Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie

Technische aanpassing van enkele AMvBs over luchthavens ivm
Omgevingswet
(Internetconsultatie van 2 maart tot en met 30 maart 2020)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie bereiden
een ontwerpbesluit voor, ter aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur
met betrekking tot burgerluchthavens, militaire luchthaven en buitenlandse
luchtvaartterreinen. Met dit besluit worden de onderhavige algemene maatregelen van
bestuur voor luchthavens technisch aangepast aan de terminologie van de
Omgevingswet. Het betreft hier geen inhoudelijke wijziging.

Doel van de regeling
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De terminologie van de huidige
AMvB’s voor burgerluchthavens, militaire luchthaven en buitenlandse luchtvaartterreinen
sluiten niet aan bij die van de Omgevingswet. Daarom is het noodzakelijk een aantal
algemene maatregelen van bestuur met betrekking tot luchthavens technisch aan te
passen aan de terminologie van de Omgevingswet.

De reactie
Op de consultatie is één reactie binnengekomen, namelijk van de VNG. Deze is
openbaar.
De VNG stelt de volgende vraag. Het ontwerpbesluit bevat een technische aanpassing
van (onder meer) het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (hierna: LIB). Voor de
definitie van geluidgevoelig gebouw wordt verwezen naar bijlage I van het Besluit
kwaliteit leefomgeving (Bkl). De VNG vraagt zich af in hoeverre de verwijzing naar de
terminologie van Bkl ook een aansluiting van het beschermingsniveau met zich
meebrengt, met name ten aanzien van tijdelijk toegelaten geluidgevoelige gebouwen. In
de systematiek van het Bkl gelden voor tijdelijke woningen geen nadere bepalingen.
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In het huidige LIB worden tijdelijke woningen niet expliciet uitgezonderd van de regeling
maar de Nota van Toelichting op het LIB bevat eveneens passages waaruit men zou
kunnen afleiden dat tijdelijke woningen niet onder de beperkingen van het LIB vallen.
VNG vraagt om verduidelijking van de toepassing van het LIB op dit punt, en biedt aan
hierover mee te denken.
Reactie ministerie: IenW heeft via de mail contact opgenomen met de VNG en als volgt
gereageerd.
Er is geen inhoudelijke wijziging van het beschermingsniveau van het LIB bedoeld.
Het beschermingsniveau voor de geluidgevoelige gebouwen in de
beperkingengebieden in het LIB wordt uitsluitend door het LIB bepaald. Daarin is
geen wijziging aangebracht, slechts in de terminologie. Voor wat betreft tijdelijke
gebouwen wordt derhalve niet aangesloten bij het beschermingsniveau van de
Omgevingswet. Het LIB maakt in het LIB-4 gebied alleen een uitzondering voor
short stay- en logies functie, zoals aangegeven op blz. 16 van de nota van
toelichting bij het wijzigingsbesluit dat is gepubliceerd in Staatsblad 2017, 402. Een
tijdelijke woonbestemming voor 10 jaar is onder het LIB gewoon wonen/woning.
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