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Geacht College,

De burgemeester heeft in 2020 de eigenaar van een paramotorvliegtuig
toestemming gegeven om op te stijgen vanaf en te landen op een stuk land van
de heer Witte in Everstekoog, gelegen in de bocht van het fietspad nabij de
boerderijen Aurora en Phoenix. Op 23 juni 2A20 stuurde SKT u een zienswijze
waarin wij onze zorgen uitten over de toestemming voor het v[iegen boven het
Texelse luchtruim van een paramotorvlieger. Ter herinnering is deze als bijlage
toegevoegd.
De afgelopen zomermaanden is langs de Noordzeekust meerdere malen een
paramotorvlieger waargenomen op geringe hoogte: op 21 augustus boven het
strand bij Paal 17 en iets later op dezelfde dag ook nabij Den Burg boven de
Hogeberg. Recent werd er weer een paramotorvlieger waargenomen nabij de
Slufter; zie hiervoor de bijlage met het ingezonden column in de TC van 1 oktober
van de heer Vlek. Het vliegen gaat vergezeld door een snerpend motorgeluid, dat
ook relatief lang aanhoudt omdat de paravlieger relatief langzaam vliegt (zie
beide video's). Het betreft in de waargenomen gevallen de stiltegebieden 1 ,4 en
5 op de kaart in onze zienswijze. Een aantasting van de kernwaarde'Rust'.

Om vanaf het start- en landingsgebied boven het strand te geraken, moet de
paramotorvlieger bovendien het Natura 2000 gebied Nationaal Park Duinen van
Texel doorkruisen. Een aantasting van de kernwaarde'Natuur'. Ook het Hogeberg
gebied kent met o.a. zijn broedvogels en flora en fauna op (o.a.)tuinwallen een
hoge Natuurwaarde.
SKT is stelt daarom dat het vliegen van paramotors boven Texel de kernwaarden
rust en natuur significant aantast en dat, voor zover komt vast te staan dat de
paramotorvlieger de houder is van een verklaring van geen bezwaar, deze

verklaring moet worden ingetrokken al dan niet nalin overleg met de inspectie
lL&T. lmmers betrokkene houdt zich niet aan algemeen geldende voorschriften
inzake doorkruisen stiltegebied en het vliegen op geringe hoogte.
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ls sprake van een illegale paramotor dan verzoeken we u om er bekendheid aan
te geven dat het starten en landen met een paramotor zonder verklaring van geen
bezwaar strafbaar is.

Verder zouden we het op prijs stellen te worden geïnformeerd over de uitkomsten
van de evaluatie van de vígerende wetgeving die het starten en landen met
paramotors eerder faciliteert dan afremt c.q. mogelijkheden biedt voor B&W om
dit geheel te verbieden.
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Bijlagen:
o Zienswijze SKï juni 2020 met kaarten stilte- en Natura 2000 gebieden Texel.
. lngezonden column van de heer Vlek in de TC van 1 oktober jl.
o I video's paramotorvlieger nabij paal 17.

