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Lëtzebuerg, den 12/07/2022

Här President,
Sou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere ﬁr Mobilitéit, Kultur, Interieur &
Ëmwelt, Klima an nohaltëg Entwécklung weiderzeleeden.
Wéi et eis zu Ouere komm ass, krut de Luxushotel "Château d'Urspelt", geleeën zu Ischpelt
an der Gemeng Klierf, eng Geneemegung ﬁr en Heliport installéieren a bedreiwen ze
kënnen. Ugefrot sinn anscheinend 104 Start/Landungen d'Joër, dat wären dann zwou
Beweegungen d’Woch, mee dat ass wuel nach ausbaubar.
Et stellen ech hei allerdéngs eng Rei Problemer: den Hotel, also och den Heliport, leie
matten an der Agglomeratioun, tëschent de Wunnhaiser. Ausserdeem an der Flugschneiss
vu geschützte Vullenaarten. D’Awunner sinn net frou, eng Biergerinitiativ gouf scho
gegrënnt, an d’Autoritéiten (Gemeng, Ministèren) halen sech bedeckt.
De lokale Fierschter huet anscheinend en negativen Avis ofginn an et gouf och eng Etude
iwwert de Kaméidi gemaach. Et ginn Haiser, déi net emol 100 Meter vum Heliport ewech
sinn, dobäi däerft jo iwwert bewunnte Gebidder guer net esou niddereg geﬂu ginn. An
enger Gemeng, déi sech als “Cittaslow" bezeechent an och dem Klimapakt bäigetrueden
ass, missten esou Awänn am Fong Gehéier fannen.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Stëmmt et, datt ﬁr de Projet vum Heliport an der Enceinte vum Château d’Urspelt all
déi néideg Geneemegungen virleien? Wa jo, wéi ass dat ze justiﬁzéieren? Wann nee,
wéi eng stinn nach aus, a firwat?
2. Wat ass d’Positioun vum Inneministère wat den Aﬃchage vun der Baugeneemegung
ugeet? Muss déi ausgehaang ginn?
3. Ass ﬁr dëse Projet net eng Commodo-Incommodo-Autorisatioun erfuederlech? Wa jo,
wéi ass et em dës Prozedur bestallt?
4. Ginn et oﬃziell Avisen vum Ëmweltministère, vum
Kulturministère (Sites et monuments) zu dësem Projet?

Inneministère

a

vum

5. Stëmmt et, datt och de Weekend geflu soll ginn?
6. Stëmmt et, datt d’Demande vun Air Rescue ﬁr eventuell vu Klierf aus ze operéieren
ofgeleent gouf a wat sinn dann d’Grënn, ﬁr e private Projet wéi dësen ze
geneemegen?
Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député

N° 6473
Entrée le 22.09.2022

Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, der Kulturministesch, der
Inneministesch an der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, op
d’parlamentaresch Fro n° 6473 vum 12. Juli 2022 vum honorabelen Deputéierte Sven
Clement
Fro 1
D’Direction de l’Aviation civile (DAC) huet bis well nach keng Autorisatioun erausgi fir en Heliport
zu Ischpelt (Gemeng Klierf) ze bedreiwen.
Eng Betriibslizenz kann vun der DAC nëmmen dann ausgestallt ginn, nodeems eng
Iwwerpréiwung op der Plaz vun der Konformitéit vun de gebauten Infrastrukture stattfonnt huet,
esou wéi vun der Ariichtung an Ëmsetzung vun de Bestëmmungen no de gesetzlechen a
reeglementaresche Viraussetzungen a Verflichtungen.
D’DAC kann och nëmmen d'Sécherheets- an d’Sûretésaspekter vun der ziviller
Loftfaartinfrastruktur kommentéieren an net d'Ëmweltaspekter. Et sief awer bemierkt, datt de
Projet keng Geneemegungen no Ëmweltlegislatioune brauch.
Eng Baugeneemegung vun der Gemeng muss ëmmer virleien, ier mat den Aarbechten dierf
ugefaange ginn. Souwäit den Inneministère informéiert ass, ass d’Baugeneemegung fir den
Heliport an der Enceinte vum Château d’Urspelt vun der Gemeng ausgestallt ginn. Wat
d’Ausstelle vun der Baugeneemegung ubelaangt, ass de Buergermeeschter juristesch gesinn
dozou verflicht, dës ze ginn, wann de Projet vum Heliport konform ass zum allgemenge
Bebauungsplang (PAG) vun der Gemeng.
Fro 2
Den Artikel 37 vum ofgeännerte Gesetz vum 19. Juli 2004 iwwert den Aménagement communal
an den Développement urbain gesäit vir, dass den Zertifikat vum Buergermeeschter, dee
bestätegt, dass de geplangte Bau de Sujet vu senger Geneemegung war, muss vum Bauhär an
der Ëmgéigend vum Chantier ausgehaange ginn, an zwar sou, datt e fir interesséiert Persoune
vum ëffentleche Raum aus gutt siichtbar a lieserlech ass.
An dësem Zertifikat steet, dass de Public während der Period, an där ee géint d’Baugeneemegung
geriichtlech ka virgoen, d’Recht huet, fir déi betreffend Pläng, déi en Deel vun der
Baugeneemegung ausmaachen, am Gemengenhaus ze consultéieren. D'Informatioun iwwert
d'Ausstelle vun der Baugeneemegung gëtt och, sou wéi et am uewe genannte Gesetz vum 19.
Juli 2004 virgesinn ass, op der Internetsäit vun der Gemeng publizéiert.
D'Period, fir e Recours virum Verwaltungsgeriicht ze maachen, fänkt den Dag vum Affichage vum
Zertifikat un.

Fro 3
Nee, esou eng Geneemegung ass net erfuerderlech.
Fro 4
D’Kulturministesch muss bei Transformatioune vu klasséierte Gebaier ëm eng Autorisatioun
gefrot ginn, déi awer refuséiert ka ginn, wann den Impakt op d’Bausubstanz ze grouss ass. An
dësem konkrete Fall gëtt et op d’Bausubstanz keen Impakt, well aus engem Parking fir Autoen
eng Landefläch soll gemaach ginn. D’Denkmalschutzkommissioun huet dann och e positiven Avis
zum Projet aus der Perspektiv vum Denkmalschutz ginn an d’Kulturministesch huet sech dësem
Avis an hirer Autorisatioun ugeschloss.
Am Kader vum Gesetz vum 15. Mee 2018 iwwert d’Ëmweltimpakter vu bestëmmte Projeten, gouf
am Hierscht 2021 fir de Projet e „Screening“-Dossier eragereecht. An sou engem Dossier mussen
déi néideg Informatiounen enthal sinn, fir dass den, fir Ëmwelt zoustännege Minister eng
Décisioun kann huelen, ob eng Etude iwwert d’Ëmweltimpakter muss gemaach ginn. An deem
Dossier ass ënnert anerem eng Etude zum Kaméidisimpakt duerch de Betrib vum Heliport drann.
Am Januar 2022 ass op Basis vun de virleienden Informatiounen décidéiert ginn, datt sou eng
Etude iwwert den Ëmweltimpakt net misst gemaach ginn.
D‘Ausstelle vu Baugeneemegungen ass eng Kompetenz vum Buergermeeschter. Et ass net
virgesinn, datt den Inneminister Avisen dozou ofgëtt.
Fro 5
D’Informatiounen am “Screening”-Dossier, deen an der Äntwert op d’Fro 4 ernimmt ass,
schléissen dat net aus.
Fro 6
De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten huet weder Kenntnisser vun engem Projet
oder enger Ufro an dem Zesummenhang vun der LAR, nach vun engem Refus.

Lëtzebuerg, den 22. September 2022
De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten
(s.) François Bausch

