VW, VROM, EZ

Convenant reclamesleepvliegen
De Ministers van Verkeer en
Waterstaat, VROM en EZ en de
Vereniging van Nederlandse
Luchtvaart Ondernemingen (VNLO)
gaan de geluidsoverlast van reclamesleepvliegen aanpakken. Minister
Netelenbos van Verkeer en
Waterstaat en het dagelijks bestuur
van de VNLO, de heren Duijvestijn
(voorzitter) en Haring (secretaris),
hebben hiertoe op 21 februari 2002
een convenant ondertekend. De
VNLO vertegenwoordigt een zestigtal
luchtvaartondernemingen, waarvan er
negentien luchtreclame uitvoeren.
Enkele afspraken uit het convenant:
• Per 1 april 2002 kunnen de lawaaiigste vliegtuigen niet meer voor reclamesleepvliegen worden gebruikt, tenzij ze voldoende worden aangepast
(bijvoorbeeld met een geluiddemper
of stillere propeller). Het gaat
momenteel om zo’n 20 van de 75
vliegtuigen.
• Reclamevliegtuigen mogen tot 350
meter uit de kust niet lager vliegen
dan 425 meter. Deze afstand was 200
meter.
• Het convenant beperkt de vliegtijden verder: na 19.00 uur mogen er
geen reclamevliegtuigen meer in de
lucht zijn.
• Er worden geen reclamesleepvluchten boven geluidsgevoelige evenementen, zoals golftoernooien en tenniswedstrijden, uitgevoerd.
• Reclamevliegtuigen mogen niet meer
overdreven steil klimmen of dalen of
op een andere manier onnodige hinder veroorzaken.
Tot slot hebben de partijen afgesproken dat Verkeer en Waterstaat samen
met de VNLO een geluidsnormering
voor reclamesleepvliegen gaat ontwikkelen.

Als de afspraken niet worden nagekomen, kan de staat bij het betreffende
reclamesleepvliegbedrijf een boete
opeisen van 910 euro. De Luchtvaartpolitie gaat op de naleving van het
convenant toezien. De Inspectie
Verkeer en Waterstaat zal eventuele
boetes invorderen.
De Tweede Kamer wilde in 2000 aanvankelijk een verbod op reclamesleepvluchten, maar ging na onderzoek en
advies van Decisio akkoord met in
een convenant vast te leggen beperkingen.
Het convenant wordt met ingang van
27 februari 2002 van kracht.
Nadere informatie:
Het convenant kunt u van 25 februari
2002 tot en met 26 april 2002, gedurende de reguliere openingstijden,
inzien op de volgende locaties:
– Informatiecentrum van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Plesmanweg 1-6 te Den Haag;
– Informatie- en kenniscentrum van
het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Rijnstraat 8 te Den
Haag;
– Informatiecentrum van het
Ministerie van Economische Zaken,
Bezuidenhoutseweg 20 te Den Haag.
Voor het verkrijgen van een exemplaar van het Convenant reclamesleepvliegen en/of voor het verkrijgen
van nadere informatie over de inhoud
ervan kunt u contact opnemen met
mevrouw S. Abdoelkariem van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
telefoon 070-3517421 (niet bereikbaar
op vrijdagmiddag).
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