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IMr. 1 

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal ontvangen op 10 
maart 1987. De wens dat deze overeenkomst 
aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de 
Staten Generaal zal worden onderworpen, 
kan door of namens een of beide Kamers of 
door ten minste vijftien leden van de Eerste 
Kamer dan wel dertig leden van de Tweede 
Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk 
op 9 april 1987. 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 6 maart 1987 

Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet1, de Raad van 
State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over 
te leggen de op 4/5 december 1986 te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
briefwisseling tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Canadese regering houdende een overeenkomst inzake de opleiding 
van eenheden van de Nederlandse strijdkrachten in Canada (Trb. 1987, 
20)2. 

Een toelichtende nota bij deze Overeenkomst gelieve u hiernevens aan 
te treffen. 

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

1 Artikel 91 , (1), ado.-.-t. >.AI , (1) (a) GW. en 
artikel 61, (3), G..V. 1972. 
2 Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 

S-DEF 
S-IZ Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 901, nr. 1 



TOELICHTENDE NOTA 

Het tactische optreden van de Koninklijke luchtmacht in oorloqstüd 
vereist onder meer het zoveel mogelijk ongemerkt binnenvliegen van het 
terrein van de tegenstander. Om dit te bereiken wordt gevlogen op zeer 
lage hoogte. Het oefenprogramma van de Koninklijke luchtmacht voorziet 
dan ook in de training van vliegen op zeer lage hoogte. 

Een groot deel van de behoefte aan laagvliegen wordt gerealiseerd 
boven het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. Deze laagvlieg-
oefeningen staan daar reeds geruime tijd ter discussie. Nog onlangs 
heeft de regering van de Bondsrepubliek op grote schaal beperkingen aan 
het laagvliegen opgelegd. In het geval niet wordt voorzien in alternatieven, 
zou dit in een niet-acceptabele aantasting van de operationele inzetbaar-
heid van de Koninklijke luchtmacht resulteren. 

Recentelijk zijn de mogelijkheden onderzocht om elders in Europa 
laagvliegtraining te beoefenen. De onderzochte mogelijkheden dragen 
echter niet substantieel bij aan de oplossing van het laagvliegprobleem. 
De Canadese regering biedt thans de Koninklijke luchtmacht ruime 
mogelijkheden tot laagvliegen op zeer geringe hoogte. Ook met de 
regeringen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Bondsrepubliek Duitsland heeft de Canadese regering afspraken gemaakt 
ten aanzien van het laagvliegen van vliegtuigen van deze landen. 

De onderhavige briefwisseling dient ertoe het juridische kader voor de 
realisatie van de aangeboden mogelijkheden te scheppen. Bij realisatie 
zal de Koninklijke luchtmacht gebruik gaan maken van het Canadeze 
vliegveld te Goose Bay en van een tweetal daartoe aangewezen laagvlieg-
gebieden boven het zeer dun bevolkte noordelijk deel van Canada. 
Teneinde eventuele toch nog ontstane geluidslast voor mens en milieu 
zoveel mogelijk te reduceren, zijn in de in de briefwisseling vervatte 
Overeenkomst naast de voor dit soort operaties gebruikelijke bepalingen 
ook enige specifieke clausules opgenomen (paragraaf 4 en paragraaf 7, 
onderdeel b, punt 3). 

Aangezien adequate laagvliegmogelijkheden in Europa thans ontbreken, 
dient de realisatie van de mogelijkheden daartoe in Canada spoedig te 
geschieden. Daarom is in de Overeenkomst de bepaling opgenomen dat 
zij vanaf de datum van totstandkoming voorlopig zal worden toegepast. 
Zodoende kunnen noodzakelijke voorzieningen, waaronder het renoveren 
van huisvestingsaccommodatie en hangarruimte te Goose Bay, op korte 
termijn een aanvang nemen. 

De kosten die aan de uitvoering van de Overeenkomst zijn verbonden, 
bedragen voor de beoogde duur van de Overeenkomst van tien jaar in 
totaal f 196 miljoen, bestaande uit een initiële investering van f 60 miljoen 
en na de eerste twee jaren circa f 16,5 miljoen jaarlijkse kosten. 

Koninkrijkspositie 
De Overeenkomst zal voor wat betreft het Koninkrijk alleen voor 

Nederland gelden. 

De Minister van Defensie, 
W. F. van Eekelen 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

Het advies van de Raad van State wordt niet 
openbaar gemeekt op grond van het 
bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, 
van de Wet op de Raad van State. 
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