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Allereerst willen ondergetekenden ingaan op de opmerkingen die de 
leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gemaakt. 

Bij het artikelsgewijs commentaar zal ingegaan worden op de wijziging 
van artikel 19 LVW zoals voorgesteld in de nota van wijziging nr. 5. 

Tevens zal een gewijzigd voorstel van wet worden ingediend waarin de 
nota's van wijziging zijn verwerkt zodat de thans voorgestelde tekst in 
zijn geheel gepresenteerd wordt, aangepast aan de redactionele opmer-
kingen van de commissie. 

Ten aanzien van de verhouding tussen Luchtvaartwet (LVW) en Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO) respectievelijk het verband tussen de 
Luchtvaartwet en de Wet geluidhinder kan het volgende opgemerkt 
worden. 

De Luchtvaartwet voorziet in een soort «verplichte aanwijzing» van de 
Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(artikel 26) die ertoe dient dat het aangewezen luchtvaartterrein (en de 
daarbij vastgestelde geluidzone ex artikel 25) wordt verwerkt in de 
desbetreffende bestemmingsplannen. Door de recente wijziging van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (zie artikel 37 lid 1 en 2) is artikel 26 
LVW in die zin aangepast dat de aanwijzing nu, conform de wettelijk 
voorgeschreven procedure, rechtstreeks aan de gemeenten wordt 
gegeven. Die «verplichte aanwijzing» lijkt op constructies zoals 
voorkomen in de notitie «Afstemming op Maat». 

In diverse kroonuitspraken is de relatie LVW-WRO aan de orde 
geweest. Kortweg gezegd komt het standpunt van de Kroon in onder 
andere het Koninklijk Besluit van 16 januari 1987, nr. 20, erop neer dat 
het gebruik als zodanig van de luchthaven en het luchtruim niet bij 
bestemmingsplan kan worden geregeld. 

Ook de Wet geluidhinder kent geen directe regeling ter beperking van 
vliegtuiglawaai. Wel wordt in het kader van de geluidhinderbestrijding de 
grensoverschrijdende geluidhinder ingevolge hoofdstuk VIII (andere 
geluidzones) vanwege buiten de landsgrens gelegen luchtvaartterreinen 
geregeld. Voorts bestaat de indirecte koppeling welke in artikel 174 
wordt gelegd met de Luchtvaartwet. Vliegtuig, luchtruim en luchtvaart-
terreinen zijn derhalve aan specifieke deelregelingen onderworpen. 
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In het kader van de ontheffingsverlening ex artikel 14 Luchtvaartwet 
kan opgemerkt worden dat alvorens tot ontheffingverlening wordt 
overgegaan, een advies in de vorm van een verklaring van geen bezwaar 
van de burgemeester wordt gevraagd; dit geldt in het algemeen niet voor 
militaire terreinen. Er wordt van uitgegaan dat de burgemeester bij het 
verlenen van deze verklaring van geen bezwaar met bepalingen uit 
bestemmingsplannen rekening houdt. De bepalingen van het bestem-
mingsplan blijven overigens onverkort van kracht. De LVW kent geen 
regeling om een eventueel conflict te beslechten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen zich vervolgens af hoe 
terreinen die worden gebruikt voor het landen van parachutisten en voor 
het afwerpen van slepen van vliegtuigen buiten de aangewezen lucht-
vaartterreinen worden aangewezen en hoe de overige overheden daar 
terzake met voorschriften regulerend kunnen optreden. 

Ondergetekenden kunnen met de beantwoording hiervan kort zijn en 
willen daarbij een reeds lang bestaand misverstand uit de weg ruimen. 

Valschermen zijn geen luchtvaartuigen in de zin van de luchtvaartwet 
en vallen dan ook niet onder de bepalingen van de luchtvaartwet. Het ter 
beschikking stellen van terreinen voor het landen van valschermspringers 
(de doelgebieden) behoort dan ook in het kader van de luchtvaartwet niet 
tot de competentie van de Minister van Verkeer en Waterstaat en van de 
Ministervan Defensie. Het ter beschikking stellen van een terrein zal als 
een sportactiviteit op gemeentelijk niveau bekeken moeten worden, 
waarbij rekening gehouden zal kunnen worden met bestemmings-
plannen. 

De luchtkolom waarbinnen gesprongen wordt (het valschermspring-
gebied) en de luchtvaartuigen waaruit gesprongen wordt vallen daaren-
tegen wel onder de competentie van beide ministers. Voor wat betreft de 
toestemming om een valschermspringgebied te mogen gebruiken kan 
opgemerkt worden dat het doel van het oprichten van deze kolom een 
waarschuwing aan het overige luchtverkeer is dat binnen een bepaalde, 
gepubliceerde luchtkolom gesprongen kan worden. Er wordt pas 
overgegaan tot toestemmingverlening indien blijkt dat de eigenaar en 
gemeente geen bezwaar hebben tegen het gebruik en locatie van het 
terrein waarop gesprongen wordt (het doelgebied). 

Het afwerpen van een sleep buiten een luchtvaartterrein wordt alleen 
incidenteel gedaan bij een luchtvaartvertoning of in geval van nood. Voor 
het afwerpen van slepen van vliegtuigen worden derhalve anders dan de 
leden van de P.v.d.A.-fractie veronderstellen geen aparte terreinen 
aangewezen. 

De opmerkingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie en de leden van 
de D66-fractie over de coördinatie bij de aanwijzing van de stiltege-
bieden zouden ondergetekenden graag gecombineerd beantwoorden. 
Zoals bekend moeten er verschillende categorieën stiltegebieden onder-
scheiden worden. 

Een coördinatieprobleem kan zich voordoen bij de categorie stiltege-
bieden die na onderzoek door en op voorstel van Gedeputeerde Staten 
door Provinciale Staten in het intentieprogramma worden vastgelegd. Bij 
de vaststelling van het intentieprogramma stiltegebieden dient rekening 
gehouden te worden met bestaande onvermijdelijke geluidhinder ten 
gevolge van noodzakelijke handelingen, voortvloeiend uit de voor dit 
gebied vastgestelde bestemmingen, dan wel ten gevolge van het gebruik 
van het luchtruim boven stiltegebieden voornamelijk in verband met aan-
en uitvliegroutes van in de buurt gelegen civiele of militaire vliegvelden. 
In dit verband is het dus niet zo dat een stiltegebied ondergeschikt aan 
het luchtvaartbelang gemaakt wordt, maar dat een gebied niet geschikt 
is voor aanwijzing tot stiltegebied indien het aanwezige luchtvaartgeluid 
niet tot binnen redelijke grenzen kan worden beperkt. In enkele gevallen 
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is gebleken dat de provincies bij de inventarisatie van stiltegebieden 
verzuimen luchtvaartlawaai erin te betrekken. Van een coördinatiepro-
bleem kan ook sprake zijn bij verandering van de luchtruimtestructuur. 

Het wetsvoorstel is geen onderwerp van overleg geweest met het 
IPO-milieu of IPO-RO. 

Algehele sluiting van het luchtruim boven stiltegebieden is om de 
volgende redenen niet mogelijk. 

Een vliegverbod voor de grote luchtvaart is gezien het bestaande inter-
nationale systeem van luchtverkeersroutes door het Nederlandse 
luchtruim praktisch onmogelijk. Gezien de geografische spreiding van de 
stiltegebieden zou een vliegverbod boven stiltegebieden betekenen dat 
routes niet meer gebruikt kunnen worden. Duidelijk moge zijn dat dit de 
positie van Nederland en met name Schiphol als «internationale lucht-
haven» ernstig zou schaden. Het uitgangspunt dat de grote luchtvaart, 
welke wordt afgewikkeld via het internationale luchtverkeersroute-
systeem en waarbij de vluchten op grote hoogten worden uitgevoerd, 
niet getroffen wordt door enige beperking of verbod als gevolg van de 
instelling van stiltegebieden, blijft derhalve onverkort gehandhaafd. 

Ten aanzien van de kleine luchtvaart moet opgemerkt worden dat een 
algeheel verbod praktisch niet mogelijk is. 

Teneinde een stiltegebied vanuit de lucht te kunnen lokaliseren zullen 
herkenbare punten, zoals rivieren en wegen, rondom dit stiltegebied 
gekozen moeten worden, waardoor het verboden gebied groter zal zijn 
dan het stiltegebied. 

Gezien het te verwachten aantal stiltegebieden betekent dit dat de 
kleine luchtvaart, mede ook door alle andere veiligheidsrestricties, 
slechts in een beperkte ruimte mag vliegen. De intensiteit van het lucht-
verkeer zal hierdoor op die plaatsen worden vergroot. Een belangrijk 
vliegveiligheidsprobleem dat hiermee samenhangt is de benodigde 
segregatie tussen snel militair en langzaam burgerluchtverkeer (segrega-
tieproblematiek; zie ook pag. 3 van de memorie van antwoord). 

Een vliegverbod boven stiltegebieden zal deze segregatieproblematiek 
alleen maar versterken. Het moge duidelijk zijn dat dit uit vliegveilig-
heidsoogpunt onwenselijk is. In dit verband moge erop gewezen worden 
dat er voor de Waddenzee een bijzonder regeringsbeleid is geformuleerd 
(Nota-Waddenzee, Planologische kernbeslissing vastgesteld in 1980): de 
bescherming, het behoud en - waar nodig - het herstel van de 
Waddenzee als natuurgebied. 

Uit een oogpunt van een adequaat beheer van dit gebied is vergroting 
van de geluidsbelasting zeer ongewenst. Er zijn ten behoeve van dit 
gebied derhalve stringente beperkingen met betrekking tot de burger-
luchtvaart noodzakelijk. 

Deze bepei ;ingen zullen in een aparte algemene maatregel van 
bestuur op grond van artikel 11, tweede lid, neergelegd worden. Naast 
de algemene beperkingen voor stiltegebieden zal als extra beperkende 
maatregel voor de kleine luchtvaart gelden dat het alleen mogelijk is 
binnen bepaalde corridors over het waddengebied heen te vliegen. De 
minimum vlieghoogte in deze corridors zal derhalve, evenals voor de 
andere stiltegebieden, 210 respectievelijk 300 meter zijn. Boven 450 
meter ligt een militair verkeersleidingsgebied, waarbinnen in voorko-
mende gevallen de kleine luchtvaart door militairen wordt afgehandeld. 

Ten aanzien van de vragen over de operationele beperkingen voor de 
kleine luchtvaart en uitvoeringsmaatregelen op grond van artikel 11 kan 
opgemerkt worden dat deze bepalingen eveneens nauw samenhangen 
met de segregatieproblematiek tussen snel militair en langzaam burger-
luchtverkeer. Als bijlage is een concept-algemene maatregel van bestuur 
op grond van artikel 11, tweede lid, toegevoegd. Zoals hierboven aange-
geven zal naast deze AMvB-stiltegebieden een AMvB-Waddenzee 
komen. 
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Ten aanzien van de beperkingen voor het militaire vliegverkeer kan 
opgemerkt worden dat de geldende uitvoeringsmaatregelen voor de 
militaire luchtvaart zijn het Besluit van 21 mei 1981 (Stb. 343), 
houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluidhinder 
door luchtvaartuigen alsmede de op dat besluit gebaseerde beschikking 
van de Staatssecretaris van Defensie van 31 augustus 1984 Stcrt. 178. 
Deze regelingen behoeven geen wijziging. 

De volgende indicatie kan gegeven worden over de beleving van 
geluidhinder als gevolg van de kleine luchtvaart op verschillende 
hoogtes: Uit diverse onderzoeken in de directe omgeving van luchtvaart-
terreinen naar de geluidhinder beleving van de kleine luchtvaart is 
gebleken dat niet primair de geluidniveaus, doch meerdere factoren van 
uiteenlopende aard bepalend zijn voor de ondervonden hinder. Met name 
de plaats waarboven, evenals de wijze en de tijdstippen waarop wordt 
gevlogen spelen daarbij een belangrijke rol. Het verband tussen de 
geluidhinderbeleving en de geluidbelasting in de kleine luchtvaart is niet 
slechts een rekenkundige weergave van fysische grootheden maar wordt 
bepaald door hinderfactoren van meervoudige aard, zoals ook op grond 
van internationaal onderzoek is gebleken. 

Gelet op de significante hinderfactoren is gekozen voor de oplossing in 
de operationele sfeer, waarbij een verhoging van de minimum vlieg-
hoogte voor stiltegebieden wordt voorgesteld. 

De geluidhinderaspecten in andere gebieden dan daarvoor bedoeld 
(buiten de sfeer van luchtvaartterreinen) zijn evenmin voldoende kwanti-
ficeerbaar. Voor wat betreft de ligging van luchtvaartterreinen ten 
opzichte van stiltegebieden geldt dat het niet erg waarschijnlijk is dat 
een gebied gelegen in de directe nabijheid van een luchtvaartterrein als 
potentieel stiltegebied zal worden aangemerkt. De directe nabijheid valt 
moeilijk te preciseren daar de afstand afhankelijk zal zijn van de huidige 
en toekomstige geluidbelastingscontouren en nadering- en vertrekroutes 
van het luchtvaartterrein. De afstand zal derhalve per situatie bekeken 
moeten worden waarbij rekening gehouden kan worden met het speci-
fieke karakter van de omgeving van het luchtvaartterrein en als 
uitgangspunt geldt dat een stiltegebied niet de toegang tot en het 
opereren vanaf een luchtvaartterrein onmogelijk mag maken. Minimale 
afstanden zijn om gelijksoortige reden niet te geven. 

Ook zal de wenselijkheid van een stiltegebied per situatie bekeken en 
afgewogen moeten worden. 

Coördinatie tussen de betrokken ministeries en de provinciale overheid 
in deze is dan ook van groot belang. De CRMH is ter zake niet om advies 
gevraagd. 

Op de laatste vraag van de leden van de P.v.d.A.fractie kan medege-
deeld worden dat op grond van artikel 4 van het eerdergenoemde 
Besluit, houdende vaststelling van enige regels ter beperking van geluid-
hinder door luchtvaartuigen het opstijgen of landen van bepaalde soorten 
luchtvaartuigen op een luchtvaartterrein kan worden beperkt of 
verboden. Een wijziging van de aanwijzingsbeschikking is hiervoor niet 
nodig. 

Ten aanzien van de vragen van de leden van de V.V.D.-fractie kan het 
volgende opgemerkt worden. 

De voorbereiding van de algehele modernisering van de Luchtvaartwet 
vordert als gevolg van capaciteitstekort en prioriteitenstelling traag. 
Gezien ook de alomvattendheid van het gehele project is het nog niet 
mogelijk een termijn te noemen of nader inzicht te geven in een en 
ander. 

Op de vraag van de leden van de V.D.D. fractie over de betekenis van 
het woord «vooralsnog» kan geantwoord worden dat op dit moment 
ontheffingen ex artikel 14 van de Luchtvaartwet worden gegeven voor 
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het gebruik van terreinen voor ultra lichte vliegtuigen. De voorwaarden 
voor ontheffing zijn neergelegd in de circulaire terreinen voor ultra lichte 
vliegtuigen. Algemene maatregelen van bestuur inzake het vliegen met 
ultra lichte vliegtuigen en het gebruik van terreinen voor ultra lichte vlieg-
tuigen zijn in voorbereiding. 

Ondergetekenden willen erop wijzen dat aritkel 8, lid 2, Luchtvaartwet 
reeds een verbodsbepaling bevat om te vliegen indien een lid van het 
stuurhutpersoneel de bediening van het luchtvaartuig niet naar behoren 
kan verrichten. De mening van de leden van de V.V.D.fractie dat het 
vliegen onder invloed van alcohol en medicijnen een gevaar voor de 
luchtvaart betekent wordt onderschreven. 

Onderzocht wordt of een aanscherping aan de Luchtvaartwet ter zake 
noodzakelijk is. 

Ten aanzien van het gemotoriseerd vliegen met reclamesleep kan 
medegedeeld worden dat er een regeling is op grond van het «Besluit 
houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluids-
hinder door luchtvaartuigen», «het zogenaamde geluidhinder KB», die 
het reclamesleepvliegen beperkingen oplegt. 

Dit betekent dat reclamesleepvliegtuigen een hogere minimum vlieg-
hoogte in acht moeten nemen en dat het vliegen boven de 4 grootste 
steden beperkt wordt tot bepaalde uren van de dag. 

Tevens kan aan de leden van de V.V.D.-fractie medegedeeld worden 
dat op 15 oktober 1986 een regeling werk- en rusttijden van het kajuit-
personeel voor burgerluchtvaartuigen van kracht is geworden. 

Op de vragen van de leden van de fractie van D66 kan het volgende 
geantwoord worden. 

De late verschijning van de memorie van antwoord is te wijten aan de 
noodzaak nader interdepartementaal overleg te voeren. De lange duur 
van een en ander wordt mede door ondergetekenden betreurd. 

Ten aanzien van het door de kleine luchtvaart veroorzaakte lawaai kan 
opgemerkt worden dat er op grond van het Besluit houdende vaststelling 
van enige regels ter beperking van de geluidshinder door luchtvaartuigen 
zoals eerder vermeld regels zijn gesteld ter beperking van het reclame-
vliegen en regels zijn gesteld ter beperking van het gebruik van sommige 
luchtvaartterreinen. Voor wat betreft de vraag naar de (piek) geluidni-
veaus in stiltegebieden, de opmerking te komen tot een vliegverbod 
boven stiltegebieden en vraag naar de beperkingen van het militaire 
vliegverkeer boven stiltegebieden wordt verwezen naar hetgeen bij de 
beantwoording van de vragen van de P.v.d.A. fractie-leden is gesteld. 

Voor wat betreft de stiltegebieden bedoeld in artikel 118 van de Wet 
geluidhinder en de verplichte stiltegebieden in artikel 123 kan opgemerkt 
worden dat een gebied door opneming in het streekplan formeel de 
status van stiltegebied verwerft. 

Vooruitlopend op enerzijds de opname in het streekplan van stiltege-
bieden, op grond van een door Provinciale Staten, ex artikel 118, tweede 
lid, van de wet geluidhinder, vastgesteld intentieprogramma, en ander-
zijds de verplichte opname van stiltegebieden op grond van artikel 123 
van deze wet, ligt het in de lijn van een consistent beleid van de overheid 
om in de interimperiode tot formaliseren van het streekplan hiermede in 
het luchtvaartbeleid waar mogelijk rekening te houden. 

Naar aanleiding van de laatste vraag van de leden van de fractie van 
D66 willen ondergetekenden opmerken dat er op grond van het besluit 
houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluidhinder 
door luchtvaartuigen reeds diverse beperkingen aan de burgerluchtvaart 
zijn opgelegd voor wat betreft plaats, tijd en routes. 
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2. Artikelsgewijs commentaar 

Zoals reeds is aangegeven is het gewijzigd voorstel van wet een 
compilatie van de nota's van wijziging waarin de redactionele opmer-
kingen zijn verwerkt. 

Ten aanzien van de voorgestelde toevoeging van artikel 9, derde lid 
Luchtvaartwet kan de volgende toelichting worden gegeven: 

Het derde lid is aan artikel 9 toegevoegd teneinde het mogelijk te 
maken Nederlanders die in Nederland wonen en die een buitenlands 
geregistreerd luchtvaartuig gebruiken voor privé-vluchten wat betreft hun 
bewijzen van bevoegdheid toch onder de Nederlandse regels te laten 
vallen. Dit om de Nederlandse wetgeving te kunnen toepassen in een 
bijna geheel Nederlandse situatie. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 

De Staatssecretaris van Defensie, 
J. van Houwelingen 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
E.H.T.M. Nijpels 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 16 473, nr. 9 6 



VOORONTWERP 

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 

gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Luchtvaartwet; 
De Raad van State gehoord (advies van ....); 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

van uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1 

1. Voor vluchten met burgerluchtvaartuigen, bedoeld in artikel 1 onder 
b van de Luchtvaartwet gelden, boven stiltegebieden zoals omschreven 
in de artikelen 117 tot en met 123 van de Wet geluidhinder en zoals 
gepubliceerd in de door de Rijksluchtvaartdienst uitgegeven gids voor 
luchtvarenden, de volgende beperkingen: 

a. van maandag tot en met vrijdag, is de minimum vlieghoogte 210 
meter (700 voet) boven grond of water; 

b. op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen, is de minimum 
vlieghoogte 300 meter (1000 voet) boven grond of water. 

Artikel 2 

Het gestelde in artikel 1 geldt niet voor: 
a. vliegbewegingen noodzakelijk in verband met het opstijgen en 

landen; 
b. vluchten volgens, op grond van artikel 13 LVR 1980, vastgestelde 

luchtverkeersroutes en procedures; 
c. vluchten met het volgende doel: 
- controle op olie-, gas- en brandstoftoevoerleidingen 
- controle op hoogspanningsleidingen 
- controle en surveillance door/of ten behoeve van politiediensten 
- het bespuiten van gewassen 
- reddingsacties 
- milieumetingen in het belang van de volksgezondheid 

d. gecontroleerde vluchten indien daartoe in verband met de verkeers-
veiligheid opdracht is gegeven door een verkeersleidingsdienst; 

e. zweefvliegtuigen niet zijnde motorzweefvliegtuigen. 

Artikel 3 

In bijzondere gevallen kan door of vanwege Onze Minister, in overeen-
stemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ontheffing gegeven worden van het in artikel 1 bepaalde. 

Artikel 4 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de 3e kalendermaand na 
de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 
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Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
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Nota van toelichting 

In dit besluit worden beperkingen opgelegd aan de burgerluchtvaart 
boven stiltegebieden. 

Zoals op pagina 3 van de memorie van antwoord bij wijziging van 
artikel 11 van de Luchtvaartwet (Tweede Kamer, vergaderjaar 
1985-1986, 16 473, nr. 6) is gesteld is het in verband met de benodigde 
segregatie tussen snel militair- en langzaam burgerluchtvaartverkeer 
slechts mogelijk de minimum vlieghoogte gedurende de weekdagen te 
verhogen naar 210 meter (700 voet). 

In het eerste artikel is deze beperking aan de burgerluchtvaart 
opgelegd. 

Teneinde bepaalde vluchten die in het algemeen belang zijn ook boven 
stiltegebieden te kunnen blijven uitvoeren zijn in artikel 2 uitzonderingen 
opgenomen. Tevens wordt in dit artikel voorkomen dat er door het 
aanwijzen van een stiltegebied in de buurt van een luchtvaartterrein in 
verband met de beperking van het eerste lid vanaf dat luchtvaartterrein 
niet meer gestart of geland zou kunnen worden. 

In artikel 3 wordt voorts de mogelijkheid geboden om in uitzonderings-
gevallen, waarbij te denken valt aan evenementen, televisie, film of foto-
opnames, vluchten mogelijk te kunnen maken. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
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