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Verzenddatum
Betreft: besluiten BRS
Kenmerk
Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

1439168/1439179

Uw kenmerk

Het kabinet heeft de Luchtvaartnota ‘Verantwoord vliegen tot 2050” in
ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid hierop een zienswijze
in te dienen. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is gezamenlijk tot een
reactie gekomen. De gedeputeerde Schiphol is voorzitter van de BRS.
Het college van GS heeft kennis genomen van de zienswijze van de BRS
en zendt u deze ter kennisname toe.
Tegelijkertijd is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter
consultatie voorgelegd. De effecten van de hierin voorgestelde
rekenregels voor cumulatie van geluid lijken in strijd met de afspraken
die de regio in het kader van wonen en vliegen in 206 met het Rijk
hebben gemaakt. Daarom heeft de BRS besloten om zowel een formele
reactie in het kader van de consultatie in te dienen, maar de
consequenties voor de afspraken wonen en vliegen specifiek bij de
verantwoordelijke ministers onder de aandacht te brengen. Het college
van GS heeft kennis genomen van deze reacties en zendt u deze ter
kennisname toe.
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BRS zienswijze op de luchtvaartnota.
BRS zienswijze op de aanvullingsregeling cumulatie.
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BRS brandbrief over de gevolgen van de aanvullingsregeling
voor de SMASH afspraken uit 201 7.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

rzitter

Bij lagen:
Bijlage 1 BRS zienswijze luchtvaartnota
Bijlage 2 BRS zienswijze aanvullingsregeling
Bijlage 3 BRS brandbrief

