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Inspectie Leefomgeving en Transport 

Onderwerpen 

• Taken en verantwoordelijkheden 

• Wettelijk kader 

• Omzettingsregeling luchthaven RTHA 

• Handhavingsrapportage ILT  

• Nachtregime  

• Toezicht en handhaving vertrekprocedures  



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ministerie Infrastructuur en Milieu 

 - DG Bereikbaarheid (DGB) -> beleid, wet- en regelgeving (OR/LB) 

 - Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) -> toezicht/handhaving, 

     signaalrapportages, uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets 
            

• Exploitant RTHA + luchtvarenden -> naleving OR/LB  

 - Geluidsnormen -> gezamenlijke zorgplicht sectorpartijen; m.n.            

                    exploitant i.s.m. LVNL 

 - Gebruiksregels (indiv.zorgplicht exploitant en luchtvarenden)   



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Wettelijk kader 

• Wet luchtvaart -> luchthavenbesluit (grenswaarden, regels), 
verplichting sectorpartijen tot naleving, maatregelen, vrijstellingen, 
experimenteerregeling, registratie geluidbelasting door exploitant, 
verslaglegging en openbaarmaking door minister/IG, instelling CRO, 
verplichting opvolging instructies verkeersleiding, bevoegdheid IG tot 
bestuursrechtelijk handelen (LOB/LOD i.r.t. Awb en/of best.boete) 

 

• Omzettingsregeling/LB -> grenswaarden en gebruiksregels   

 

• Regeling burgerluchthavens -> welke gegevens geluidbelasting 
en gebruik luchthaven t.b.v. handhaving, over welk tijdvak, hoe, 
welke kwaliteitseisen   

 

 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Omzettingsregeling luchthaven RTHA 

• Grenswaarden geluid ->  zes handhavingspunten (twee aan de 
koppen van de baan, vier nabij woongebieden) 

 

• Gebruiksregels 

 - Openstelling luchthaven -> welke gebruiksbeperkingen, met name   

    in de nachtperiode (nachtregime) 

 - Circuitvluchten (les- en oefenvluchten) 

 - Militair gebruik 

 

 

 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Handhavingsrapportage ILT  

• Inleiding (wettelijk kader en handhavingssystematiek) 

 

• Gegevensverstrekking exploitant (volledigheid en tijdigheid) 

 

• Toezicht naleving regels 

 - Openstelling luchthaven (nachtregime), incl.eventuele vrijstellingen 

 - Circuitvluchten 

 - Militair gebruik 

 

• Toezicht naleving grenswaarden 

 

• Toezicht naleving vertrekprocedures (beleidsregel) 

  



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Nachtregime (941) 

2a. Vliegtuigen in nood of gebruikt voor hulpverlening (235) 

2b. Landingen vliegtuigen met storingen of vanwege bijzonder weer (0) 

4a. Vluchten politie en kustwacht (3) 

4b. Vertraagde landingen tussen 23.00 en 24.00 uur (262) 

4c. Vertraagde starts tussen 23.00 en 24.00 uur (bijz.gevallen) (0) 

4d. Spoedeisende vluchten (transport zieken/gewonden, organen) (62) 

4e. Positievluchten na 06.00 uur (26) 

4f. Zakelijke overlandvluchten (max.45 ton en max.19 stoelen) (277) 

4g. Landingen tussen 23.00 en 24.00 uur door geluidarme vliegtuigen 

      en turboprops tussen 6000 en 9000 kg (0) 

4h. Vertraagde landingen tussen 24.00 en 01.00 uur (bijz.gevallen) (53) 

4i. Regeringsvluchten (10) 

 

 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Toezicht en handhaving vertrekprocedures 

• Wettelijk kader  

 - Wet luchtvaart -> opvolging instructies verkeersleiding + 

      bevoegdheid bestuursrechtelijk optreden ILT 

 - Besluit luchtverkeer/luchtverkeersreglement -> vluchtuitvoering cf. 

          vastgestelde luchtverkeersprocedures 

 - Regeling luchtverkeersdienstverlening -> vertrekprocedures (SID’s) 

 

• Toezicht -> Vliegtuigvolgsysteem Casper (ook onderzoek klachten) 

 

• Handhaving op basis van beleidsregel (= document ILT dat 
duidelijkheid geeft over wijze handhaving vertrekprocedures met 
gebruik tolerantiegebieden)  

  


