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Betreft: Cumulatie luchtvaartgeluid

Excellentie,

De vier provincies en 56 gemeenten in de Schipholregio maken zich
grote zorgen over de voortgang van het dossier cumulatie
luchtvaartgeluid. Uit de gezamenlijke impactanalyse die we in 2021
hebben laten uitvoeren blijkt dat er een grote impact is op de
woningbouw in de Randstad, waarbij de bouw van ca 70.000 woningen
gevaar loopt. In de regio’s rond luchthavens is dit een urgent thema,
omdat ontwikkelaars nu al moeten voorsorteren op de voorgestelde
verzwaring van de cumulatieregel.
Met de door u voorgestelde verzwaring van de cumulatieformule
verandert de daadwerkelijke geluidbelasting in de omgeving niet. U
werpt alleen extra belemmeringen op voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen. Dit staat versnelling van de woningbouw in de
Randstad in de weg (verzwaring van de motivering en daarmee extra
juridische risico’s en kosten). Wij vragen u daarom deze regel niet
langer boven de markt te laten hangen, maar in te trekken.

De Schipholregio wil, net als u, werken aan een gezonde en veilige
fysieke leefomgeving. Maar dat vraagt een instrumentarium dat aansluit
bij de systematiek die we ook voor andere geluidsbronnen hanteren,
zoals normering van de bron en het stellen van grens- en
standaardwaarden voor een afweging in de ruimtelijke ordening.
Hierover hebben wij in onze zienswijzen meerdere suggesties gedaan.
Wij nodigen u graag uit om uw eerder gedane belofte tot overleg
gestand te doen en hier op korte termijn met ons over in gesprek te
gaan.
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Met vriendelijke groet,

Namens alle leden van de BRS**,

zs
Jeroen Olthof
Voorzitter Bestuurlijke Regie Schiphol

*BRS: samenwerkingsverband van vier provincies en 56 gemeenten.
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