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Aanvullingen van de artikelen 73. 74, en 173 van
de Re
geling Toezicht Luchtvaart.

Artikel 73
1. Een bewijs van luchtwaardigheid voor een Neder
lands luchtvaartuig wordt op aanvraag van de eigena
ar of
houder door of vanwege de directeur-generaal afgege
ven,
nadat ten genoege an cle directeur-generaal is aange
toond:
a. dat het luchtvaartuig luchtwaardig is, en
b. dat het luchtvaartuig zodanig is gebouwd, dat
het
bij het gebruik veroorzaakte lawaai niet sterker is dan
bij
de stand van de techniek onvermijdelijk is.
2. (ongewijzigd)

Artikel 74
1. (ongewijzigd)
2. Door of vanwege Onze Minister worden regelen
gesteld met betrekking tot de beoordeling van de
luchtwaardigheid, met betrekking tot de beoordeling van
het
hij het gebruik van het luchtvaartuig veroorzaakte lawaai
alsmede met betrekking tot de voor de afgifte van
een
bewijs van luchtwaardigheid in te dienen noodzakelijke
gegevens.
Bovengenoemd voorschrift geldt alleen voor nieuwe
Neder
landse vliegtuigen. Daarmede kunnen bijzonder lawaai
ige
vliegtuigen uit het Nederlandse burgerlijke luchtv
aartuigre
gister worden geweerd. Bij de constructie van vliegtu
igen in
Nederland alsook bij het betrekken van vliegtuigen ut het
bui
tenland zal men hiermede dus rekening moeten houden.

Artikel 142
1. Voorzover in deze regeling daarin niet is voorzien.
moet de exploitant de nodige maatregelen tretfen:

a. ter bevordering van de orde en veiligheid op het
luchtvaartterrein en in de gebouwen daars an. en
b. ter beperking van de geluidhinder door proef
draaien veroorzLakt op lict lichtvaartterrein en daar
buiten, een en ander ter goedkeuring van Onze Minister.
2.

(ongewijzigd)

Met betrekking tot het vermelde onder S0 Zij ogemerkt dat
de keuze van de grenswaarde moet worden aangepast aan de
plaatselijke mogelijkheden en dat bovendien moet vvorden ge
treefd naar een systematische verlaging van die grenswaarde.

Voorts :ekent nze c mmssie rnt betrekking tot
het ‘ermeide
onder 5e aan dat een ontwerp in wet ter zake van
de hier be
doelde aanvulling op 26 juni 1 9O aan de Tweede K
imer van
de taten-Genera1 is tegezendea. Het voorlopig verslag
da
tcrt van 29 okft)her t ;O. De niernorte tn antwoord
dateert
‘an 12 mei 1971. De commissie meent in uverwe1ng
te
moeten geven de Minster tin ereer en \Vaterstaat
te bena
deren met het verzoek de parlementaire behandeling
zoveel
mogelijk te bespoedigen.
tIL Nieue wetgeving
Kortheidshalve verwijst de commissie naar haar hier
boven
staande bescho Iwing over de tard en de inhoud van
een af
zonderlijke wei op de bestrijding tan geluidhinder.
IV. Controle en handhaving
a. Geluidmetingen door middel vn onder andere
speciale
meetnetten, uit te toeren door instanties die belast
zijn met
de zorg voor de volksgezondheid.
h. Het oprichten van meldcentra voor lawaai-overlast,
analoog aan de meld- en regelkamer voor de luchtv
erontrei
niging van het Openbaar Lchaam Rijnmond.
c. Speciale opleiding van opsporingsambtenaren die
met
het toezicht op de naleving van de wettelijke maatregelen
ter he
srjdn van Je ,nluidhinder zijn hclat.
V. Educatieve maatregelen
(1.
Men moet bij het technisch onderwijs de leerlingen
er
van doordringen dat met technische middelen geluidhinder
kan worden voorkomen en beperkt.
h. Men moet ;n het algemeen op de scholen de leerlingen
duidelijk maken dat onnodige geluidpruduktie in feite
asociaal
is
c. Door middel van pers, radio en televisie kan men
ook
het publiek in deze zin opvoeden.
VI. Fotuliteit van maatregelen
De comrnise 5 t an oordeel dat slechts door realisatie
van
het dehele pskket van deze anbevelingen de geluidhinder
metterdaad wordt bestreden.
‘s-Gravenhage, november 1971.
1 w.g.) Dr. Em. Hanunelbirg. ;oorziiter.
(w

g.) A.

.an

‘v’ianen. secreurs.

71

Bestaande wetgeving

OVERZICHT WE1TELIJKE BEPALINGEN
1. Wetboek van Strafrecht
Artikel 142: Hij die opzettelijk door vakehe alarnikreten of
signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twee weken of geldboete san ten hoogste
honderd en twintig gulden.
Artikel 431: Met geldboete vm ten hoogste dertig gulden
wordt gestraft hij die rumoer of burengerucht verwekt waar
door de nachtrust kan worden verstoord.
2. Zrndagswet
Artikel 2, lid 1: Het is verboden op Zondag in de nabijheid
zonder strikte noodzaak gerucht te verwek
van kerken.
ken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd.
Artikel 3, lid 1: Het is verboden op Zondag zonder strikte
noodzaak gerucht te verwekken dat op een afstand van meer
dan 200 meter san het punt van verwekking hoorbaar is.
Artikel 8, lid 1: Overtreding van de artikelen 2, eerste lid: 3,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
eerste lid
twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den.
.

.

3. Wegenverkeersreglement
Hoofdstuk IV
Artikel 66: Onverminderd het bepaalde in artikel 65 moeten
motorvoertuigen voldoen aan de volgende eisen:
a
b

f. zij mogen geen geluid voortbrengen hetwelk een door:
Onze Minister vast te stellen en in de Nederlandse Staatscou
rant bekend te maken sterkte, te meten volgens artikel 76,
te boven gaat:
ç
Artikel 80a, lid 2:
de volgende eisen:

Zij (bromfietsen) moeten soldoen aan

a
b

Ii. geen geluid mag worden voortgebracht, hetwelk een
door Onze Minister va.t te stellen en in de Nederlandse .Sraats
courant bekend te maken sterkte, te meten op een door Onze
Minister vast te stellen en eveneens in de Nederlandse Staat
courant bekend te maken wijze, te bosen gaat.

Bij beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat
‘an 27 met 1971. nr. 42X7 (V,’d. Çrcrr
t, nr. 105)
sserd de maximale geludterkie oor motorsoertuigen, aange
past aan de Richtlijn Rdad van Europese Gemeenschappen
san 6 februari 190. vastgesteld. Daarbij is geen onderscheid
gemaakt tussen de terzake ‘tellende eis bij de typekeuring en
de meting bij straatcontrole.
De maximale geluidsterkte soor bromfietsen werd voor
typekeuring vastgesteld bij hvschikking van de Minister san
Verkeer en Waterstaat s an 10 augustus 1961, nr. 53602
(,Ved. Sicrt. 1961. nr. 187) en voor straatcontrolenteting hij
beschikking van 18 september 1961. nr. 61740 (AJd.Stcrt.
1961, nr. 187):
motorfietsen en personenauto’s 82 dB(A)
zwaardere en grotere motorvoertuigen (afhankelijk van
type) 84—91 dB(A)
bromfietsen (typekeuring) 73 dB(A)
bromfietsen (straatcontrole) 77 dB(A)
—

—

—

Artikel 13. lid 1: Het is de bestuurder van een voertuig
verboden daarmede te rijden en de eigenaar of houder ver
boden daarmede te doen of te laten rijden, indien
niet voldoet aan de in Hoofdstuk IV ten aanzien van de in
richting van voertuigen van de categorie, waartoe het behoort,
gestelde eisen.
Artikel 124: Overtreding van artikel 1 3
wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete
van ten hoogste driehonderd gulden.
.....

4. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
Artikel 59, lid 1: Signalen mogen niet worden gegeven in
andere gevallen of op andere wijze dan in de voorgaande ar
tikelen is voorzien,
Artikel 59, lid 2: Zij duren niet langer dan nodig is,
Artikel 93, sub f: Het is de bromfietser verboden..,,..
onnodig geluid te veroorzaken.
Artikel 98: Bestuurders van motorsoertuigen mogen geen
onnodig geluid veroorzaken.
5. Hinderwet
Artikel 2, lid 1: Het is serboderi inrichtingen welke daar
buiten
hinder kunnen veroorzaken, zonder vergunning
(van B. en W.) op te richten, in werking te brengen, in wer
king te houden, uit te breiden of te wijzigen.
Artikel 13, lid 1; De sergunning kan slechh worden gewei
gerd indien vast staat
dat door de oprichting
hinder
ton ern’:ee aard zal worden ondervonden vn daaraan rede
lijkerwijze niet door het tellen van voorss aarden voldoende
t ii kan vorden tcaemoet gekomen.
.....

...
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Veillgheidsbesluit
Artikel 1 54: Bij werkzaamheden. die de arbeiders blootstellen aan een der heronder genoemde, voor de gezondheid
schadelijke invloeden, moeten. zo nodig, de daarbij aangege
ven beschuttingsmiddelen worden beschikbaar gesteld en moet
worden gez’red dat deie door de arbeiders worden gebruikt.
.

0

op
g. tegen de inwerking van schadelijke geluidstrillingen
het gehoororgaan:
doetmatige beschuttingsmiddelen.

