
 
 
 
Aan:  
Leden Regioforum 
 
 
 
 

Helmond, 12 maart 2020 
 
 
 
Geachte leden van het Regioforum, 
 
Helaas zie ik mij genoodzaakt de vergadering van het Regioforum van morgenochtend 13 maart te 
annuleren. Gegeven milde verschijnselen in mijn familiekring moet ik mijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen in het streven om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. 
Daarbij volg ik de adviezen die het RIVM daarvoor heeft opgesteld, in het bijzonder voor de inwoners 
van de provincie Brabant.  
 
Tegelijkertijd is een aantal onderwerpen geagendeerd voor het Regioforum morgen waarop 
besluitvorming dan wel actie gewenst is. Ik wil die schriftelijk in behandeling geven om de voortgang 
op deze onderwerpen zoveel mogelijk te borgen. Daarbij vraag ik concreet uw instemming op de 
onderstaande punten. Ik veronderstel uw instemming met deze onderstaande punten, tenzij u daar 
uiterlijk woensdag 18 maart aanstaande bij de secretaris van de Omgevingsraad 
(johan.weggeman@omgevingsraadschiphol.nl) als lid van het Regioforum bezwaar tegen aantekent.  
 
Ik doe een beroep op uw begrip in de gegeven bijzondere omstandigheden om op deze manier zoveel 
als doenlijk de voortgang te borgen. 
 
Voorgestelde besluiten: 
 
Agendapunt 1.a: Notitie overzicht luchtvaartnota, LVB, uitvoeringsplan hinderreductie, 
luchtruimherziening, meten&rekenen 
Het Regioforum gaat akkoord met mijn procesnotitie wat concreet inhoudt dat er een nieuwe 
vergadering van Regioforum medio april ingepland wordt. 
 
Agendapunt 1.c: Critical review dosis-effect relaties 
Het Regioforum gaat akkoord met het organiseren van een critical review sessie over dosis-effect-
relaties in de hinderberekeningen. 
 
Agendapunt 3: Routevoorstel Bodegraven 
a. Het Regioforum gaat ermee akkoord om de Minister te adviseren de voorgestelde wijziging van de 

KUDAD-vertrekroute vanaf de Kaagbaan (24) in te voeren.  
b. Het Regioforum gaat ermee akkoord om de behandeling van het routevoorstel van de gemeente 

Gouda voort te zetten en af te ronden conform het verzoek van het ministerie d.d. 3 juli 2019.  
 
Agendapunt 6: Belevingsonderzoek 2019 
Het Regioforum gaat er mee akkoord om in ieder geval conform de brief van de minister de GGD 
monitor in te zetten voor belevingsonderzoek in de Regio Schiphol en daarnaast niet nog een tweede 
belevingsonderzoek te laten plaatsvinden vanuit de ORS. 
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Agendapunt 7: ORS Jaarverslag 2019 
Het Regioforum gaat akkoord met toezending van het voorliggende ORS Jaarverslag 2019 aan de 
Minister en vervolgens publicatie daarvan op de website. 
 
Agendapunt 8.a: Verslag Regioforum 24 januari jl. 
Het Regioforum gaat akkoord met het verslag van het Regioforum van 24 januari jl. en publicatie 
daarvan op de website. 
 
Conform het eerste beslispunt zal het ORS secretariaat zorgdragen voor het zo spoedig mogelijk 
organiseren van een nieuwe vergadering van het Regioforum.  In die vergadering zal in ieder geval het 
hinderreductieplan worden geagendeerd dat Schiphol vandaag heeft gepresenteerd. Het pakket zal in 
het Regioforum worden toegelicht door Schiphol en worden besproken door de leden (zie mijn notitie 
bij agendapunt 1a). Ter inhoudelijke voorbereiding op deze bespreking van het hinderreductieplan in 
het Regioforum zal door het secretariaat een eenmalige werkgroepvergadering worden belegd.  
 
In het vertrouwen dat u begrip zult hebben voor deze wijze van schriftelijke behandeling gegeven de 
beperkingen in deze omstandigheden, dank ik u voor uw medewerking. 
 
 

         Met vriendelijke groet, 

 
         Pieter van Geel 


