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Aanvraagformulier voor een
Verklaring Geen Bezwaar voor het opstijgen met een
gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor)
Hierbij vraagt ondergetekende een Verklaring van Geen Bezwaar aan voor het opstijgen met een
gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor).
Per 1 juli 2015 is de wetgeving veranderd en zijn gemotoriseerde schermvliegtuigen vrijgesteld van
de verplichting een “Luchthavenregeling” te hebben.
Referentie:
Regeling burgerluchthavens, hoofdstuk 5 Vrijstelling, artikel 18, lid 1f en lid 2.
Hieronder zijn lid 1 a t/m e weggelaten. Deze zijn niet relevant voor deze aanvraag.
Artikel 18 lid 1 Van het verbod bedoeld in artikel 8.1a, derde lid, eerste volzin, van de wet
worden vrijgesteld:
Lid 1 f. Luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met gemotoriseerde
schermvliegtuigen.
Lid 2. Van de in het vorige lid, onderdelen c tot en met f bedoelde vrijstelling kan slechts gebruik
worden gemaakt onder de voorwaarden dat de gebruiker van de luchthaven beschikt over een door
de burgemeester van de gemeente waar de luchthaven is gelegen, in verband met de openbare
orde en veiligheid, afgegeven verklaring van geen bezwaar en dat de gebruiker van de luchthaven
mededeling doet van de afgifte van deze verklaring aan de inspecteur-generaal van de Inspectie
Leefomgeving en Transport.
Dit aanvraagformulier kan door de aanvrager gebruikt worden bij afwezigheid van een standaard
procedure hiervoor in de betreffende gemeente.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de eventueel bijgevoegde begeleidende brief en
de achtergronddocumentatie of op www.paramotorweb.nl/regelgeving.html.
Gegevens aanvrager:

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

E-mail:

Telefoonnummer:
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Gegevens opstijg- en landingslocatie:

Adres:

Plaats:

Naam grondeigenaar:

Telefoonnummer
grondeigenaar:

XY coördinaat van
middelpunt locatie:
Zie: http://www.paramotorweb.nl/regelgeving.html
Bijlage kaart

Een afbeelding van Google-Earth waarop de locatie is aangeduid, is als
bijlage bijgevoegd.

Aanvraag
Ondergetekende vraagt de Verklaring van Geen Bezwaar aan:

□ Voor een periode van één jaar, ingaande op:
□ Tot intrekking VGB door Burgemeester of beëindiging door gebruiker
Beschrijving van het beoogde gebruik en eventuele medegebruikers:
Beoogde gebruik:

Gebruik van de locatie voor het opstijgen en landen met één of meerdere
paramotors.

Medegebruikers:

Eventuele extra informatie:
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Ondertekening:
De aanvrager verklaart bekend te zijn met alle relevante regelgeving inzake veilig gebruik van één
of meer terreinen, evenals met alle relevante regelgeving ter beperking van hinder of gevaar voor
burgers en omgeving.
De aanvrager verklaart tevens dat de locatie voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Regeling
Veilig Gebruik Luchthavens en overige Terreinen (RVGLT).

Naam aanvrager:

Datum:

Plaats:

Handtekening:
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