
1 /2

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-720695123 
DOS-2012-0010020

Onderwerp

Berekening van de plaatsgebonden risico contouren Loodswezen Rotterdam

 
Advies

1 . Vast te stellen het Statenvoorstel inhoudende de berekening van de plaatsgebonden
risicocontouren uit het luchthavenbesluit Loodswezen Rotterdam, alsmede de delegatie
van deze bevoegdheid aan Gedeputeerde Staten.

2. Te bepalen dat na vaststelling door Provinciale Staten de ‘Berekening plaatsgebonden
risicocontouren Luchthavenbesluit Loodswezen Rotterdam en het delegatiebesluit artikel
18 BBL’ worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de berekening van de plaatsgebonden
risicocontouren uit het luchthavenbesluit Loodswezen Rotterdam.

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 
Bijlagen
- Statenvoorstel plaatsgebonden risico contouren Loodswezen Rotterdam

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar  1 1 februari 2020 -
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 Toelichting voor het College

 

Zie statenvoorstel

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag excl. BTW: n.v.t.

Programma: 2 Bereikbaar en Verbonden

Financiële risico’s: n.v.t.

 

Juridisch kader

Na besluitvorming door Provinciale Staten zal de berekening worden gepubliceerd in het Provinciaal

Blad, alsmede de delegatie van deze bevoegdheid aan Gedeputeerde Staten.

Er zijn geen juridische consequenties omdat de plaatsgebonden risicocontouren uit het

“Luchthavenbesluit van luchthaven voor helikopters van het Nederlands Loodswezen BV in

Rotterdam” van 2013 niet overschreden worden.

 

De verplichting om elke vijf jaar de contouren te berekenen en deze te publiceren kan gezien worden

als beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Deze werkzaamheden lenen zich voor

delegatie van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten. De aanpassing van het luchthavenbesluit

blijft de bevoegdheid van Provinciale Staten.

2 Voorafgaande besluitvorming

 In 2013 is het “Luchthavenbesluit van luchthaven voor helikopters van het Nederlands Loodswezen

BV in Rotterdam” vastgesteld door Provinciale Staten.

 

3 Proces

 De plaatsgebonden risicocontouren behorende bij de vliegbewegingen uit 2018 blijven binnen de

plaatsgebonden risicocontouren uit het luchthavenbesluit van het Loodswezen Rotterdam. Er is geen

reden dit aan te passen. Na besluitvorming in Provinciale Staten zullen de berekening van de

plaatsgebonden risicocontouren voor het Loodswezen Rotterdam, alsmede het delegatiebesluit

gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad.

 

4 Participatie

 Dit is hier niet aan de orde.

 

5 Communicatiestrategie

 De berekening, alsmede het delegatiebesluit zullen worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

 


