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DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen de verzoeken van de burgemeester van Landgraaf van 20 maart 2018 en
26 maart 2018;
Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;
BESLUIT:
Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens het festival Pinkpop wordt als tijdelijk
gebied met beperkingen aangewezen het tijdelijke gebied met beperkingen Landgraaf
(zie figuur), met de volgende begrenzingen:
a. van 50°54’26.51”N 006°01’51.75”E naar 50°53’lS.OS”N 006°04’12.46”E, naar
50°51’40.64”N 006°02’19.62”E, naar 50°53’01.54”N 005°59’49.83”E en terug naar
50°54’26.51”N 006°01’51.75”E;
b. vanaf de grond tot 2500 voet AMSL (762 meter boven gemiddeld zeeniveau);
c. van donderdag 14 juni 2018 tot en met maandag 18 juni 2018 tijdens de uniforme
daglichtperiode (UDP).
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Figuur: Tijdelijk gebied met beperkingen Landgraaf

Artikel 2
Voor het uitvoeren van vluchten in het tijdelijke gebied met beperkingen Landgraaf
gelden de volgende regels:
a. binnen het tijdelijke gebied met beperkingen Landgraaf mogen worden uitgevoerd:
10. vluchten door of in opdracht van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart;
2°. vluchten voor zoek- en reddingsacties of
3°. spoedeisende medische vluchten;
b. binnen het tijdelijke gebied met beperkingen mogen overige vluchten worden
uitgevoerd, mits die de in- en uitvliegroutes volgen zoals aangegeven in de
hierboven getoonde figuur; voor deze vluchten geldt:
1°. de vluchten vinden niet plaats boven het evenemententerrein of boven de
camping;
2°. het evenemententerrein en de camping bevinden zich altijd links van de piloot
(zie figuur voor vliegrichting);
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3°. voor reclamesleepvluchten geldt een minimum vlieghoogte van 2000 voet
AMSL (610 meter boven gemiddeld zeeniveau);
4°. voor de overige vluchten gelden de luchtverkeersregels zoals vastgelegd in
SERA (de ‘Standardised European Rules of the Air’ met onder andere een
minimum vlieghoogte van 1000 voet bij vliegen over een openluchtbijeenkomst
van mensen èn een minimum vlieghoogte van 1000 voet boven het hoogste
obstakel gelegen binnen 600 meter van het luchtvaartuig);
c. het tijdelijke gebied met beperkingen Landgraaf is verboden voor vluchten die niet
het aangegeven circuit kunnen volgen, waaronder op afstand bestuurde onbemande
luchtvaartuigen, modelluchtvaartuigen en ballonnen.
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Artikel 3
Het handelen in strijd met artikel 2, onderdelen b en c, van deze beschikking is een
strafbaar feit.

Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 14 juni 2018 en vervalt met ingang
van 19 juni 2018.
Het tijdelijke gebied met beperkingen wordt met de geldende regels bekendgemaakt in
een NOTAM, uit te geven door LVNL.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/LUCHTVAART,

C.J.M. van Hees
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Toelichting
Op verzoek van de burgemeester van Landgraaf en ter bescherming van het
luchtverkeer onderling wordt een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) aangewezen
in het luchtruim boven het gebied waar Pinkpop 2018 wordt gehouden.

ILT

Luchtvaart
Handhaving Service-providers

2

Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni 2018 vindt Pinkpop plaats op het
festivalterrein in Landgraaf. Omdat er veel en verschillende soorten luchtverkeer wordt
verwacht boven dit evenement, wordt een TGB aangewezen in het luchtruim rondom
het festivalterrein en de aangrenzende campings. Bij deze aanwijzing worden de
toegang, de vliegroutes en de verplichte vlieghoogten voor diverse soorten
luchtverkeer bepaald. Op deze manier is het mogelijk om de diverse soorten
luchtverkeer in het luchtruim boven Pinkpop op een veilige manier af te wikkelen. Het
TGB Landgraaf is toegankelijk voor de Nationale politie (Landelijke eenheid, afdeling
Luchtvaart), voor vluchten in het kader van zoek- en reddingsacties en voor
spoedeisende medische vluchten. Overig luchtverkeer is ook toegelaten tot het TGB
Landgraaf, mits het zich houdt aan de voorgeschreven in- en uitvliegroutes en aan de
standaard luchtverkeerregels zoals vastgelegd in SERA. Hierbij geldt voor
reclamesleepvluchten tevens een minimum vlieghoogte. Het gebied is flj toegankelijk
voor vluchten die niet de aangegeven in- en uitvliegroutes kunnen volgen, waaronder
op afstand bestuurde onbemande luchtvaartuigen, modelluchtvaartuigen en ballonnen.
Het handelen in strijd met de regels, gesteld in deze beschikking, is een strafbaar feit.
Ingevolge artikel 11.9, tweede lid, van de Wet luchtvaart gaat het hier om
overtredingen.

Bezwaarmogelijkheid
Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u hiertegen op grond van het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop
deze beschikking is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
-

-

-

-

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
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Deze beschikking wordt in de vorm van een PDF-file gezonden aan:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LVNL, t.a.v. OPS-Helpdesk, per e-mail: OPS HeIodesklvnI.nl;
LVNL, t.a.v. mediarelaties, per e-mail: mediareiatieslvnl.nl;
De Supervisor van MiIATCC Schiphol per e-mail: AOCS Mii Suomindef.nl;
MiIATCC Schiphol per e-mail: ais©mindef.nl;
AMC MiIATCC Schiphol per e-mail: AOCS.AMCcImindef.nI;
Het Commando Luchtstrijdkrachten, t.a.v. CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2, per
e-mail: atcmindef.nI;
Marine Hoofdkwartier, CZSK, Afdeling Luchtvaart, per e-mail: P44246©mindefnI;
Militaire Luchtvaart Autoriteit per e-mail: MLAmindef.nl;
Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, per e-mail: diviivt@klrd.iolitienl;
AOPA-NL per e-mail: secretarvcaopa.ni;
KNVvL per e-mail: ooerations©knvvl.nI en communicatie©knvvl.ni;
DARPAS per e-mail: secretaris@daroas.nl;
DCRO per e-mail: info©dcro.nl;
NACA per e-mail: secretariaatnaca.ni;
ILT per e-mail: aviation-arrovais@iient.ni;
Luchtverkeersleiding Geilenkirchen per e-mail: sbarten@e3a.nato.mt;
Maastricht Aachen Airport per e-mail: info©maa.nI;
Burgemeester en Wethouders van Landgraaf per e-mail:
eilis.stoiiman©iandgraaf.nI.
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