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Inleiding

Vliegveld Haamstede is een actief zweefvliegveld. Volgens de huidige regels mag
in een gebied met een straal van 3 km rond vliegveld Haamstede alleen met een
drone gevlogen worden met toestemming van Vliegclub Haamstede, de beheerder
van het vliegveld. In dit document tref je het beleid aan op basis waarvan Vliegclub
Haamstede toestemming verleent.

Bron: www.drone.aeret.nl
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2.

Toestemming verkrijgen

Het bestuur van Vliegclub Haamstede bepaalt of het is toegestaan om een vlucht
uit te voeren. Of je toestemming krijgt, hangt af van een aantal omstandigheden,
die hieronder besproken worden.
3.

Vliegen met een drone voor commerciële doeleinden

Indien je met een drone een vlucht wilt maken voor commerciële doeleinden,
geldt, naast dat je toestemming moet krijgen van het bestuur, dat je een
vergoeding voor administratieve kosten betaalt van €50.
Onder commerciële doeleinden verstaat Vliegclub Haamstede vluchten uitvoeren
met een drone tegen vergoeding of voor het eigen bedrijf.
4.

Vliegen met een drone in opdracht van een overheidsorganisatie

Indien je met een drone een vlucht wilt maken in opdracht van een
overheidsorganisatie (bijvoorbeeld ten behoeve van onderzoek) geldt dat je
toestemming moet krijgen van het bestuur.
5.

Recreatief vliegen met een drone

Recreatief vliegen met een drone is nooit toegestaan.
6.

Verkrijging toestemming

Het volgende overzicht geeft een indicatie van de dagen waarop wel of geen
toestemming verkregen kan worden:
1 jan-15 maart

Alle werkdagen, weekenden in overleg

16 maart- 30 juni

Alle werkdagen, behalve vrijdagen en gedurende de
schoolvakanties midden-Nederland

1 juli – 31 augustus

Geen toestemming

1 sept – 15 oktober

Alle werkdagen, behalve vrijdagen en gedurende de
schoolvakanties midden-Nederland

16 okt- 31 dec

Alle werkdagen, weekenden in overleg

De toestemming dient minimaal 1 week van te voren aangevraagd te worden bij
het bestuur van Vliegclub Haamstede via het e-mailadres: bestuur@vch.nl.
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de
overige toestemmingen en vergunningen.
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