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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Instelling tijdelijk gebied met beperkingen Open Dagen CLSK 2019
1 mei 2019
MLA/047/2019
De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
Gelezen het verzoek van de commandant van de vliegbasis Volkel van donderdag 21 februari 2019;
Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;
BESLUIT:
Artikel 1
1. Ten behoeve van de Open Dagen 2019 van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) zal ter
bescherming van burger- en militair luchtverkeer het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Open
Dagen CLSK 2019 worden ingesteld, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:
TGB Open Dagen CLSK 2019
van 51°40’01.162”N 005°21’36.722”E via een cirkellijn met een straal van dertien (13) nautische
mijlen rondom positie 51°39’25.95”N 005°42’28.17”E met de wijzers van de klok mee naar
51°26’27.403”N 005°43’13.833”E en terug naar
51°40’01.162”N 005°21’36.722”E, uitgezonderd het luchtruim van de Bondsrepubliek Duitsland,
van grondniveau tot FL 195 (zie figuur).
2. Het TGB Open Dagen CLSK 2019, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de hieronder
genoemde dagen en tijdstippen:
Week 24:
dinsdag 11 juni 2019 van 08:00 uur tot 20:00 uur lokale tijd;
woensdag 12 juni 2019 van 08:00 uur tot 20:00 uur lokale tijd;
donderdag 13 juni 2019 van 08:00 uur tot 20:00 uur lokale tijd;
vrijdag 14 juni 2019 van 08:00 uur tot 20:00 uur lokale tijd;
zaterdag 15 juni 2019 van 08:00 uur tot 20:00 uur lokale tijd.
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TGB Open Dagen CLSK 2019

Artikel 2
Voor het gebruik van het TGB Open Dagen CLSK 2019 gelden de volgende regels:
a. het uitvoeren van andere dan bij de luchtvaartvertoning betrokken vluchten in het TGB is niet
toegestaan, met uitzondering van gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen die vooraf
toestemming hebben verkregen van Volkel Toren, of vluchten waar werkafspraken en voorwaarden
voor zijn vastgelegd met Volkel Toren en Display OPS;
b. indien er gecoördineerde vluchten van luchtvaartuigen plaatsvinden binnen het TGB, dient tevens
te allen tijde contact mogelijk te zijn tussen de uitvoerende eenheid, Volkel Toren, Display OPS en,
indien van toepassing, MilATCC Schiphol;
c. de aan de luchtvaartvertoning deelnemende gezagvoerders en gezagvoerders van gecoördineerde
vluchten als genoemd in onderdeel a dienen radiocontact te hebben met Volkel Toren op dinsdag
11 juni 2019 tot en met donderdag 13 juni 2019 en met Display OPS op frequentie 136.080 MHz van
vrijdag 14 juni 2019 tot en met zaterdag 15 juni 2019 voor het binnen- en uitvliegen van het TGB en
dienen te voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de genoemde LVL-instantie.
Artikel 3
Tussen Eindhoven luchtverkeersleiding, Volkel luchtverkeersleiding, MilATCC Schiphol, Duitse
luchtverkeersleiding DFS en de vertoningsdirecteur worden werkafspraken gemaakt betreffende de
(plaatselijke) luchtverkeersdienstverlening en het gebruik van het TGB evenals de afhandeling van
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gecoördineerd verkeer binnen het TGB. Deze bindende werkafspraken worden nader uitgewerkt in
‘Werkafspraken gebruik TGB LMD ’19’.
Artikel 4
Handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking levert een strafbaar feit op.
Artikel 5
Deze beschikking treedt in werking met ingang van dinsdag 11 juni 2019 en vervalt met ingang van
zondag 16 juni 2019.
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens bekend
worden gemaakt door middel van een NOTAM.
De Minister van Defensie,
voor deze:
De Plaatsvervangend Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit,
L.W.T. Hermens
Kolonel
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum
Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie,
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste
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. Indien onverwijlde spoed dat vereist,
is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is.
In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.
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TOELICHTING
Om de Nederlandse samenleving een beeld te geven van de manier waarop het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) zijn personeel en middelen inzet, organiseert het CLSK de Luchtmachtdagen op
14 en 15 juni 2019. Tijdens deze dagen stelt het CLSK de poorten van een van zijn vliegbases open
voor publiek. Dit jaar zijn dat de poorten van de vliegbasis Volkel. Het programma tijdens deze dagen
bestaat uit een grondgebonden tentoonstelling en een vliegprogramma. In het vliegprogramma tonen
burger- en militaire gezagvoerders de mogelijkheden tot gebruik van de luchtvaartuigen. Op 11 tot en
met 13 juni 2019 wordt daarvoor geoefend. Om het vliegprogramma veilig te laten verlopen is het
noodzakelijk dat het betrokken luchtruim tijdelijk wordt gesloten. Deze beschikking maakt dat mogelijk.
Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart en luchtvaartuigen ten
behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het tijdelijke gebied met beperkingen binnenvliegen na
toestemming van Volkel Toren in overleg met het MilATCC Schiphol. Hieronder vallen o.a. vluchten
van en naar het UMC Nijmegen. Luchtvaartuigen van de Zweefvliegclub Malden mogen het tijdelijke
gebied met beperkingen binnen- of uitvliegen na toestemming van Volkel Toren. Het binnen- of
uitvliegen vindt plaats op basis van gemaakte werkafspraken en is te allen tijde na toestemming van
Volkel Toren in overleg met Display OPS.
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