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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Intrekking Luchthavenregeling Trust International 

BV

 

Geachte Statenleden, 

Hierbij informeren wij u over ons besluit tot intrekking van de luchthavenregeling voor de

luchthaven (voor helikopters) van Trust International BV gevestigd aan de Laan van Barcelona

600 te Dordrecht, gemeente Dordrecht, zoals vastgesteld bij besluit van 23 februari 2011, hierna

te noemen Luchthavenregeling Trust International BV.

Op 1 augustus 2019 verzocht Trust International BV om intrekking van de Luchthavenregeling

Trust International BV. Als reden is door Trust International BV aangegeven dat het

helikopterplatform niet meer in gebruik is, en in de toekomst ook niet meer in gebruik zal worden

genomen.

Er zijn geen wettelijke gronden om niet tot intrekking van de Luchthavenregeling Trust

International BV over te gaan. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken is op grond van de

Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Binnen de gestelde termijn van zes weken zijn

geen zienswijzen of adviezen binnen gekomen. Het verzoek tot intrekking van de

Luchthavenregeling Trust International BV is daarom gehonoreerd. Dit intrekkingsbesluit zal

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Ook zal het intrekkingsbesluit aan Trust

International BV worden toegezonden.
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Binnen zes weken na publicatie van het intrekkingsbesluit van de Luchthavenregeling Trust

International BV kan beroep ingesteld worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State. Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening worden ingediend. Een beroepschrift en een verzoek om voorlopige

voorziening heeft geen schorsende werking. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Besluit intrekking Luchthavenregeling Trust International BV, zoals vastgesteld bij besluit van 23 februari

2011


