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W E T S V O O R S T E L : Wijziging van de Wet Luchtvaart (WLu) in verband met de
invoering van een nieuw normen en handhavingstelsel voor Schiphol (34098-2)

STEMHULP

Op twee punten doet het wetsvoorstel
de belangen van de bewoners tekort

NEEH

JAH

Bespreek deze STEMHULP
met uw lastgever

NEEH

TOELICHTING Wij (bewoners van de
Schipholregio) vragen u (als onze volksvertegenwoordiger) om de wijziging van de
WLu op twee punten, die geen van beide
de belangen van de Luchtvaart aantasten,
zonder last aan te passen. Op basis dus
van eigen inzicht en overtuiging.

Beoordeelt u de wijziging
naar eigen inzicht en overtuiging?
- Grondwet art. 67 lid 3: leden
stemmen zonder last -

TOELICHTING De handhavingspunten in de
woonwijken bij Schiphol worden afgeschaft.
De gelijkwaardigheidscriteria vormen dan
nog de enige duurzame begrenzing van de
overlast die Schiphol ± 200.000 bewoners
bezorgt. Vorm en inhoud van deze normstelling zijn ten principale ter vaststelling
door uw Kamer en niet door de regering
(lees: de staatssecretaris: art. I.E.3)

De zorg voor het
leefmilieu van de ± 200.000 bewoners
van de Schiphol regio is een zaak
van uw Kamer?

JAH
Dan stemt u niet in met art. I.E.3
van de wijziging van de WLu

U geeft onze bescherming de facto
uit handen aan de sector

De democratische controle
op een gelijkwaardige bescherming
blijft behouden

NEEH

TOELICHTING Het leefmilieu van ± 200.000
bewoners van de Schipholregio wordt overdag, ‘s avonds en ‘s nachts beheerst door
het Luchthavenverkeerbesluit (LVB). Zowel
wat betreft geluid, als wat betreft veiligheid
en luchtkwaliteit. Een bestuurlijk besluit dat
zozeer ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer,
moet ter toetsing OOK aan de bestuursrechter kunnen worden voorgelegd.

Een LVB moet ook
aan de bestuursrechter kunnen
worden voorgelegd?

Het LVB is echter opgenomen in de lijst
met besluiten waartegen geen beroep bij
de bestuursrechter mogelijk is (Bijlage 2
van de Algemene wet bestuursrecht).

JAH
U schrapt het LVB van de lijst met besluiten
waartegen geen beroep mogelijk is
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U beperkt onze rechtsbescherming tot de (hoogdrempelige)
burgerlijke rechter

20-01-16 22:18

1

20-01-16 22:18

nuari 2016_def.indd

160120_EXO_3_ja

De bestuursrechterlijke controle
op de ingrepen in onze persoonlijke
levenssfeer blijft behouden

Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (BWA)
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Vereniging voor bewoners in de omgeving van de Aalsmeerbaan

