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Geachte burgemeester, 
 

 
Deze brief maakt deel uit van een verzoek om een “verklaring van geen bezwaar 

i.v.m. openbare orde en veiligheid” (hierna: VGB).  
De aanleiding is het feit dat iemand in uw gemeente met een paramotor wil 
opstijgen en landen en hiervoor bij u een VGB aanvraagt. 

 
Tot 1 juli 2015 was bij wet geregeld dat starten en landen met een paramotor 

slechts mag plaatsvinden als hiervoor een ontheffing voor Tijdelijk en 
Uitzonderlijk Gebruik (ontheffing TUG) of een Luchthavenregeling (LHR) op grond 
van de Wet luchtvaart was verleend. De behandeling hiervan werd uitgevoerd 

door of namens de provincie en de provincie informeerde bij de betreffende 
gemeente of er bezwaar hiertegen was. 

 
Door gewijzigde wetgeving is het niet meer nodig een ontheffing TUG (bij 
gebruik van 13 dagen of meer) of Luchthavenregeling aan te vragen en is, naast 

de verplichting te voldoen aan Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en overige 
Terreinen (RVGL), de verplichte eenmalige melding van het gebruik van de 

locatie bij IL&T (Inspectie Leefbaarheid & Transport) en toestemming van de 
grondeigenaar, uitsluitend een VGB nodig van de burgemeester van de gemeente 
waarin de activiteiten zullen plaatsvinden.  

Dit is dus de reden dat niet de provincie, maar de aanvrager rechtstreeks met u 
in contact treedt. 

 
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNvVL), behartigt de 
belangen van recreatief vliegend Nederland. Als KNvVL merken we regelmatig 

dat gemeenten vragen hebben over de (gewijzigde) regelgeving, maar ook over 
toetsingskader en afwegingscriteria die gemeenten mogen gebruiken.  

 
In de samenvatting die meegezonden is bij dit document wordt op hoofdlijnen 
een uitwerking gegeven van het bovenstaande. Achtergrondinformatie treft u in 

de aansluitende hoofdstukken aan.  
 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nadere informatie wensen of specifieke 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Taakgroep 

Paramotorvliegen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, 
bereikbaar per e-mail via frank.moorman@knvvl.nl. 
 

 
Hoogachtend, 

 
 
Frank Moorman 

Voorzitter Taakgroep Paramotorvliegen  
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
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