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Jaarvergunning luchtvaartvertoning Vliegbedrijf Tom van der Meulen b.v.

Datum: 15 december 2014
Nummer: ILT-2014/71879

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen het verzoek van 19 november 2014 van de heer T.K. van der Meulen te Oostwold;

Gelet op artikel 17 van de Luchtvaartwet en artikel 8 van de Regeling luchtvaartvertoningen;

BESLUIT:

Artikel 1 

Aan de heer T.K. van der Meulen (hierna te noemen: de organisator) van Vliegbedrijf Tom van der 
Meulen b.v. wordt vergunning verleend voor het houden van luchtvaartvertoningen, waarbij het 
vertoningsprogramma uitsluitend bestaat uit één gestandaardiseerd onderdeel.

Artikel 2 

1. Deze beschikking is van toepassing op een vliegtuig van het type Mustang P-51D-30NA, met 
registratienummer PH-PSI, of Harvard AT-6, met registratienummer PH-KLU.

2. Per vertoningslocatie zal het vertoningsprogramma bestaan uit een aantal acrobatische bewegin-
gen die, onder andere vanwege heersende meteorologische condities, geografische limieten en 
veiligheidsoverwegingen, in wisselende samenstelling kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 3 

De vergunning is niet geldig in combinatie met een andere vergunning die is verleend krachtens 
artikel 17 van de Luchtvaartwet gelezen in samenhang met artikel 8 van de Regeling luchtvaartverto-
ningen.

Artikel 4 

De beschikking laat onverlet het gestelde in de Regeling luchtvaartvertoningen.

Artikel 5 

Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:
a. uitsluitend de organisator kan als deelnemer worden toegelaten tot de luchtvaartvertoning die op 

grond van deze vergunning kan worden gehouden;
b. ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan iedere luchtvaartvertoning die op grond van deze 

vergunning wordt gehouden, stelt de organisator:
1°. de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (div.hoofddorp@ilent.nl) en de Landelijke 

eenheid, afdeling Luchtvaart (dlvplvt@klpd.politie.nl) hiervan in kennisonder vermelding van:
a) het registratienummer van deze vergunning;
b) de geografische positie van de locatie waar de vertoning wordt gehouden;
c) de gemeente waarin de desbetreffende locatie is gelegen;
d) de aanvangs- en eindtijd van de luchtvaartvertoning;

2°. een kopie van de schriftelijke verklaring of verklaringen van geen bezwaar van de burgemees-
ter(s) van de gemeente(n) waar de vertoning zal worden gehouden ter beschikking aan ILT 
(div.hoofddorp@ilent.nl);

c. het vertoningsprogramma mag niet worden uitgevoerd:
1°. beneden de minimum VFR-vlieghoogte, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van 

verordening (EU) nr. 923/2012), of
2°. boven bebouwing, dan wel
3°. boven mensenverzamelingen;

d. indien de luchtvaartvertoning plaatsvindt binnen een militair plaatselijk luchtverkeersleidingsge-
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bied, wordt de luchtvaartvertoning minimaal 5 werkdagen van tevoren afgestemd met de 
plaatselijke luchtverkeersleidingsorganisatie; voor de civiele luchtverkeersleidingsgebieden wordt 
minimaal 5 werkdagen van tevoren afgestemd met de Operationele Helpdesk van de Luchtver-
keersleiding Nederland.

Artikel 6 

Het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften kan aanleiding zijn deze beschikking in te 
trekken.

Artikel 7 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 15 december 2014 en vervalt met ingang van 
31 december 2015, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/LUCHTVAART,
M. van Velzen
Senior Inspecteur

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Het 
bezwaar moet minimaal bevatten:
– de naam en het adres van de indiener;
– de dagtekening;
– een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
– de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar kan onder vermelding van ‘bezwaar’ worden gestuurd naar het volgende adres:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
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