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De thans voorliggende wijziging van de Luchtvaartwet bevestigt naar de
mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie andermaal de indruk dat het
moeilijk lijkt technische, economische en maatschappelijke ontwikkeling in
hun weerslag op de Luchtvaartwet snel tot een bijstelling van die wet te voeren. Zij knoopten daar de vraag aan vast in hoeverre het - na een periode
van snelle en onstuimige groei in de luchtvaart - wenselijk zou zijn een algehele modernisering van de Luchtvaartwet wederom onder ogen te zien.
Zij stelden deze vraag ook tegen de achtergrond van de verhouding van
deze sectorwet tegen de ruimtelijke facetwetgeving en de milieuwetgeving
in zijn algemeenheid. Gaarne zouden zij een uiteenzetting ontvangen over
de vraag in hoeverre het mogelijk is aan andere wettelijke voorschriften, dan
wel op basis daarvan, voorschriften te verbinden die luchtvaart of luchtverkeer beïnvloeden. Zij dachten daarbij aan het gebruiken van terreinen, buiten luchtvaartterreinen, voor het landen en opstijgen van hefschroefvliegtuigen, dan wel het gebruik van terreinen voor het neerdalen van valschermspringers of het uit- of afwerpen van voorwerpen of goederen uit
vliegtuigen, zoals reclameslepers. Deze leden zouden het op prijs stellen de
verhouding van de Wet RO tot de Luchtvaartwet in dezen nader toegelicht te
krijgen. Zou met name niet bevorderd moeten worden dat terreinen, die regelmatig voor doeleinden als hier bedoeld worden, worden gebruikt, als zodanig in bestemmingsplannen moeten zijn aangewezen?
De leden van de commissie behorende tot het C.D.A. konden zich in voldoende mate vinden in de overwegingen die hebben geleid tot de voorgestelde wetswijzigingen. Zij beperkten zich daarom tot het stellen van enkele
vragen en het plaatsen van enkele kanttekeningen.
Zij waren allereerst geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of in het
aan de indiening van het wetsontwerp voorafgaande beraad ten departemente ook oordelen en opvattingen ter zake van de in ons land gevestigde
luchtvaartmaatschappijen en van de vertegenwoordigers van de in de luchtvaartsector aanwezige vakorganisaties zijn betrokken. Kunnen dezen zich in
het voorliggende wetsontwerp vinden?
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De leden v a n de C.D.A.-fractie w i l d e n van deze gelegenheid gebruik maken o m de v o r i g e w i j z i g i n g v a n de Luchtvaartwet in herinnering te roepen,
w a a r b i j het ging o m een duidelijke wettelijke grondslag v o o r werk- en rusttijden. De leden van de C.D.A.-fractie hadden destijds met genoegen aan dat
w e t s o n t w e r p hun stem g e g e v e n , maar daarbij o p g e m e r k t het te betreuren
dat de regeling beperkt bleef t o t het stuurhutpersoneel. Daarom stelden zij
nu o p n i e u w de vraag of bij de thans v o o r l i g g e n d e w e t s w i j z i g i n g niet tevens
de de werk- en rusttijden v a n het kabinepersoneel aan de orde hadden k u n nen c.q. moeten k o m e n . Kan de eerste ondergetekende meedelen hoever
het nu is met het herhaalde malen toegezegde onderzoek betreffende de
werk- en rusttijden van het kabinepersoneel?
Beperking

van het gebruik

van het luchtruim

met name boven

stiltegebieden

De leden van de P.v.d.A.-fractie w a a r d e e r d e n positief dat de Regering de
m o g e l i j k h e i d w i l scheppen het vliegen boven z.g. stiltegebieden n a d e r t e regelen. Geeft de voorgestelde regeling echter niet te zeer een vrijbrief aan de
Minister van Verkeer en Waterstaat o m nader in te grijpen? In dat v e r b a n d
zouden deze leden graag een nadere uiteenzetting horen over de mogelijkheid de aanwijzing van stiltegebieden ook langs nationale w e g via een PKB
mogelijk te maken, en zo ja, welke v o o r g e n o m e n PKB-procedure daartoe
geëigend is. De vraag hoe stiltegebieden w o r d e n vastgesteld, kon in de ogen
van deze leden moeilijk losgekoppeld w o r d e n van de vraag in hoeverre andere belangen daarvoor m o e t e n w i j k e n .
Het is daartoe b e v r e e m d e n d dat eerst met de aanwijzing van een stiltegebied de o p zich zelf v r i j b l i j v e n d e mogelijkheid t o t aanwijzing d o o r de Minister van Verkeer en Waterstaat w o r d t geschapen. W a a r o m w o r d t niet de normale stelregel g e v o l g d dat het b e s t e m m i n g s p l a n hiertoe richtinggevend is,
en ook v o o r de andere o v e r h e d e n rechtsgevolgen heeft?
Terecht is de veronderstelling geuit dat de mogelijke aanwijzing in streekplannen nog erg veel tijd zal v e r g e n , o m d a t het streekwerkplan langdurig
van aard is, en niet v e r w a c h t kan w o r d e n dat er binnen 10 jaar in Nederland
een situatie is ontstaan dat artikel 11 algemeen gehanteerd kan w o r d e n . De
belangen van n a t u u r b e s c h e r m i n g en recreatie, v o o r zover van nationale
aard, zouden dan ook mee in de v o o r g e n o m e n PKB-procedures ter zake w o r den betrokken, overigens de bevoegdheden van de streekplanvaststeller, onverlet latend.
Welke definitie w o r d t overigens aan het begrip stiltegebied toegekend en
w a a r o m w o r d t die niet in het w e t s o n t w e r p gedefinieerd?
Indien b e s t e m m i n g s p l a n n e n daartoe bepalingen kennen, lijkt het niet
v o o r de hand te liggen, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat en de M i nister van Defensie in h u n kwaliteit van uitvoerder van de Luchtvaartwet deze voorschriften niet zouden moeten v o l g e n . Het w e t s o n t w e r p stelt niet
d w i n g e n d v o o r dat b o v e n stiltegebieden niet (gemotoriseerd) gevlogen zal
w o r d e n . De positie van het zweefvliegen is niet aan de orde in het bijzonder.
Behoudens n o o d w e e r lijkt het in beginsel v o o r de hand te liggen dat boven
stiltegebieden niet g e v l o g e n w o r d t , noch door civiel noch door militair verkeer. Kan de Regering deze zienswijze delen?
Kan eveneens uiteengezet w o r d e n w a a r o m voor andere in het militaire
l u c h t r u i m gelegen stiltegebieden niet dezelfde regeling w o r d t voorgesteld?
Met betrekking tot artikel 11 v r o e g e n deze leden zich af welke bestaande
internationale o v e r e e n k o m s t e n op dit m o m e n t bepalingen bevatten, die zowel civiel als militair beperkingen i n h o u d e n v o o r de ministeriële vrijheid van
handelen zoals v o o r g e s t e l d . K u n n e n die bepalingen limitatief w o r d e n opgesomd?
Wat v i n d t de Regering van de gedachte - door de Stichting Natuur en M i lieu geuit - artikel 32 zodanig te wijzigen dat dit artikel alleen geldt v o o r verkeersvliegtuigen? Is het niet wenselijk aldus een mogelijkheid te scheppen
op kleine vliegvelden m o t o r v l i e g v r i j e uren in te stellen en/of het aantal en de
aard van v l i e g b e w e g i n g e n te beperken zonder de aanwijzingsbeschikking te
wijzigen?

Tweede Kamer, zitting 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , 1 6 4 7 3 , nr. 4

2

De voorgestelde tekst van artikel 76 doet dan nog de vraag rijzen in hoeverre de nagestreefde stilte in stiltegebieden ook een methodiek vereist om
het luchtverkeer in de nabijheid van stiltegebieden aan nadere banden te
leggen. Verdient het niet de voorkeur dat daarvoor, gegeven de kracht van
de geluidsbron die vliegtuigen zijn, bij de voorkomende snelheden op voorkomende vlieghoogten algemene voorschriften te formuleren zijn die in de
wetgeving zouden dienen te worden vervat?
Een tweede vraag is waarom in het voorgestelde lid e. de militaire luchtvaart niet wordt genoemd. Als het zo is dat daarvoor voorschriften anders
dan bij algemene maatregel van bestuur worden gegeven, verdient het zeker de voorkeur dit in de wetstekst tot uitdrukking te brengen en aan te geven aan welke voorschriften moet worden voldaan. Welke zienswijze heeft
de Regering daarop?
Ten slotte vroegen deze leden een algemene uiteenzetting aan de Regering over de vraag op welke wijze het luchtverkeer buiten de vliegvelden en
zones daaromheen aan beperkende bepalingen wordt gebonden om de mirieuhinderte beperken (vlieghoogtevoorschriften e.d.).
Op welke wijze is er procedureel in voorzien dat het voorgenomen milieubeleid van gemeenten op basis van de Geluidhinderwet tot bijstelling van
voorschriften voor het luchtverkeer kan leiden? Naast de geluidhinder valt
hierbij ook te denken aan privacy-aspecten.
Met betrekking tot het voorgestelde artikel 11, tweede lid stelden de leden
van de C.D.A.-fractie vast, dat het wetsontwerp zich beperkt tot stiltegebieden die in streekplannen zijn opgenomen.
In aanmerking genomen dat na de vaststelling van het intentieprogramma, ingevolge artikel 118 van deWet Geluidshinder het nog vele jaren zal
duren voordat alle in het intentieprogramma opgenomen (potentiële) stiltegebieden in streekplannen zullen zijn opgenomen en deze streekplannen op
grond van de Wet Ruimtelijke Ordening elke tien jaar herziening behoeven,
achtten zij het waarschijnlijk dat tussentijdse wijzigingen van eenmaal vastgestelde streekplannen, ten einde daarin stiltegebieden op te nemen, vaak
achterwege zullen blijven. Ligt het dan niet voor de hand, zo vroegen zij zich
af, artikel 11, lid 2, uitte breiden met de zinsnede: «gebieden waarvan op
grond van de opname in het intentieprogramma krachtens de Wet Geluidshinder aangenomen kan worden dat zij als stiltegebied in een streekplan zullen worden opgenomen»?
Vervolgens viel het ook deze leden op, dat artikel 11, lid 2 zich beperkt tot
de burgerluchtvaart. Is de Regering niet van mening, dat er vele plaatsen in
Nederland zijn waar een stiltegebied tot stand zou kunnen komen indien ook
het militaire vliegverkeer enigermate aan beperkingen zou worden onderworpen, zonder dat woongebieden daardoor extra zouden worden belast of
dat dit ten koste behoeft te gaan van de geoefendheid dan wel de vliegveiligheid in gevaar zou brengen.
Zou trouwens ook niet aanvulling op artikel 11 gewettigd zijn, gericht op
de soms onnodig hinderlijke reclamevluchten en toeristische rondvluchten
per helicopter?
De leden van de V.V.D.-fractie zeiden met belangstelling kennis genomen
te hebben van het wetsontwerp. Zij wensten wat meer duidelijkheid over de
verbreding van de mogelijkheid om boven het Nederlands grondgebied of
een gedeelte daarvan het uitoefenen van de civiele luchtvaart te beperken of
te verbieden. Zij vroegen zich af hoe de Regering zich voorstelt de procedure
met betrekking tot het beperken of verbieden van de burgerluchtvaart te laten verlopen met het oog op het sparen van stiltegebieden. Vervolgens wensten zij ook een uiteenzetting over de te hanteren nieuwe criteria voor het
beperken of verbieden van de burgerluchtvaart.
Op de derde plaats wilden zij nader geïnformeerd worden over de wijze
waarop de bevolking en de belanghebbende betrokken worden. Bovendien
wensten zij te vernemen over welke rechtsbeschermingsinstrumenten beschikt kan worden tegen beslissingen inzake het beperken of verbieden van
de burgerluchtvaart op grond van de nieuwe criteria.
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Ten slotte wilden zij weten welke relaties er tussen de Luchtvaartwet en de
Wet Geluidhinder gecreëerd zullen worden.
Waar de leden van de D'66-fractie grote waarde hechten aan de bestrijding van luchtvaartgeluidhinder-zij brachten volledigheidshalve in herinnering dat naar hun opvatting de eerste verantwoordelijkheid voor alle geluidhinder bij de voor het milieubeleid verantwoordelijke minister zou moeten liggen - stonden zij uiteraard op zich positief tegenover een op het geluidhinderbeleid gerichte verruiming van artikel 11 van de Luchtvaartwet. De
wijze evenwel waarop het onderhavige wetsontwerp hieraan vorm geeft,
gaf hun aanleiding tot een aantal kritische kanttekeningen.
Het voorgestelde tweede lid van artikel 11 roept allereerst de vraag op
waarom de mogelijkheid van een beperking of een verbod wordt beperkt tot
de burgerluchtvaart en niet ook voor de militaire luchtvaart zou dienen te
gelden. Ook leek deze leden de facultatieve formulering («kan») van deze bepaling niet juist: brengt de door de Wet Geluidhinder beoogde bescherming
van stiltegebieden niet veeleer met zich mee, dat het vermijden van luchtvaart boven stiltegebieden uitgangspunt moet zijn, waarop slechts in speciale gevallen uitzondering wordt aanvaard? Willen de bewindslieden zich beraden op een formulering van artikel 11, lid 2, die aan deze benadering meer
recht doet?
Het wetsontwerp spreekt van «stiltegebieden» zonder nadere aanduiding;
hieronder zullen dus ook begrepen zijn de «verplichte stiltegebieden» ingevolge artikel 123 Wet Geluidhinder. Waar de wet voor de betrokken categorieën natuurgebieden een extra bescherming beoogt (behoudens driejaarlijks te heroverwegen uitzondering, verplichte aanduiding als stiltegebied)
ligt het voor de hand dat zeker voor deze gebieden het vermijden van luchtvaartlawaai voorop staat, zo meenden de leden van de fractie van D'66. Zij
waarschuwden er daarbij voor, dat hier niet de omgekeerde redenering mag
worden gehanteerd (een gevaar dat ook voor andere dan artikel 123-gebieden dreigt) dat een gebied geen stiltegebied kan zijn omdat er luchtvaart boven wordt uitgeoefend, maar dat juist een actief hanteren van artikel 11
Luchtvaartwet moet bijdragen aan de mogelijkheden om stiltegebieden te
realiseren. Kunnen de bewindslieden hun voornemens voor zo'n actief beleid concretiseren, vroegen deze leden.
Een effectief beleid, zo merkten zij vervolgens op, vergt het tijdig anticiperen op aanwijzing van een gebied als stiltegebied. Bij andere gelegenheden
is al vaker gewezen op de omstandigheid dat de formalisering van de stiltegebied-status door opname in het streekplan veelal een lange periode zal
vergen. Aangrijpingspunt voor een anticiperend stiltegebiedenbeleid moet
volgens deze leden dan ook het intentieprogramma van de provincies zijn,
respectievelijk de status van natuurmonument, Ramsar-gebied of nationaal
park wat betreft artikel 123 Wet geluidhinder. In dit verband speelt het ontbreken van een nadere aanduiding van het begrip «stiltegebieden» in het
wetsontwerp een speciale rol. Waar dit impliceert dat de bevoegdheid van
artikel 11, lid 2, pas zou kunnen worden gehanteerd als een stiltegebied in
het streekplan is opgenomen, zou dit naar het oordeel van de leden van de
fractie van D'66 ernstig afbreuk doen aan de betekenis van deze wetswijziging zoals die hun voor ogen staat. Zij vroegen de bewindslieden dan ook, of
niet bepaald dient te worden dat de bevoegdheid van artikel 11, lid 2, kan
worden gehanteerd ten aanzien van in de intentieprogramma's opgenomen
gebieden. Daaraan zou dan de bepaling kunnen worden toegevoegd dat de
betrokken ministers aan de hand van de intentieprogramma's besluiten voor
welke daarin opgenomen gebieden wel en voor welke niet uitvoering aan artikel 11, lid 2, zal worden gegeven (voor artikel 123-gebiedenzou kunnen gelden dat toepassing wordt gegeven aan artikel 11 behoudens uitzondering
met een regeling analoog aan de Wet geluidhinder). Een besluit om niet artikel 11 toe te passen kan dan ook een voor beroep vatbare beslissing opleveren. De leden van de fractie van D'66 hoopten op een positieve reactie van
de bewindslieden op deze suggesties, die zij essentieel voor de betekenis
van het wetsontwerp achtten.
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De leden van de fractie van D'66 vroegen zich verder af of niet ook twee
andere invalshoeken voor een verbod of beperking van luchtvaart in het kader van dit wetsontwerp, met hetoogopgeluidhinderbeperking, aandacht
zouden verdienen: voor bepaalde uren en voor bepaalde categorieën.
Bij het eerste dachten ook zij aan de mogelijkheid - in relatie tot artikel 32
en 72 - tot verbieden of beperken van vliegbewegingen voor bepaalde uren
met name met het oog op kleine vliegvelden, waar de plicht alle onder de
aanwijzingsbeschikking vallende vliegtuigen toe te laten dan te beperken
zou zijn tot verkeersvliegtuigen.
Bij het tweede doelden ook zij op de mogelijkheid van beperking van bepaalde categorieën vluchten, zoals reclamevluchten, wat met een aanvulling
op artikel 11 gemakkelijker te effectueren zou zijn. Gaarne vernamen deze leden de opvattingen van de bewindslieden over een wetsaanpassing ter zake.
Hieraan valt ook nog de vraag te verbinden in hoeverre andere regels ingevolge de Luchtvaartwet die nu ingevolge de wet gehanteerd kunnen worden
met het oog op veiligheid mede dienstbaar zouden kunnen worden gemaakt
aan geluidhinderbeperking.
Artikelen
Artikel 1
De leden van de S.G.P.-fractie wierpen de volgende vragen op.
In de memorie van toelichting bij artikel 1 onder a, wordt vermeld: «Het
gebruik van niet-luchtvaartuigen wordt geregeld voor zover deze zich in het
luchtruim bevinden». Dit in tegenstelling tot het gebruik van luchtvaartuigen
zelf waarbij zowel het gebruik in het luchtruim als op de grond en de voorbereiding tot dat gebruik onder de wettelijke bepalingen vallen. Is er voldoende
reden voor dit onderscheid? Is de voorbereiding voor de vlucht met een
zweefvliegtuig niet vergelijkbaar met de vlucht van een normaal luchtvaartuig?
Als in artikel 76 onder i het catapulteren van vliegtuigen wordt geschrapt
is dan de catapult (een aan de grond gebonden toestel, en dus niet in het
luchtruim) voor de veiligheid van de vlucht niet van wezenlijk belang? Hetzelfde geldt min of meer voor raketten en modelvliegtuigen nu ook artikel 76
onder f komt te vervallen, omdat ook daar het toestel dat het vliegtuig of
voorwerp in de lucht brengt of in de lucht houdt, van evenveel belang of belangrijker is dan de raket of het vliegtuigje dat in de lucht vertoeft.
Is het niet juister onder artikel 1 onder a te lezen: luchtvaart: het gebruik
van luchtvaartuigen alsmede het gebruik van bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen toestellen, die bedoeld zijn om luchtvaartuigen of andere voorwerpen in het luchtruim te brengen of daar gedurende kortere of
langere tijd te laten vertoeven?
Bij gewijzigde redactie zal uiteraard artikel 76 onder h hierbij aangepast
moeten worden.
Waarom wordt overigens in artikel 1 onder a gesproken van «in het luchtruim»» en in artikel 76 onder h van «van het luchtruim», terwijl toch dezelfde
algemene maatregel van bestuur en dezelfde toestellen bedoeld zijn?
Waarom wordt in artikel 1 onder I gesproken over «terrein voor het opstijgen en landen» en wordt niet gesproken over «luchtvaartterrein» zoals dit
onder g is gedefinieerd? Zijn er naast «aangewezen» terreinen ook nog andere terreinen waarop luchtvaartverkeer toegelaten wordt, die daartoe op
generlei wijze goedgekeurd zijn?
Artikel 9
Ten aanzien van artikel 9 stelden de C.D.A.-leden vast dat er ondanks een
duidelijk te signaleren behoefte nog steeds geen Wet op het Vliegonderricht
is. Zij vroegen de Regering het voorbereiden van een dergelijk wetsontwerp
in overweging te nemen.
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Ook stelden zij voor in aansluiting op artikel 8 van de Luchtvaartwet regels
vast te stellen met betrekking tot het besturen en bedienen van luchtvaartuigen onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen. Weliswaar
wordt in de Mededeling aan Nederlandse luchtvarenden en eigenaren van
luchtvaartuigen nr. 9/77 van 23 maart 1977 een klemmend beroep gedaan
op gebruikers van het luchtruim geen alcohol, drugs of medicijnen te gebruiken vlak voor of tijdens de vlucht, doch door het ontbreken van controlebevoegdheden krachtens de luchtvaartwetgeving, is het de luchtvaartautoriteiten tot nu onmogelijk in dezen op te treden ter voorkoming van eventuele
«accidents» en/of «incidents», genoemd in bovengenoemde MAL. Is de Regering niet van mening, dat de groei van de sportvliegerij een uitbreiding
van wetgeving op dit punt noodzakelijk maakt?
Ook vroegen genoemde leden zich af op welke wijze artikel 9 van de RTL
gewijzigd gaat worden met betrekking tot het afgeven van bewijzen ten aanzien van het in luchtwaardige toestand houden van luchtvaartuigen.
Een volgend vraagpunt betrof artikel 9, eerste lid. Hierin wordt gewag gemaakt van een procedure middels een algemene maatregel van bestuur
voor het afgeven van bewijzen van bevoegdheid, dan wel tot het schorsen of
intrekken daarvan. Hetzelfde geldt voor bewijzen van gelijkstelling van buitenlandse bewijzen van bevoegdheid. In het kader van het draagvlak van deze wet achtten deze C.D.A.-leden van de commissie het gewenst dat het beleid op dit punt afgesteld wordt of vergelijkbaar wordt gemaakt met dat binnen de ons omringende landen. Zij vroegen de Regering daarom of er op dit
punt geen richtlijnen opgesteld zouden moeten worden die rekening nouden met de internationale afspraken op dit terrein.
Artikel 11
De D'66-fractieleden stelden de volgende vragen.
Lid 1
Kan een toereikender formulering voor de onder 2° bedoelde redenen worden gegeven? Welke andere voorbeelden dan in de memorie van toelichting
gegeven zouden hieronder kunnen vallen?
Lid 2
J° artikel 1: Waarom is geen definitie van stiltegebieden opgenomen?
Onder verwijzing naar hun opmerkingen over anticiperend beleid, stelden
de leden van de fractie van D'66 voor zowel een aanduiding als «stiltegebieden in de zin van hoofdstuk IX Wet geluidhinder» als een verwijzing naar de
intentieprogramma's in het wetsontwerp op te nemen.
In hoeverre heeft de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygëne bevoegdheid om toepassing van het tweede lid te initiëren?
Lid 3
Bij de leden van de C.D.A.-fractie rees de vraag waarom in lid 3 van artikel
11 de beperking «voor zoveel mogelijk» is opgenomen. Gezien de ingrijpende aard van dergelijke beperkingen achtten deze leden het wenselijk dat dergelijke beschikkingen te allen tijde in de Staatscourant worden vermeld.
«Voor zoveel mogelijk» zou daarom kunnen vervallen.
Voor de wenselijkheid, dat ook een besluit niet over te gaan tot een beperking of verbod een beschikking oplevert, en wel in het stadium van het intentieprogramma, verwezen deze leden naar hun eerdere algemene opmerkingen, met de toevoeging dat zowel voor die negatieve beschikkingen als voor
de in het wetsontwerp bedoelde beschikkingen minstens een kennisgeving
aan de betrokken provincies op haar plaats zou zijn. Het was deze leden trouwens ook niet duidelijk waarom de beperking «voor zoveel nodig» is toegevoegd aan het doen van mededeling van beschikkingen in de Staatscourant.
De leden van de fractie van D'66 zagen gaarne een nadere uiteenzetting
over de mogelijkheden van beroep tegen de beschikkingen in kwestie (ook
de negatieve).
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Ook de leden van de S.G.P.-fractie vroegen wat de reden is dat in het gewijzigde artikel 11 in het derde lid de woorden «voor zoveel nodig» zijn ingevoegd.» In het thans geldende artikel 11 komen deze woorden in het derde
lid niet voor. Wie beoordeelt of publikatie al of niet nodig is? Welke voorbeelden staan de bewindslieden voor ogen als zij er kennelijk aan denken
bepaalde beschikkingen niette publiceren?
Artikel 76
De leden van de S.G.P.-fractie verwezen naar hun bij artikel 1 opgenomen
opmerkingen die gevolgen hebben voor dit artikel.
Wat betreft het eerste lid onder e, vroegen de leden van de D'66-fractie
hoe toepassing van deze bepaling en van artikel 11, lid 2, op elkaar wordt afgestemd. Omleiden buiten stiltegebieden dient geen verschuiving van overlast naar kwetsbare woongebieden te betekenen, zomin als omgekeerde verschuiving gewenst is.
De voorzitter van de commissie,
Schakel
De griffier van de commissie,
Hubert
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