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Datum 9 februari 2021 

Nummer ILT-2021/5826 

Betreft Beschikking van de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat, houdende ontheffing aan Skydive 

Rotterdam van het verbod paradroppings uit te voeren 

buiten de daglichtperiode 

  

  

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie; 

 

Gelezen het verzoek om ontheffing ontvangen op 14 januari 2021 van Skydive 

Rotterdam, contactpersoon: M. van Beveren, telefoon: 010-4159450; e-mail: 

jump@skydiverotterdam.com; 

 

Overwegende dat het doel van de vluchten is het uitvoeren van paradroppings 

buiten de daglichtperiode op zaterdag 20 maart 2021, met uitwijkdatum zaterdag 

27 maart 2021, met een Cessna 208 Caravan met registratie PH-LBR; 

 

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Regeling valschermspringen 2010; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

1. Op zaterdag 20 maart 2021, met uitwijkdatum zaterdag 27 maart 2021, van 

18:00 uur tot 23:00 uur plaatselijke tijd, wordt aan Skydive Rotterdam ontheffing 

verleend van de verplichting om valschermsprongen uitsluitend uit te voeren 

binnen de daglichtperiode, bekendgemaakt in de luchtvaartgids, zoals gesteld in 

artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling valschermspringen 2010, onder 

de volgende voorschriften en beperkingen: 

 

a. De parasprongen vinden uitsluitend plaats binnen het vaste springgebied 

Rhoon, zijnde een cirkel met een straal van 2 nautische mijlen, waarvan het 

middelpunt is gelegen op positie 51°51'08"N 004°26'10"E. 

 

b. De maximale springhoogte bedraagt FL 120. 

 

c. De paravluchten worden minimaal 5 dagen voorafgaand aan de vlucht als 

‘Bijzondere vlucht’ afgestemd met de Operationele Helpdesk van LVNL (OHD-

LVNL) via het formulier Aanvraag NOTAM valschermsprongen, die terug te 

vinden is op de website van de OHD-LVNL: http://www.lvnl-ohd.nl/. 

mailto:jump@skydiverotterdam.com
https://www.lvnl.nl/media/3012/f10257-aanvraag-notam-incidentele-civiele-valschermsprongen-i004.docx
http://www.lvnl-ohd.nl/
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d. Voor aanvang van de vlucht wordt gecoördineerd met de Operationele 

Helpdesk van LVNL, tel.: 020-4062201 (07:00-17:00 uur plaatselijke tijd); e-

mail: ops_helpdesk@lvnl.nl. 

 

e. Na 23:00 uur plaatselijke tijd worden er geen paravluchten meer uitgevoerd. 

 

f. De paravluchten worden uitgevoerd onder IFR-vliegregels, met een IFR-

gecertificeerd vliegtuig en door een gezagvoerder met een geldige Instrument 

(IR) bevoegdheid voor een Cessna 208 Caravan. 

 

g. Indien luchtverkeerstechnische redenen daartoe noodzaken, kan de betrokken 

luchtverkeersleidingsdienst (LVNL) de vlucht doen uitstellen, dan wel 

annuleren. 

 

h. De vluchten worden uitgevoerd volgens de regels, gesteld in Deel SPO of Deel 

NCO van Verordening (EU) nr. 965/2012 tot vaststelling van technische eisen 

en administratieve procedures voor vluchtuitvoering. 

 

2. Aan de valschermspringers van of te gast bij Skydive Rotterdam wordt 

ontheffing verleend van het verbod in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de 

Regeling valschermspringen 2010 om te springen buiten de daglichtperiode, mits: 

 

a. de springbak deugdelijk is verlicht en 

 

b. de omgeving tevoren is gecontroleerd op obstakels. 

 

 

Artikel 2 

De parasprongen kunnen uitsluitend worden uitgevoerd als Luchthaven 

Rotterdam The Hague Airport en de betrokken luchtverkeersleidingsdienst LVNL 

dit toelaten. 

 

 

Artikel 3 

De overige bepalingen in de Regeling valschermspringen 2010 zijn onverminderd 

van toepassing. 

 

 

Artikel 4 

Indien de vluchten geen doorgang vinden, meldt Skydive Rotterdam dit aan zowel 

de Operationele Helpdesk van LVNL, als aan de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (via een email aan aviation-approvals@ilent.nl met als referentie het 

kenmerk van deze beschikking). 

  

mailto:ops_helpdesk@lvnl.nl
mailto:aviation-approvals@ilent.nl
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Artikel 5 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 20 maart 2021 en vervalt met 

ingang van 28 maart 2021, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

Inspecteur Luchtruim, infra en drone operaties, 

Afdeling Vergunningverlening rail en luchtvaart, 

Ing. M. van Velzen 

Senior Inspecteur 

 

 

Bezwaarmogelijkheid 

 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van 

het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum 

waarop deze beslissing 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. 

 

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres. 

 

Het bezwaarschrift kunt u richten aan: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

Afdeling Juridische zaken 

Postbus 16191 

2500 BD  DEN HAAG 
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Verzending en afschrifthouders 

 

Deze beschikking wordt in de vorm van een PDF-file gezonden aan: 

- LVNL, t.a.v. OPS-Helpdesk, per e-mail: OPS_Helpdesk@lvnl.nl; 

- LVNL, t.a.v. mediarelaties, per e-mail: mediarelaties@lvnl.nl; 

- De Supervisor van MilATCC Schiphol per e-mail: AOCS_Mil_Sup@mindef.nl; 

- MilATCC Schiphol per e-mail: ais@mindef.nl; 

- AMC MilATCC Schiphol per e-mail: AOCS.AMC@mindef.nl; 

- Het Commando Luchtstrijdkrachten, t.a.v. CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR 

C2, per e-mail: atc@mindef.nl; 

- Marine Hoofdkwartier, CZSK, Afdeling Luchtvaart, per e-mail: N35@mindef.nl; 

- Militaire Luchtvaart Autoriteit per e-mail: MLA@mindef.nl; 

- Kustwacht Nederland: planning@kustwacht.nl; 

- Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, per e-mail: 

luchtvaarttoezicht.landelijke-eenheid@politie.nl; 

- ATM beleidseenheid per e-mail: ATMbeleidseenheid@minienw.nl; 

- AOPA-NL per e-mail: secretary@aopa.nl en communications@aopa.nl; 

- KNVvL per e-mail: operations@knvvl.nl en communications@knvvl.nl; 

- ILT per e-mail: ILTDocumentManagement@ilent.nl en aviation-

approvals@ilent.nl; 

- De aanvrager per e-mail: jump@skydiverotterdam.com. 

 

 

Toelichting 

 

Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling 

valschermspringen 2010 (hierna: de Regeling) mogen parachutesprongen 

uitsluitend worden uitgevoerd in de daglichtperiode. Artikel 3, tweede lid, geeft de 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheid om ontheffing te 

verlenen van deze verplichting. In de nota van toelichting bij de Regeling is 

toegelicht dat dit tweede lid het mogelijk maakt om ook buiten de daglichtperiode 

een parachutesprong te maken, indien daarvoor door de Minister een ontheffing 

is verleend. Bij gebruikmaking van deze ontheffingsmogelijkheid blijven de 

overige bepalingen van de Regeling onverminderd van toepassing. 

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de aanvraag beoordeeld en is van 

mening dat de paravluchten, mits de beperkende voorwaarden in de beschikking 

worden nageleefd, op een verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd. Deze 

ontheffing beperkt zich tot het uitvoeren van een parachutesprong buiten de 

daglichtperiode. Overige aspecten, zoals het operationeel gebruik van de beoogde 

luchthaven, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten en zijn onverminderd van 

toepassing. 

mailto:OPS_Helpdesk@lvnl.nl
mailto:mediarelaties@lvnl.nl
file:///D:/Documents%20and%20Settings/aschurin/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/03G5809W/AOCS_Mil_Sup@mindef.nl
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