
27 603 Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de
inrichting en het gebruik van de luchthaven
Schiphol

MOTIE VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VERKEER EN WATER-
STAAT
Voorgesteld 25 juni 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat tijdens de schriftelijke voorbereiding van de openbare
behandeling binnen de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat grote
twijfel en zorg zijn ontstaan over de wijze waarop de regering uitwerking
heeft gegeven aan één van de uitgangspunten voor het nieuwe stelsel van
inrichting en gebruik van de met de vijfde baan uitgebreide luchthaven
Schiphol, te weten de gelijkwaardigheid met het stelsel van de PKB
Schiphol en omgeving;

overwegende, dat de twijfel en zorg in het bijzonder betrekking hebben op
de wijze waarop die gelijkwaardigheid in het wetsvoorstel is gegaran-
deerd;

van oordeel, dat in de wet en in de op de wet gebaseerde uitvoerings-
besluiten – het Luchthavenindelingbesluit en het Luchthavenverkeer-
besluit – dient te worden vastgelegd dat, indien bij de evaluatie van de
wet in het jaar 2005 op grond van metingen en berekeningen blijkt dat aan
de eisen van gelijkwaardigheid niet is voldaan, het stelsel van inrichting
en gebruik wordt aangepast zodanig dat deze gelijkwaardigheid met
genoemde PKB ten minste wordt gerealiseerd;

verzoekt de regering onmiddellijk na de aanvaarding van het onderhavige
wetsvoorstel een daartoe strekkende wijziging van de wet in voorbe-
reiding te nemen en op de kortst mogelijke termijn in te dienen;

verzoekt de regering tevens, vooruitlopend op de totstandkoming van
deze wetswijziging, in beide besluiten de bepaling op te nemen dat
uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van het desbetreffende
uitvoeringsbesluit een nieuw milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld
dat zich met name richt op de aspecten geluid en externe veiligheid; voor
dit laatste aspect wordt een norm ontwikkeld;
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verzoekt de regering tenslotte in die besluiten te bepalen dat, indien en
voorzover uit dit MER mocht blijken dat niet is voldaan aan de in de
overgangsartikelen XI t/m XIII van het onderhavige wetsvoorstel neerge-
legde randvoorwaarden voor een gelijkwaardige overgang en dus
gelijkwaardigheid met het stelsel van de PKB Schiphol en omgeving niet
bestaat, deze besluiten worden gewijzigd zodanig dat ten minste aan de
eisen van gelijkwaardigheid wordt voldaan,

en gaat over tot de orde van de dag.
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