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VRAGEN  
Bij de behandeling van de vraag voor extra financiering voor de verplaatsing van de Vrije Tuinder zijn 
ook vragen ontstaan rondom de Red Eagles. De aanpassing die is voorgesteld voor aanpassing van 
nieuwe locatie Vrije Tuinder betekent dat de Red Eagles gelijktijdig worden verschoven. Daarbij zijn 
vragen gesteld over de juridische status van de huidige en toekomstige vergunningen.  
 
ANTWOORD 
1 Voor de Red Eagles is in 2016 een beschikking afgegeven voor afwijking van het bestemmingsplan. 
Er wordt voor de aangepaste locatie van de Red Eagles eveneens een procedure gevolgd voor een 
beschikking afwijking van het bestemmingsplan (ogv artikel 2.12, lid 1 onder 2e Wabo in samenhang 
met artikel 4, lid 11 bijlage II Bor).Het plan wordt  binnen 8 weken (eventueel te verlengen met 6 
weken) beoordeeld en voorgelegd aan het bestuur. Indien er een positief besluit komt wordt daarna 
de omgevingsvergunning verleend en ter inzage gelegd en kunnen derden bezwaar/beroep indienen. 
  
2 Voor de te plaatsen tijdelijke containers wordt ook een procedure voor een beschikking gevolgd 
voor een maximale instandhoudingstermijn van 5 jaar. 
De beschikking voor de containers op de huidige locatie is op 2 februari 2016 verzonden aan de 
vereniging. De termijn hiervan is verlopen op 3 februari 2021.  
De nieuwe aanvraag is in behandeling bij ODZHZ maar tijdelijk stop gezet vanwege de geplande 
nieuwe locatie in samenhang met de komst van de Vrije Tuinder. Na duidelijkheid over de 
besluitvorming rond de verplaatsing van de Vrije Tuinder zal de behandeling van de aanvraag voor 
een vergunning voor de huidige of de nieuwe locatie een vervolg krijgen. 
  
3 De Red Eagles dienen voor het verplaatsen van de vliegcirkel ook een melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer in. De vereniging is een meldingsplichtige inrichting. De melding wordt ingediend via 
https://www.aimonline.nl/. Voor meldingsplichtige inrichtingen gelden op het gebied van geluid de 
regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Via een akoestisch onderzoek kan aangetoond 
worden dat een inrichting hieraan voldoet.  Voor de verplaatsing van de vereniging en bijbehorende 
vliegcirkel is al een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het rekenmodel is gebleken dat er geen te 
hoge belastingen zullen zijn. 
  
4 In het gehele gebied binnen en buiten de 200m lijn gelden regels voor het vliegen, die ook zouden 
gelden als er geen modelvliegveld was. Tot een woongebied moet de piloot een minimale afstand 
van 150 meter houden, tot woningen in een buitengebied is dit 50 meter. (De halve vliegcirkel van 
200m is dus, in tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen, geen grens voor het vliegen maar 
geeft aan dat binnen deze cirkel tijdens het vliegen geen mensen aanwezig mogen zijn). 
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