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Datum

Verzoek wijzigen Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

11 juni 2018
Ons kenmerk

C2227596/4364852
Uw kenmerk

-

Geachte heer Dijk,

Contactpersoon

D.T.W.P. (Deon) van Schijndel
Telefoon

(073) 681 29 49

Uw verzoek van 26 maart 2018 tot wijziging van het Luchthavenbesluit
Luchthaven Seppe namens de Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu WestBrabant hebben wij in goede orde ontvangen.

Email

dvschijndel@brabant.nl
Bijlage(n)

geen

Wijzigen Luchthavenbesluit
Zoals u zelf aangeeft in uw brief is de eerste wijzigingsverordening, Verordening
Luchthavenbesluit luchthaven Seppe, in 2014 in werking getreden. De
Luchtvaartwet biedt echter geen mogelijkheden om het Luchthavenbesluit te
wijzigen op grond van een verzoek als het uwe. Om die reden hebben wij
moeten besluiten om uw verzoek niet in te willigen.
Evaluatie Luchthavenbesluit
Inmiddels zijn wij gestart met het uitvoeren van een evaluatie van het
Luchthavenbesluit zoals voorgeschreven in artikel 18 van het Besluit
Burgerluchthavens. Hierin nemen wij ook het aspect geluid mee. Wij verwachten
de evaluatie eind 2018 af te ronden. De aanpak van deze evaluatie is
besproken in het Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe (CROSE).
Uw inhoudelijke argumenten met betrekking tot het verzoek tot wijzigen van het
luchthavenbesluit zullen wij meenemen in de uit te voeren evaluatie. Na het
uitvoeren van de evaluatie ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie op uw
verzoek. Gezien de doorlooptijd van de evaluatie kunt u dit antwoord in het
eerste kwartaal van 2019 verwachten.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd
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Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Deon van
Schijndel, bereikbaar op nummer 06 52794343 of dvschijndel@brabant.nl .
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

B. van den Hout,
programmmamanager Integraal Mobiliteitsbeleid
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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