1

|																	|

Naam en voorletter(s) en de
(eventuele) plaatsvervanger

2.2 Adres

|

2.3 Postcode en plaats

|				|

2.4 Telefoonnummer(s)

|

2.5 E-mailadres

|

2.6 Ervaring, categorie I, II, III of IV
(Zie ook de bijlage over het CV in
paragraaf 9 van dit formulier en tabel
2 van de Regeling
luchtvaartvertoningen (de Regeling))

n I
n II
n III
n IV

			3

Gegevens aanvraag

3.1

n Aanvraag luchtvaartwedstrijd 				

n Aanvraag luchtvaartvertoning

3.2 Vind de vertoning plaats op een
luchthaven of een TUG-locatie?

n Luchthaven (Ga verder met vraag 3.8)			

n TUG-locatie

3.3 Wordt er van de TUG-locatie
gestart en/of geland?

n Ja			 n Nee

3.4 Wordt afgeweken van de
standaard baanlengte zoals
beschreven in tabel 1 van de
Regeling Luchtvaartvertoningen?

n Ja (verklaring toevoegen, zie 'Bijlagen')			

De aanvraag betreft een

n Nee
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3.5 Indien er gestart/geland wordt
van de TUG-locatie, is er bij de
desbetreffende provincie een
TUG-ontheffing aangevraagd?

n Ja			 n Nee (Een ontheffing van de desbetreffende provincie is noodzakelijk)

3.6 Vind de vertoning plaats boven
water?

n Ja			 n Nee (ga verder met vraag 3.8)

3.7 Wordt er vanaf het water gestart
en/of geland?

n Ja			 n Nee

3.8 Is de organisator verzekerd voor
aansprakelijkheid jegens
anderen?

n Ja			 n Nee (Dit is volgens de regeling verplicht, zonder verzekering kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen)
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Gegevens evenement locatie

4.1 Naam/aard van het evenement

|

4.2 Locatie van het evenement

|Plaats:																| Gemeente:
|Geografische positie:

4.3 Naam contactpersoon gemeente

|

4.4 E-mailadres contactpersoon

|

4.5 Telefoonnr. contactpersoon

|

4.6 Is er een verklaring van geen
bezwaar van de gemeente (art.
158 RTL) verstrekt door de
betreffend gemeente(n)?
(zie ook paragraaf 9)

n Ja			 n Nee (Uw aanvraag kan niet in behandeling worden genomen)
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Aantal deelnemers

5.1

Aantal deelnemers categorie A

|

5.2 Aantal deelnemers categorie B

|

5.3 Aantal deelnemers categorie C

|

			6

Luchtruimaspecten

6.1 Vereiste vlieghoogte (ft)

|Min:									| Max:

6.2 Maximale snelheid waarmee de
demonstratie (langsvlucht/
kunstvlucht) wordt uitgevoerd

|Max. snelheid langsvlucht:								| Max. snelheid kunstvlucht:

6.3 Worden er voorwerpen of
stoffen uitgeworpen?

n Voorwerpen				n Stoffen				n N.v.t. (ga verder met vraag 6.5)

6.4 Voldoen deze voorwerpen of
stoffen aan de voorwaarde zoals
genoemd in art. 10 van het
Besluit Luchtverkeer 2014?

n Ja			 n Nee (Voor het uitwerpen van voorwerpen/stoffen is een aanvullende ontheffing noodzakelijk.
							Deze kan worden aangevraagd bij de Inspectie)

6.5 Wordt er luchthaveninformatie
verstrekt tijdens de vertoning?

n Ja			 n Nee (Ga verder met vraag 6.7)

6.6 Naam/namen van de
luchthaveninformatieverstrekker

|

6.7 Wordt er luchtverkeersleiding
verzorgd tijdens de vertoning?

n Ja			 n Nee (ga verder met vraag 6.9)

6.8 Naam/namen van de
luchtverkeersleider(s)

|

6.9 Is er een veiligheidscommissie
ingesteld?

n Ja			 n Nee (ga verder met vraag 6.11)

6.10 Naam/namen van de
veiligheidscommissie leden

|
|
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Vergunning luchtvaartvertoning of luchtvaartwedstrijd
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

n Ja			 n Nee (ga verder met vraag 7.1)

6.12 Waarom is dit verkeersgebied
gewenst?

6.13 Omschrijf het verkeersgebied

|Radius (NM) :					| Hoogte :						| Zichtafstand :					|Max. snelheid :					
|Geografische positie :
|Gewenste frequentie :
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Vertoningsdata en tijdstippen
Datum							Aanvangstijd					Eindtijd							Uitwijkdatum

7.1

Wanneer vindt de vertoning of
wedstrijd plaats?

|								|								|								|
|								|								|								|
|								|								|								|
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Luchthaven- of terreinaspecten

8.1 Is de locatie bereikbaar voor
hulpdiensten

n Ja			 n Nee

8.2 Sluit het evenementencalamiteitenplan van de
vertoning aan bij het regionale
crisisbestrijdingsplan?

n Ja			 n Nee

8.3 Bevindt zich in het
vertoningsgebied een of
meerdere van de hiernaast
genoemde objecten?

n Luchthavens											n Milieubeschermingsgebieden
n Chemische industrien								n Kerncentrales
n Spoorwegemplacementen							n Aaneengesloten bebouwing
n Vogelconcentratiegebieden (Luchtvaartgids art. 60, onderdeel a onder 1 van het LVR)
n Obstakels met een verticale hoogte van ten minste 45 meter
n Brandstofopslagplaatsen (hierbij inbegrepen takstations, LPG-installatie e.d.)

8.4 Op welke wijze wordt er door de
vertoningsdirecteur rekening
gehouden met de bij vraag 8.3
geselecteerde objecten?
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Bijlagen

9.1 Stuur de volgende bijlagen mee

-

Verklaring van geen bezwaar van de gemeente waar het evenement wordt gehouden (Art. 158, Regeling Toezicht
Luchtvaart)
- Programma met overzicht van de deelnemers. Dit overzicht moet minimaal de volgende items bevatten:
• Naam deelnemer
• Type luchtvaarttuig
• Registratie
• Soort demonstratie (langs- / kunstvlucht)
• Snelheid waarmee deze demo uitgevoerd wordt
• Indien van toepassing: Beschrijving bijzondere activiteit zoals bijv. landing op trucktop landing, ribbon cut, e.d.
- Recente ervaring (CV) (alleen bij de eerste aanvraag van het seizoen) display director, cat I, II, III of IV (Zie tabel 2 van de
regeling luchtvaartvertoning)
- Topografische kaart met hierop aangegeven:
• Vertoningsgebied (Uit de tekening moet duidelijk de afmeting van het gebied blijken)
• Vertoningslijn		 (Uit de tekening moet duidelijk de afstand blijken tussen vertoningslijn en publiekslijn)
• Afmeting baan 		 (Indien wordt afgeweken van de afmetingen zoals genoemd in tabel 1 van de regeling
								 luchtvaartvertoningen. Indien wordt afgeweken van de afmetingen zoals genoemd in tabel 1
								 van de regeling luchtvaartvertoningen dan dient de vertoningsdirecteur te verklaren dat hij/zij
								 deze handboeken heeft beoordeeld op het meest restrictieve luchtvaartuig en dit
								 luchtvaartuig volgens dit handboek kan/mag operen op de aangevraagde start- en
								 landingsbaan. Deze handboeken dienen als onderbouwing meegestuurd te worden bij een
								 verzoek om te mogen afwijken van tabel 1 (uit de tekening moet duidelijk de afmeting van de
								baan blijken)
• Vertoningsterrein (Uit de tekening moet duidelijk de afmeting van het vertoningsterrein blijken)
• Beperkingengebied (Uit de tekening moet duidelijk de afmeting van het Beperkingengebied blijken)
• Publiekslijn(en)
• Afstanden tussen taxibanen en de start/landingsbaan, indien gelijktijdig getaxied en gestart/geland wordt.
		 Opm: Voor een TUG locatie geldt dat, indien de wingspan van het grootste vliegtuig > 15 meter is en ermee
gelijktijdig landen en taxiend verkeer is er grotere separatieafstanden taxiend en landen verkeer dienen te worden
		toegepast
• Via welke route naderen en verlaten de demonstratietoestellen het vertoningsgebied
• Objecten zoals genoemd in vraag 8.3 van dit aanvraagformulier
-
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Vergunning luchtvaartvertoning of luchtvaartwedstrijd
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verklaring van de vertoningsdirecteur toevoegen waarin hij/zij verklaard de handboeken beoordeeld te hebben op het
meest restrictieve luchtvaartuig (Indien er afgeweken wordt van de standaard baanlengte zoals beschreven in tabel 1
van de Regeling Luchtvaartvertoningen

Opmerkingen

10.1 Geef hier mogelijke
opmerkingen
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Ondertekening aanvrager
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

11.1 Plaats en datum

|																								|

11.2 Naam aanvrager

|

11.3 Handtekening

|
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