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Betreft Wob-verzoek vliegbewegingen Geertuidenberg

Op 2 april 2013 heeft u bij de gemeente Geertruidenberg een verzoek op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingediend. De gemeente
Geertruidenberg heeft uw verzoek op 23 april 2013 aan mijn ministerie
overgedragen.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 25 april 2013.
In deze brief heb ik u meegedeeld dat u voor 23 mei 2013 een reactie kan
ontvangen.

Inhoud verzoek

Uw verwijst in uw verzoek naar verleende toestemming, wetgeving en afspraken
inzake vliegbewegingen boven de gemeente Geertruidenberg in de periode 2010
tot heden. Meer specifiek vraagt u naar informatie over onderstaande punten:

1.binnengekomen en afhandeling klachten over vliegbewegingen
2. binnengekomen en afhandeling klachten over geluidsoverlast vliegbewegingen
3. beleid, regelgeving, afspraken en informatievoorziening richting burgers over
vliegbewegingen
4. motivering noodzaak vliegbewegingen
5.onderzoek veiligheid en risicoanalyse vliegbewegingen boven gemeente
6. onderzoek en rapportage leefbaarheid en ergernissen inzake vliegbewegingen
7. onderzoek en rapportage flora en fauna schade inzake vliegbewegingen

Wettelijk kader
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid
richten aan een bestuursorgaan. Uitgangspunt van de Wob is dat informatie
openbaar is in het belang van een goede en democratische bestuursvoering. De
Wob heeft betrekking op informatie in documenten die onder een bestuursorgaan
berusten en nog niet openbaar is.
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Met betrekking tot een aantal van de door u genoemde data en documenten blijkt
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het volgende.
Datum
22 mei 2013

Inzake punten 1 en 2 die betrekking hebben op binnengekomen klachten en
klachtenafhandeling inzake vliegbewegingen en geluidsoverlast moet ik u melden
dat wij niet over de gevraagde informatie beschikken. De klachtafhandeling berust
bij andere organisaties zoals het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS), de
regionale luchthavens zelf en de luchtvaartmaatschappijen. De Wob heeft
uitsluitend betrekking op informatie uit documenten die bij het bestuursorgaan
berusten. Aan deze onderdelen van uw verzoek kan ik om die reden niet voldoen.

Inzake de punten 3, 4, 5, 6, en 7 stuur ik u de volgende documenten die
betrekking hebben op het luchtvaartbeleid en regelgeving en waar de door u
aangehaalde facetten aan de orde komen:

-De Luchtvaartnota
-De Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid
-De Luchtruimvisie

Voorts wil ik u voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen naar de
website van de Tafel van Alders htt://www.alderstafeI.nl . De Alderstafels zijn
overlegtafels die het kabinet adviseren over de balans tussen de groei van
luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad hinderbeperking en de kwaliteit van
de leefomgeving.

De website van Bewonersaanspreekpunt Schiphol htto://www.bezoekbas.nl/ bevat
informatie over vliegroutes, klachtafhandeling en vliegtuiggeluid. Ook kunt u daar
rapportages vinden rondom klachten en ontwikkelingen op dat gebied over de
afgelopen jaren.

Ten slotte wil ik u verwijzen naar de website van de Rijksoverheid
htt://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2OOO waar informatie
staat over Natura 2000. Als het gaat om bescherming van flora en fauna is Natura
2000 ook richtinggevend voor de luchtvaart.

Concluderend stel ik dat de informatie waarom u heeft verzocht op de punten 3
t/m 7 reeds openbaar is. De Wob heeft geen betrekking op informatie die reeds
openbaar is.
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Beslissing
Gelet op het voorgaande kan ik niet aan uw verzoek voldoen. Ik hoop u met de
verwijzing naar de plaatsen en adressen waar u de informatie kunt vinden wel
geholpen te hebben. Als service stuur ik u per e-mail de genoemde documenten.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,

DE DIjEUR-GENERAAL BEREIKBAARHEID,

/

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde
contactpersoon.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit
binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister/de Staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen
Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en
nummer of kenmerk);
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
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