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MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 27 november 1985
I. Algemeen
Het verheugt de ondergetekende dat de leden van de P.v.d.A.-fractie de
vraag stellen of een algehele modernisering van de Luchtvaartwet wenselijk
zou zijn. Door de Rijksluchtvaartdienst is begonnen met een eerste aanzet
voor een algehele herziening van deze wet. Juist de moeilijkheid technische,
economische en maatschappelijke ontwikkelingen snel in de Luchtvaartwet
op te nemen dan wel deze bij te stellen heeft daartoe bijgedragen. Naast de
onderhavige partiële wijziging wordt de algemene herziening voorbereid.
Over de termijn van indiening hiervan valt nog niets te zeggen.
De verhouding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot de Luchtvaartwet
is bij de behandeling van de zoneringswet (wet houdende wijziging van de
Luchtvaartwet met betrekking tot de aanwijzing van luchtvaartterreinen,
Stb. 1978, 354) uitgebreid aan de orde geweest. Voor deze verhouding
alsmede voor de beantwoording van de vraag van de P.v.d.A.-fractie over
luchtvaartterreinenen bestemmingsplan wordt verwezen naar de toelichting
op bovenbedoelde wet, hoofdstuk I, § 3. alsmede naar wat ter zake is
gesteld bij de behandeling van de Wet Geluidhinder (wetsontwerp 13639,
zitting 1976-1977, resp. zitting 1979) en de Wijziging van Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
Ten aanzien van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie naar de
mogelijkheid om voorschriften te verbinden aan de luchtvaart in die
gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van niet als luchtvaartterrein
aangewezen terreinen kan het volgende worden medegedeeld.
Het landen op of opstijgen van niet als zodanig aangewezen terreinen is
verboden op grond van artikel 14, met dien verstande dat bij algemene
maatregel van bestuur voor operaties met helicopters (met een maximale
massa van 2500 kg) en ballonnen de mogelijkheid is gecreëerd met
inachtneming van bepaalde voorschriften gebruik te maken van niet als
luchtvaartterrein aangewezen terreinen. Tevens kan van het verbod als
bedoeld in artikel 14 Luchtvaartwet ontheffing worden verleend.
Van die mogelijkheid wordt met name gebruik gemaakt ten behoeve van
het gebruik c.q. de exploitatie van zweefvliegterreinen en vooralsnog
terreinen voor ultra lichte vliegtuigen, alsmede ten behoeve van het landen
en opstijgen met landbouwsproeivliegtuigen. Zowel in de algemene
maatregel van bestuur als in de ontheffingen zijn voorwaarden opgenomen,
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die weliswaar in eerste instantie betrekking hebben op de veiligheid, maar
daartoe niet noodzakelijkerwijs beperkt behoeven te blijven.
Ondanks het feit dat de hierbedoelde activiteiten een incidenteel karakter
hebben, zullen ter vermijding van onnodige geluidshinder in geluidgevoelige
gebieden zoals woonwijken, aan de beoordeling van aanvragen tot ontheffingen naast economische en operationele factoren, ook geluidshinderoverwegingen ten grondslag moeten liggen. Ook bij een eventuele wijziging
van de algemene maatregel van bestuur zal het geluidsaspect moeten
worden meegewogen. Het opnemen van geluidshinderbeperkende voorwaarden in de ontheffing dan wel in de algemene maatregel van bestuur
dient ingevolge artikel 174 Wet Geluidhinder in overeenstemming met de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te
geschieden.
Overigens zij er hier met nadruk op gewezen, dat uitgangspunt blijft, dat
de luchtvaart, in welk vorm dan ook, zoveel mogelijk op de als zodanig
aangewezen luchtvaartterreinen wordt geconcentreerd.
Op de vragen van de zijde van het C.D.A. met betrekking tot overleg met
de luchtvaartmaatschappijen en de betrokken vakorganisaties kan worden
geantwoord, dat met de luchtvaartmaatschappijen en vertegenwoordigers
van de betreffende vakorganisaties geen overleg is gepleegd, omdat de
onderhavige bepalingen van dien aard zijn, dat deze de belangengroepen
niet in eerste instantie raken.
Wat betreft de vraag of thans niet tevens de werk- en rusttijden van het
kajuitpersoneel aan de orde hadden kunnen komen, wordt verwezen naar
het antwoord op de vragen van de heer Van Zeil van 30 mei 1980.
Voorts is in de liende wijziging van de Regeling Toezicht Luchtvaart, die
met ingang van 1 september 1981 van kracht is geworden, artikel 109a
toegevoegd over de werk- en rusttijden van het kajuitpersoneel. De
Commissie van Advies inzake de werk- en rusttijden van de leden van het
stuurhutpersoneel van Nederlandse vliegtuigen die verkeersvluchten
uitvoeren zal zich voor een Regeling voor het kajuitpersoneel inzetten.
Vooruitlopend hierop hebben de maatschappijen reeds een regeling
getroffen die uiteindelijk in overleg met de belangengroepen verder zal
worden uitgewerkt.
Met betrekking tot de vragen en opmerkingen van de leden van de
verschillende fracties over het vliegen boven stiltegebieden zouden de
ondergetekenden het volgende willen opmerken.
Door P.v.d.A., C.D.A. en D'66 is het als een gemis ervaren dat het begrip
«stiltegebied» niet nader is omschreven.
Het fenomeen stiltegebied is in de Wet Geluidhinder opgenomen om
tegemoet te komen aan een groeiende behoefte van de mens aan rust, in
termen van de Wet Geluidhinder vertaald in stilte. In feite gaat het om het
spiegelbeeld van de zonering langs of rond verschillende geluidsbronnen
en wordt beoogd een bescherming te realiseren van die delen van Nederland,
waarin de geluidsoverlast als gevolg van de toenemende mechanisatie nog
niet of slechts in geringe mate is doorgedrongen.
De mogelijkheid het luchtruim te sluiten boven stiltegebieden sluit aan
bij de regeling omtrent de aanwijzing van stiltegebieden in de Wet geluidhinder en is een uitvloeisel van de behoefte om het gebruik van het
luchtruim in overeenstemming te brengen met die aanwijzing. Ook ondergetekenden zijn van mening dat het verband met de Wet Geluidhinder in
de wetstekst zelf naar voren moet komen. De bijgevoegde Nota van
Wijziging waarin een nieuw voorstel voor artikel 11, tweede lid, is opgenomen, voorziet dan ook in een verwijzing naar hoofdstuk IX van die wet.
In artikel 117 van de Wet Geluidhinder worden stiltegebieden omschreven
als gebieden waarin de geluidsbelasting ten gevolge van de menselijke
activiteiten zodanig laag is dat het ervaren van de natuurlijke geluiden in
die gebieden of gedeelten daarvan niet of slechts in geringe mate wordt
verstoord.
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In verband hiermee stellen de leden van de D'66-fractie dat naar hun
mening geen omgekeerde redenering mag worden gehanteerd in die zin
dat een gebied geen stiltegebied kan zijn omdat daarboven luchtvaart
wordt uitgeoefend. Hieromtrent merken ondergetekenden op dat uit de
omschrijving van «stiltegebieden» in artikel 117 van de Wet Geluidhinder
volgt dat het niet erg waarschijnlijk is dat een gebied gelegen in de directe
nabijheid van een luchtvaartterrein als een stiltegebied zou kunnen worden
aangemerkt.
Bij de stiltegebiedregeling in de Wet Geluidhinder is deze gedachte ook
door de toenmalige Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne als
uitgangspunt gehanteerd.
Door verschillende leden van zowel de P.v.d.A. als D'66 wordt de vrees
geuit dat het onderhavige wetsvoorstel te veel een vrijbrief zou geven aan
de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Hoewel naar de mening van ondergetekenden de term «vrijbrief» in
dezen niet juist is, gezien de vereiste overeenstemming met de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, hebben
ondergetekenden gemeend het facultatieve karakter aan het verbod of de
beperking te moeten ontnemen. In de nota van wijziging met betrekking tot
artikel 11, tweede lid, is een daartoe strekkende formulering opgenomen,
waarbij wordt uitgegaan van een verplichting van de Minister van Verkeer
en Waterstaat o m het gebruik van het luchtruim boven stiltegebieden te
beperken of te verbieden. De wijze waarop zulks geschiedt wordt bij
uitvoeringsbesluit, in overeenstemming met de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nader aangegeven.
Het ligt in de bedoeling in het uitvoeringsbesluit te bepalen dat boven in
het streekplan aangegeven stiltegebieden in principe een vliegverbod
beneden een bepaalde hoogte zal gelden. Hierbij dient alle aandacht te
worden besteed aan de voor de vliegveiligheid nodige separatie tussen
burger en militair verkeer.
In dit verband stellen de ondergetekenden zich voor in het besluit als
hoofdregel op te nemen dat in de weekends niet lager dan 300 m (1000
voet) boven een stiltegebied mag worden gevlogen.
In de weekends is er immers - oefeningen en bijzondere opdrachten
uitgezonderd - nauwelijks sprake van militair verkeer. Op werkdagen zal
militair verkeer mogelijk moeten blijven op een hoogte van 1000 voet. Dit
betekent dat burgerluchtvaart boven stiltegebieden lager moet vliegen met
inachtneming van de in verband met de vliegveiligheid vereiste separatie.
Hoewel het in de luchtvaart gebruikelijk is een minimum separatienorm
van 150 meter (500 voet) te hanteren, zal genoegen worden genomen met
een separatie van 100 meter (300 voet) hetgeen betekent dat de burgerluchtvaart een vlieghoogte van 240 meter (700 voet) boven stiltegebieden
in acht moet nemen.
Gezien de status van nog niet in het streekplan opgenomen verplichte
stiltegebieden en de status van de in een intentieprogramma aangegeven
stiltegebieden als bedoeld in artikel 118 Wet Geluidhinder (in principe staat
het de provincie vrij deze al dan niet in het streekplan op te nemen) wordt
ten aanzien van deze gebieden door ondergetekenden een minder stringente
regeling dan voor in het streekplan opgenomen stiltegebieden voorgestaan.
Gedacht wordt hierbij aan opneming van de betreffende gebieden in de
Luchtvaartgids (AIP) met het dringende verzoek aan luchtvarenden het
bovenstaande dienovereenkomstig toe te passen.
Overigens wordt de grote luchtvaart, welke wordt afgewikkeld via het
internationale luchtverkeersroutesysteem en waarbij de vluchten op
grotere hoogte worden uitgevoerd, niet getroffen door enige beperking of
verbod als gevolg van de instelling van stiltegebieden. Dit uitgangspunt,
zoals reeds neergelegd in het Indicatief Meerjaren Programma Geluid
1983-1987, blijft derhalve onverkort gehandhaafd.
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Terecht merken de leden van de P.v.d.A.-fractie op, dat het vaststellen
van stiltegebieden (en in het kader van deze memorie van antwoord: het
beperken van de burgerluchtvaart boven deze gebieden) moeilijk losgekoppeld kan worden van de vraag in hoeverre andere belangen daarvoor
moeten wijken. Deze leden stellen daartoe de PBK-procedure voor. Naar
de mening van ondergetekenden is de bedoelde afweging genoegzaam
ingepast in de in de Wet Geluidhinder vastgestelde regeling waarop via de
in het onderhavige ontwerp voorgestelde regeling wordt aangesloten.
De instelling van stiltegebieden heeft plaats in het kader waarin het
belang van een dergelijke instelling wordt afgewogen tegenover andere bij
het ruimtegebruik betrokken belangen.
Dit betekent, dat het geluidsaspect rechtstreeks in de belangenafweging
die bij het maken van de ruimtelijke-ordeningsplannen plaatsheeft, is
betrokken.
Achter een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie gaat de veronderstelling schuil, dat er in Nederland twee soorten luchtruim zouden zijn: een
burger en een militair.
Het Nederlandse luchtruim is echter een en ondeelbaar, doch daarin
bevinden zich gebieden waarin de verkeersleiding door burgerluchtverkeersleidingsdiensten wordt uitgevoerd en andere gebieden waar dat door
militaire verkeersleidingsdiensten gebeurt (zie artikelen 8 en 9 van het
Luchtverkeersreglement 1980).
Leden van de P.v.d.A., C.D.A. en D'66 vroegen zich af waarom alleen de
burgerluchtvaart kan worden beperkt krachtens het voorgestelde artikel 11.
In het nader rapport is reeds aangegeven dat militaire vluchten onder
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie worden
uitgevoerd. Bij het burgerluchtverkeer is dat anders geregeld en moeten
beperkingen of verboden een rechtstreekse grondslag in de wet hebben.
Dat verklaart, waarom voor het militair verkeer een uitvoeringsregel op
grond van artikel 76, eerste lid, sub e LVW, voldoende is.
Met betrekking tot de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie omtrent
internationale overeenkomsten dient te worden opgemerkt dat waar in het
oorspronkelijke ontwerp nog sprake was van enige vrijheid van handelen
van de betrokken bewindslieden, dit ingevolge de voorliggende nota van
wijziging niet meer het geval is, nu de eerste ondergetekende verplicht is
het uitoefenen van de burgerluchtvaart boven stiltegebieden te beperken of
te verbieden.
Overigens zij in dit verband verwezen naar de Ramsar-Conventie (Verdrag
inzake watergebieden van internationale betekenis in het bijzonder als
verblijfplaats voor watervogels, Ramsar, 2 februari 1971, Trb. 1975, 84). Bij
deze conventie is overeengekomen gebieden die onder de werking van dit
verdrag vallen aan te melden.
Dergelijke gebieden moeten ingevolge artikel 123 Wet Geluidhinder als
stiltegebied in een streekplan worden opgenomen, tenzij zij op de uitzonderingenlijst vermeld staan.
De gedachte ontleend aan de Stichting Natuur en Milieu om artikel 32
van de luchtvaartwet zodanig te wijzigen dat dit artikel alleen geldt voor
verkeersvliegtuigen wordt door ondergetekenden niet gedeeld.
In samenhang met en in zoverre vooruitlopend op de ontwikkeling van
een normstelling ten behoeve van de zonering voor de kleine luchtvaart en
meer in het algemeen in het kader van de wens van de regering de geluidshinder door kleine luchtvaart zoveel mogelijk te voorkomen wordt thans
reeds gewerkt aan de formulering van maatregelen, waarbij ook door het
stellen van operationele beperkingen aan de kleine luchtvaart de geluidshinder, die met de uitoefening van deze luchtvaart gepaard kan gaan,
wordt beperkt of zo mogelijk voorkomen. In het recente besluit dat voor het
vliegveld Hilversum is uitgebracht, komt wat hier bedoeld wordt tot
uitdrukking.
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Zoals reeds eerder aangegeven, is bij nota van wijziging de redactie van
artikel 11, tweede lid, zodanig gewijzigd dat de Minister van Verkeer en
Waterstaat verplicht is het gebruik van het luchtruim boven stiltegebieden
te beperken of te verbieden.
De uitvoeringsmaatregel van artikel 11, tweede lid, zal tot gevolg hebben
dat de luchtvaartactiviteiten worden verlegd naar aangrenzende gebieden.
Voor zover het voor geluid gevoelige bestemmingen betreft worden de
nadelige gevolgen hiervan grotendeels ondervangen door de algemeen
geldende minimum vlieghoogte, waarop hieronder nader zal worden
ingegaan.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen een uiteenzetting omtrent de
wijze waarop het luchtverkeer buiten de vliegvelden en zones daaromheen
onderworpen is aan maatregelen die de milieuhinder kunnen beperken. In
dit verband merkt de eerste ondergetekende op, dat veiligheidsbepalingen
soms ook tot gevolg hebben dat de geluidshinder beperkt wordt.
Een eerste en belangrijke bepaling welke tot beperking van de geluidhinder
leidt behelst de beoordeling van de geluidsproduktie als wezenlijk onderdeel
van de luchtwaardigheidseis voor luchtvaartuigen. Ook de bepalingen met
betrekking tot de minimum vlieghoogte leveren een direkte bijdrage tot
beperking van de hinder. Bovendien zij gewezen op het koninklijk besluit
van 21 mei 1981 houdende vaststelling van enige regels ter beperking van
geluidshinder door luchtvaartuigen (Stb. 1981, 343), hetwelk ook van
toepassing is op ultra lichte vliegtuigen.
In het algemeen is het verboden lager dan 150 m (500 voet) boven grond
of water te vliegen, zo is in artikel 53 LVR-1980 bepaald. Boven bebouwde
kommen bedraagt de minimum vlieghoogte 300 m (1000 voet) boven het
hoogste obstakel dat zich binnen 600 m van het luchtvaartuig bevindt. Ten
slotte heeft het verbod om VFR-vluchten (zichtvluchten) tussen zonsondergangen zonsopgang uitte voeren (artikel 52 LVR-1980) tevens een beperking
van de geluidshinder tot gevolg.
De geluidshinder wordt niet alleen door beperkingen en verboden
verminderd. Op belanghebbenden is sterke aandrang uitgeoefend bepaalde
gebieden te vermijden. Dit heeft tot merkbare vermindering van overlast
geleid. Dergelijke verzoeken zijn met name gedaan ten aanzien van vogelreservaten en het Waddenzeegebied.
Ten aanzien van luchtvaartterreinen waarvan door de kleine luchtvaart
gebruik wordt gemaakt, wordt voorts door het aanwijzen van circuitgebieden,
waarbinnen de verkeerspatronen worden gevlogen, bereikt dat woonbebouwing in de omgeving zoveel mogelijk wordt vermeden. Daar waar een
aaneengesloten woonbebouwing gelegen is binnen een circuitgebied, zal
bij het uitvoeren van het verkeerspatroon die woonbebouwing worden
vermeden.
Met betrekking tot de vraag op welke wijze er procedureel in is voorzien
dat het voorgenomen milieubeleid van gemeenten op basis van de Wet
Geluidhinder tot bijstelling van voorschriften voor het luchtverkeer kan
leiden, merken de ondergetekenden het volgende op. Aan de besluitvorming
inzake bijstelling van luchtvaartvoorschriften gaat in alle gevallen een
afweging vooraf tussen uiteenlopende belangen, te weten de luchtvaart
aan de ene kant en bij voorbeeld geluidshinderbeperking en privacybescherming aan de andere kant. Het betreft hier altijd zwaarwegende,
nationale belangen. Voor de afweging daarvan kan dan ook uitsluitend de
centrale overheid de verantwoordelijkheid dragen. Om die reden achten de
ondergetekenden delegatie hiervan naar de lagere overheid niet mogelijk.
Het gemotoriseerd vliegen met reclamesleep en het uitvoeren van
toeristische rondvluchten met helikopters zal, indien dit plaatsheeft boven
stiltegebieden, onder de werking van het krachtens artikel 11, tweede lid,
vast te stellen regime vallen. Voor zover deze activiteiten elders plaatshebben, zal regulerend kunnen worden opgetreden op basis van het Besluit
houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluidshinder
door luchtvaartuigen (KB Geluidhinder Stb. 1981, 343).
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Ten aanzien van de sluitingen van het luchtruim om redenen van
openbare veiligheid en om andere dringende redenen die in artikel 11,
eerste lid, sub a, 2°, worden aangegeven, gaat de eerste ondergetekende er
in principe van uit dat een verzoek van de politie niet dan om dringende
redenen zal worden gedaan.
Op een dergelijk verzoek wordt derhalve in principe positief beschikt
indien de sluiting van het luchtruim naar omvang, tijd en aard in een
redelijke verhouding staat tot het te dienen belang. Aangenomen moet
worden dat bij toepassing van het eerste lid er veelal geen tijd zal zijn om
de bevolking en de betrokkenen bij het nemen van de beslissing te betrekken,
terwijl het voorstel voorts veelal om betrekkelijk kortstondige toepassingen
van die bevoegdheid gat, waarbij overigens de Minister van Justitie of zijn
ambtgenoot van Binnenlandse Zaken primair is betrokken.
Bij toepassing van het tweede lid van artikel 11 menen de ondergetekenden
dat via de in de Wet Geluidhinder voorgeschreven procedure, die aansluit
bij de instrumenten die de Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt, ook de
rechtsbescherming van zowel bevolking als van belanghebbenden is
gewaarborgd.
Of een besluit, om artikel 11, tweede lid, niet toe te passen een voor
(AROB) beroep vatbare beslissing is, is minder relevant, gezien het voorgestelde imperatieve karakter van dat lid in de nota van wijziging. Of het
uitvoeringsbesluit op basis van het tweede lid een voor AROB-beroep
vatbare beslissing is, zal aan de hand van de wet AROB worden getoetst.
Hoewel de ondergetekenden de suggestie om het luchtruim voor
bepaalde uren en voor bepaalde categorieën te sluiten, niet op voorhand
afwijzen, zal toch de nodige voorzichtigheid geboden zijn.
De wenselijkheid van een dergelijke bepaling zal, nog afgezien van het
feit dat deze nadere onderbouwing met verder onderzoek behoeft mede
afhankelijk zijn van de uitvoering die wordt gegeven aan het besluit
geluidhinder luchtvaartuigen (Stb. 1981, 343). Hierop ware thans niet
vooruit te lopen.
II. Artikelsgewijs commentaar
Artikel 7
Waar de leden van de S.G.P.-fractie een zweefvliegtuig als niet-luchtvaartuig aanmerken, moet dit berusten op een misverstand. De bedoelde
passage heeft de strekking om bepaalde toestellen - niet-luchtvaartuigen wanneer deze in het luchtruim worden gebracht onder de werking van deze
wet te laten vallen, met het oog op de veiligheid van het luchtverkeer.
Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan de nu reeds bij
algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 1, onder b, van de
Luchtvaartwet aangewezen toestellen, die van de definitie «luchtvaartuig»
worden uitgezonderd (Besluit van 22 juni 1981, Stb. 344) en in de tweede
plaats aan die toestellen, waarvan het gebruik in het luchtruim bij algemene
maatregel van bestuur op grond van het nieuwe artikel 1, onder a, van de
Luchtvaartwet, onder het begrip «luchtvaart» zullen worden gebracht. Van
een dergelijke algemene maatregel van bestuur is tot op heden nog geen
sprake. In de toekomst daarentegen zullen raketten onder het begrip
luchtvaart worden gebracht.
Raketten vallen niet onder de definitie van luchtvaartuigen in de Luchtvaartwet, maar kunnen daaronder wel worden begrepen bij algemene
maatregel van bestuur (zie artikel 1, onder b, Luchtvaartwet). Deze weg is
tot nu toe niet gevolgd, omdat als gevolg daarvan de gehele luchtvaartwetgeving, voor zover betrekking hebbend op luchtvaartuigen, op raketten van
toepassing zou zijn. Gezien het speciale karakter van raketten is zulks
ongewenst.
In de praktijk is echter gebleken dat regeling van het gebuik van raketten
in het luchtruim noodzakelijk is.
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Een dergelijke regeling op basis van het huidige artikel 76, eerste lid,
onder f, van de Luchtvaartwet, is niet mogelijk, aangezien een raket geen
luchtvaartuig is, noch onder de huidige definitie van «luchtvaart» valt,
waardoor het gebruik hiervan niet bij of krachtens de Luchtvaartwet
geregeld kon worden, gezien de strekking van deze wet.
Nu het begrip «luchtvaart» zodanig wordt gewijzigd dat daaronder ook
valt het gebruik in het luchtruim van bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen toestellen, en daarmee een basis is gecreëerd om het gebruik
van raketten in het kader van de Luchtvaartwet te regelen, is gekozen voor
de volgende oplossing.
Bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 1, onder a,
zullen raketten worden aangewezen. Op grond van de bij nota van wijziging
voorgestelde redactie van artikel 76, eerste lid, onder f, welk artikellid als
een van de grondslagen van het Luchtverkeersreglement geldt, zal artikel
65 van het LVR-1980 ook voor raketten gelden. De hiertoe benodigde kleine
aanpassing van laatstgenoemd artikel zal op korte termijn gerealiseerd
worden.
Er zij op gewezen, dat de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke
ontwerp, artikel 1, onder a, verwarring kan wekken; in de betreffende
passage wordt verwezen naar toestellen aangewezen op grond van artikel
1, onder b. Dit dient te worden gelezen als: toestellen aangewezen op
grond van artikel 1, onder a, of op grond van artikel 1, onder b.
Het bovenstaande geldt uitsluitend ten aanzien van het gebruik van
raketten voor burger doeleinden. Het gebruik van raketten voor militaire
doeleinden valt onder de competentie van de Minister van Defensie, die bij
het stellen van regels onder meer rekening moet houden met de veiligheid
van het luchtverkeer (Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart,
artikel 3 d).
Het catapulteren van vliegtuigen wordt geschrapt omdat deze startwijze
niet meer wordt toegepast met Nederlandse vliegtuigen. Zo nodig kan dit
worden geregeld onder gebruiksbeperkingen voor luchtvaartuigen als
bedoeld in de artikelen 102A en 102B van de Regeling Toezicht Luchtvaart.
De voorgestelde definitie van luchtvaart kan niet worden overgenomen.
Daaronder zouden niet de niet-luchtvaartuigen vallen die zich in het
luchtruim bevinden zonder de in de voorgestelde definitie omschreven
bedoeling.
Ten aanzien van de tekstrelatie tussen artikel 1, onder a, en artikel 76,
eerste lid, onder h (bij nota van wijziging f) wordt verwezen naar het
gestelde, onder artikelsgewijs commentaar op artikel 76.
In artikel 1, onder 1, wordt niet gesproken over «luchtvaartterrein» zoals
dit is gedefinieerd onder g, omdat luchtverkeer zich niet beperkt tot
«aangewezen» luchtvaartterreinen, maar ook plaatsvindt op terreinen
waarop het gestelde in artikel 14, tweede lid, van de Luchtvaartwet van
toepassing is. De internationale luchtverkeersregels hebben tevens betrekking op luchtverkeer op taxibanen; om deze reden is in de definitie van
luchtverkeer dit deel van een vlucht expliciet genoemd.
Artikel 9
Ten aanzien van artikel 9 stelden de C.D.A.-leden vast, dat er nog steeds
geen Wet op het Vliegonderricht is en stelden zij de vraag of de regering
het voorbereiden van een dergelijk wetsontwerp in overweging wil nemen.
De eerste ondergetekende ziet geen dringende reden om een Wet op het
Vliegonderricht te initiëren. In artikel 39 van de Regeling Toezicht Luchtvaart
is bepaald, dat de erkenning van opleidingen kan worden geregeld. Ter
uitvoering hiervan dient de Beschikking van 4 oktokber 1976, nr. LI/L 24741
houdende regelen voor de erkenning van opleidingen voor bewijzen van
bevoegdheid en/of bevoegdverklaringen (Stcrt. 1976, 200). De praktijk heeft
aangetoond dat erkenning voldoende mogelijkheden biedt om zich voordoende problemen op te lossen.
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Voorgesteld wordt voorts door de leden van de C.D.A.-fractie in aansluiting
op artikel 8 regels vast te stellen met betrekking tot het besturen en
bedienen van luchtvaartuigen onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen. Hierop kan worden geantwoord dat dit vooralsnog niet
noodzakelijk wordt geacht. Het tweede lid van artikel 8 bepaalt, dat een lid
van het stuurhutpersoneel de bediening waartoe hij is aangewezen slechts
mag verrichten indien hij in zodanige toestand is, dat hij in staat is die
bediening naar behoren te verrichten. Op overtreding hiervan kan de
schuldige de bevoegdheid worden ontnomen een luchtvaartuig te bedienen
voor ten hoogste drie jaren (artikel 64, vierde lid, Luchtvaartwet).
In het kader van de reeds in de inleiding bedoelde algehele herziening
van de Luchtvaartwet zal aandacht worden besteed aan de eventuele
noodzaak van nadere bepalingen betreffende het in staat zijn naar behoren
de bediening van een luchtvaartuig te verrichten, waarbij factoren als het
innemen van stoffen, alcoholhoudende drank daaronder begrepen,
vermoeidheid en psychische gesteldheid aan de orde zullen komen.
Artikel 9 van de RTL is inmiddels gewijzigd. Verwezen wordt naar het KB
van 4 juni 1981, Stb. 345, dat 1 september 1981 van kracht is geworden.
Een volgend vraagpunt betrof artikel 9, eerste lid, van de Luchtvaartwet.
De leden van de C.D.A.-fractie vragen zich af of er geen richtlijnen opgesteld
zouden moeten worden voor het afgeven van bewijzen van gelijkstelling
dan wel het schorsen en intrekken daarvan zowel als van bewijzen van
bevoegdheid. Hierbij zou rekening gehouden moeten worden met de
internationale afspraken op dit gebied.
Artikel 9 van de Luchtvaartwet vindt uitvoering in afdeling II en III van
hoofdstuk III van de RTL (artikelen 22 t/m 31). Hierin wordt uitvoering
gegeven aan bijlage 1 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart(Trb. 1973,109).
Artikel 11
De tekst van het eerste lid, onder a, ten 2°, kan niet passender geformuleerd
worden zonder dat de bepaling aan duidelijkheid inboet.
Te denken valt behalve aan zoek- en reddingsacties, aan plechtigheden
zoals Dodenherdenking, kransleggingen door buitenlandse staatshoofden
bij het Monument op de Dam en aan kapings-, gijzelings-, bezettings- en
ontruimingsacties waarbij de politie moet kunnen ingrijpen, zonder dat een
te grote belangstelling vanuit de lucht dat belemmert.
Artikel 11, lid 2
Voor wat betreft de definitie van stiltegebieden verwijzen de ondergetekenden naar wat daarover in het algemene gedeelte van de memorie van
antwoord is opgemerkt.
Artikel 11, lid 3
Sluitingen van het luchtruim zijn veelal slechts van korte duur en moeten
dan op zeer korte termijn worden uitgevaardigd. Het is in die gevallen
meestal niet mogelijk deze besluiten in de Staatscourant te publiceren
voordat de geldigheid ervan is afgelopen.
Waar dat echter wèl mogelijk is - geslotenverklaringen van korte duur,
die men tijdig kan voorzien en geslotenverklaringen van langere duur, die
dan ook ingrijpender zijn - zal publicatie in de Staatscourant te allen tijde
geschieden.
Daarbij zij opgemerkt dat in de praktijk de luchtvarenden de noodzakelijke
vluchtvoorlichting niet putten uit de Staatscourant doch uit de «Notices to
Airmen» (NOTAM's), zodat deze luchtvarenden via de NOTAM's op de
hoogte kunnen zijn van de geslotenverklaring.
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Ten slotte kunnen de luchtverkeersdiensten via de radio een luchtvarende,
die van een verbod wellicht niet zou hebben kennis genomen, erop wijzen.
In NOTAM's die een besluit tot geslotenverklaring van het luchtruim
bekendmaken, worden alleen bevoegdelijkgenomen besluiten gepubliceerd.
Artikel 76
Het op elkaar afstemmen van de artikelen 76, eerste lid, onder e, en 11,
tweede lid, van de Luchtvaartwet is mede een zaak van de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer krachtens artikel
174 Wet Geluidhinder. Het is aannemelijk dat dit geen overwegende
problemen zal geven.
Inderdaad worden in artikel 1, onder a en artikel 76, eerste lid, onder f,
dezelfde algemene maatregelen van bestuur bedoeld, te weten: de bestaande algemene maatregelen van bestuur op grond van artikel 1, onder b, en
de toekomstige algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 1,
onder a.
De bijgevoegde nota van wijziging voorziet in een aanpassing van de
redactie van artikel 76, eerste lid, onder f.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
N. Smit-Kroes
De Staatssecretaris van Defensie,
J. van Houwelingen
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius
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