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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-753084816 DOS-2019-

0001475

Onderwerp

Afhandelen diverse moties Luchtvaart

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de afhandeling van diverse moties

betreffende Luchtvaart.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan Provinciale Staten over de

afhandeling van diverse moties betreffende Luchtvaart.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten
op pagina 3 de zin: “Wij kiezen ervoor om geen verdere invulling te geven aan motie 865” te

wijzigen in: “Binnen de mogelijkheden is derhalve invulling gegeven aan motie 865. “ of woorden

van gelijke strekking.

Bijlagen

1. GS brief – Afhandelen diverse moties Luchtvaart;

2. BRR-advies aan Staatssecretaris van Ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 

25 augustus 2017;

3. Reactie Minister van Verkeer en Waterstaat op Luchtvaartbrief PZH d.d. 1 juli 2019;

4. Luchtvaartbrief PZH aan Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 21 mei 2019.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 mei 2021 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

Op verschillende momenten hebben Provinciale Staten moties aangenomen over het onderwerp

Luchtvaart. Met een brief wordt per motie aangegeven welke acties zijn ondernomen. 

Het betreft de volgende moties:

  570 Breitbarth (D66) - Evaluatie luchthavenregeling helihaven Spoorlaan Den Haag

 571 Breitbarth (D66) - Alternatievenonderzoek luchthavenregeling helihaven Spoorlaan

Den Haag

  863 Koning (PvdA) - Standpunt ten aanzien van groei Luchtvaart in Nederland

 864 Breitbarth (D66) - Geen toename geluidsruimte

 865 Portjer (GroenLinks) - Alternatief ruimtegebruik RTHA

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (PZH-20I9-691203611) zijn de

standpunten uit de moties 863, 864 en 865 aan het Rijk overgebracht. De reactie van de minister

is met Provinciale Staten gedeeld (PZH-2019-700469243). Tevens zijn de standpunten betrokken

in mondelinge en schriftelijke contacten met de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR), het

ministerie en de luchthaven RTHA.

 

3 Proces

 

Aan Provinciale Staten wordt een brief aangeboden waarin per motie is aangegeven welke acties

zijn ondernomen.

 

4 Participatie

 Geen bijzonderheden.

 

5 Communicatiestrategie

 Er is geen verder communicatie voorzien.

 


