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Onderwerp Stand van zaken Omgevingsraad Schiphol 

Geachte leden van de raad, 

Op 19 december 2012 heeft de heer Aiders als kwartiermaker van de omgevingsraad 
Schiphol (ORS) een brief aan alle delegaties van de nog op te richten omgevingsraad 

gestuurd met daarin de laatste stand van zaken. In de eerste gespreksronde hebben alle 
partijen benadrukt belang te hechten aan zowel de onderhandelingstafel als de 
ontmoetingsplaats binnen de ORS. In verband met de raadsessie over de 

Voortgangsrapportage Luchthavenzaken 2012 treft u ter informatie hierbij de reacties van de 

BRS, Schiphol en Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan op de brief van de heer Alders. 
Zoals valt op te maken uit deze reacties zijn belangrijke stappen gezet richting de oprichting 
van de Omgevingsraad Schiphol, maar is het proces van verdere uitwerking nog niet 
afgerond. Met name betreft dat ook de wijze waarop de rol en positie van de 
bewonersvertegenwoordiging wordt vormgegeven. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, --
burgemeester en wethouders vamde g eente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 

.·/7 ~----lh······· 
(yr: MttA. van Dijk 

Wethouder Economie, Schiphol en Cultuur 
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Betreft: Reactie brief 19 december inzake Omgevingsraad 

Geachte heer Alders, 

Dank voor uw brief van 19 december 2012 over de voortgang van de 
ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol. 

In reactie op uw vraag of de BRS het eens is met het agendavoorstel en 
de uitgangspunten zoals die in uw brief zijn uiteen gezet willen wij u 
het volgende meegeven. De BRS opereert alleen aan de Aiderstafel als 
de delegatie van de bestuurlijke partijen in de regio. De BRS treedt in 
die hoedanigheid niet op In de CROS. Dit neemt natuurlijk niet weg dat 
het advies van 6 februari 2012 van u en de toenmalig waarnemend 
voorzitter van de CROS door de bestuurders in de regio breed wordt 
gedragen. Maar u gelieve deze reactie te lezen met de hierboven 
gemaakte kanttekening in gedachten. 

U stelt dat het commitment van alle betrokken partijen essentieel is om 
verder te kunnen gaan met de oprichting van de nieuwe Omgevingsraad 
Schiphol. In de BRS vergadering van 16 januari 201 3 is (wederom) 
gebleken dat dit commltment aanwezig Is. Het is nu zaak de in de brief 
gedane voorstellen en uitgangspunten daadwerkelijk uit te werken 
opdat zichtbaar wordt hoe de afspraken in de praktijk kunnen worden 
gebracht. 

Bij deze uitwerking willen wij u graag nog een aantal aandachtspunten 
meegeven. 

De onderhanrJelingspfaats 
Opvallend is dat u in uw schets van de agenda van de 
onderhandelingsplaats er de nadruk op legt dat wat daar gebeurt, 
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behoudens een hoge uitzondering, afhankelijk Is van een (formele) 
vraag vanuit "Den Haag". Zolang die er niet is, is de tafel "slapende". 
Wij zouden graag van u vernemen of uw consultaties hebben 
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opgeleverd dat het reëel is dat die "slapende" tafel zich in de nabije 
toekomst ook voor doet. Dat is belangrijk omdat dit aangeeft hoe en 
met welk perspectief partijen in het proces op weg naar een 
Omgevingsraad Schiphol staan. Het beeld dat het binnenkort wel eens 
"af' kan zijn, bestaat in ieder geval bij ons niet. De ervaring leert 
immers dat wij weliswaar afspraken hebben maar dat niet alleen het 
implementeren ervan maar ook het volgen, nader inkleuren en bijstellen 
ervan onderhandelen met zich brengt. Bovendien leert de praktijk dat er 
afspraken zijn die niet nagekomen kunnen worden of niet realistisch 
blijken te zijn, waardoor er nieuwe afspraken nodig zijn. Het is goed 
voor het wederzijds commitment om te onderkennen dat, gegeven de 
Impact van de luchthaven Schiphol en het gebruik ervan, er altijd wel 
een situatle blijft bestaan dat omgeving en luchtvaartpartijen daarover 
ook op een centrale plaats in gesprek en in onderhandeling zijn. Dit 
geldt misschien nu wel meer dan vroeger. Afgezien van de 
omstandigheld of de (formele) vraag uit "Den Haag" komt is het 
misschien wel meer aan de deelnemers gezamenlijk om te bepalen 
wanneer men bij elkaar komt. 

Terecht geeft u in uw brief aan dat de relatie tussen de 
onderhandellngs- en de ontmoetingsplaats nog verder moet worden 
uitgewerkt. Die relatie is ook bij een goede rolverdeling essentieel want 
daardoor kan, door beide plaatsen in één huis te situeren, een 
meerwaarde gegenereerd worden. Dat kan bijvoorbeeld doordat beide 
plaatsen elkaar Informeren en daarnaast de onderhandelingsplaats op 
een of andere wijze verantwoording aflegt aan de ontmoetingsplaats. 
Ons is in dit verband nog niet duidelijk waarom u in uw brief (bij de 
uitgangspunten) ervoor kiest dat de deelnemende partijen aan de 
ontmoetingsplaats en aan de onderhandelingsplaats dezelfde zijn. WIJ 
vragen ons af of het nodig en verstandig is dat de deelnemers in de 
ontmoetingsplaats alvorens daar te kunnen deelnemen hun adhesie met 
de al gemaakte afspraken moeten hebben betuigd. Overigens is het 
natuurlijk evident dat dit wel mag worden gevraagd van de deelnemers 
aan de onderhandelingsplaats. 

De ontmoetingsplaats 
Voor wat betreft het welslagen van de ontmoetingsplaats, en dus van de 
Omgevingsraad Schiphol, is het voor de BRS van groot belang dat er bij 
alle partijen commitment en bereidheld bestaat te investeren in de 
onderwerpen die daar aan de orde kunnen komen, óf en welke functies 
in het "gebouw" kunnen worden ondergebracht en de wijze waarop de 
communicatie met de omgeving het beste kan worden georganiseerd en 
vormgegeven. Met die nadere inkleuring van de opdracht Is de provincie 
Noord-Holland bereid om samen met Schiphol een verkenning uit te 



voeren ten einde door uw tussenkomst een voorstel voor alle betrokken 
gesprekspartners te doen. 

Voor wat betreft: de onderwerpen die u In uw brief onder 11 noemt, valt 
op dat deze erg geluid gerelateerd zijn. Wat de BRS betreft heeft een 
bredere insteek de voorkeur. Bij de totstandkoming van de huidige 
CROS is geluid, in de zin van hinderbeperking, uiteraard een kerntaak 
genoemd. Daarnaast is CROS een overleg· en communicatieplatform 
voor wat betreft veiligheids· en gezondheidsaspecten die de luchtvaart 
met zich brengt. Voor wat ons betreft geldt dat ook in de nieuwe 
constellatie. Het is onze verwachting dat het overleg tussen sector en 
omgeving zich in de toekomst blijft uitstrekken over algemene 
leefomgevingsaspecten die in verband staan met de aanwezigheid van 
de luchthaven. Dat betekent nadrukkelijk ook dat 
leefbaarheidsaspecten, economische aspecten en ruimtelijke 
ontwikkelingen in relatie tot de luchthaven aan de orde kunnen komen 
waarbij direct opgemerkt moet worden dat deze natuurlijk niet 
bestaande wettelijke bevoegdheden en verdeling van 
verantwoordelijkheden kunnen doorkruisen. 
Uiteindelijk gaat het er immers om dat de Omgevingsraad Schiphol tot 
taak krijgt het door overleg tussen betrokkenen een gebruik van de 
luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de 
belangen van die betrokkenen. Centraal daarin staat de acceptatie van 
de nabijheid van de luchthaven en het managen van deze nabijheid in 
een stedelijke omgeving. Het op een effectieve, efficiënte en moderne 
wijze Invullen van die taak is niet alleen van belang voor het draagvlak 
en de llcense to operate van de luchtvaartpartijen maar evenzeer voor 
de kwaliteit van de leefomgeving en de concurrentiepositie van de 
Metropoolregio Amsterdam. 

Er Is tot nu toe een aantal belangrijke stappen gezet op weg naar de 
nieuwe Omgevingsraad Schiphol maar er moet nog veel worden 
ingevuld. Dat geldt ook voor de toekomstige positionering van de 
bewonersdelegatie in de onderhandelingsplaats en de participatie van 
de bewoners in de ontmoetingsplaats. Graag wil de BRS bij het algehele 
proces en de concrete uitwerking ervan betrokken blijven. 

Met vriendelijke groeten, 

TJ.P.J. Talsma 
Voorzitter Bestuurlijke Regie Schiphol 
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Reactiebrief Omgevingsraad Schiphol 

Geachte heer Alders, 

Middels deze brief reageer ik op uw brief van 19 december 2012 inzake 
de Omgevingsraad Schiphol. In deze brief beschrijft u als kwartiermaker de 
nadere uitwerking die is gegeven aan de agenda en de te bespreken onderwerpen 
in de Omgevingsraad Schiphol. Dit op basis van de gesprekken die u de afgelopen 
periode heeft gevoerd met de verschillende betrokken delegaties. 

In uw brief vraagt u mij of het Rijk, als één van de delegaties in de 
Omgevingsraad Schiphol, het eens is met het agendavoorstel en de beschreven 
uitgangspunten die van belang zijn voor het welslagen van de Omgevingsraad 
Schiphol. 

Laat ik vooropstellen dat ik erg content met de stappen die de afgelopen periode 
zijn gezet om te komen tot de Omgevingsraad Schiphol, aangezien deze Raad op 
een effectieve en efficiënte wijze kan bijdragen aan de dialoog over de 
ontwikkeling van Schiphol en haar omgeving. 

Ik onderschrijf dat ik als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de agenda 
van de onderhandelingsplaats bepaal door middel van een formele adviesaanvraag 
of een verzoek tot uitwerking daarvan. 

Hiernaast herken ik mij in het agendavoorstel voor de ontmoetingsplaats dat op 
basis van de inbreng en wensen van de verschillende delegaties tot stand is 
gekomen. Ik wil hierbij benadrukken dat ik een actieve rol van alle delegaties als 
een vereiste acht voor het welslagen van de Omgevingsraad Schiphol. Ik ben van 
mening dat op basis van dit agendavoorstel de verschillende delegaties in de 
ontmoetingsplaats van de Omgevingsraad Schiphol optimaal kunnen deelnemen 
en bijdragen aan een adequate informatie-uitwisseling en regionale consultatie. 
Hiermee kan ook op een effectieve wijze invulling worden gegeven aan de 
wettelijke adviseringstaken vanuit de Wet Luchtvaart. 
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Tevens onderschijf ik de geformuleerde uitgangspunten en de hieraan gekoppelde 
ontwerpprincipes voor de Omgevingsraad Schiphol. Het is van belang om op een 
zorgvuldige wijze de rol, positie en vormgeving van de bewonersvertegenwoordi
ging uit te werken en vorm te geven. Ik begrijp uit uw brief dat hierover momen
teel de gesprekken met de bewonersdelegatie plaatsvinden. Graag word ik hier op 
een later tijdstip door u over geïnformeerd. 

Zoals ik in mijn opdracht aan u als kwartiermaker van de Omgevingsraad Schiphol 
ook heb aangegeven zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu in overleg met 
u de nodige juridische condities scheppen om de vormgeving van de nieuwe orga
nisatie mogelijk te maken. 

Met vriendelijke groet, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE DIRECTEUR LUCHTVAART, 

Mevr. drs~!;.A-:13îen RC 

Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 

Datum 
10 januari 2013 

Kenmerk 
len,'1/BSK-2013/3875 

Pagina 2 van 2 



Mr. A.P.J.M. Rutten 
Executive Vice President & coo 

Kwartiermaker Omgevingsraad Schiphol 
De heer H. Aiders 
Transpolis Commerce Center 
Polaris Avenue 85b 
2132 JH HOOFDDORP 

Telefoonnummer Briefnummer 

020-6012112 AR.2013.004 

faxnummer Behandeld door 

Betreft 

Geachte heer Alders, 

i 

Bijlage 

Uw schrijven d,d, Schiphol, 

01 februari 2013 

Met uw brief van 19 december jl. vraagt u de delegaties van de op te richten Omgevingsraad Schiphol 
naar een oordeel over de door u nader uitgewerkte uitgangspunten en agenda, vanwege het belang van 
commitment van de delegaties voor de Omgevingsraad. De sectorpartijen onderschrijven de noodzaak tot 
berging van de dialoog met de omgeving en beschouwen een constructie gelijkend aan de 
Omgevingsraad Schiphol als het hiertoe geëigende middel. 

Uitgangspunten luchtvaartsector 
In haar reactie op het conceptadvies (d.d. 1 februari 2012) heeft de sector de volgende voorwaarden 
gesteld voor instemming met de toekomstige Omgevingsraad Schiphol: 

a) Transparante bewonersvertegenwoordiging met een duidelijke verantwoordingssystematiek; 
b) Gelijke vertegenwoordiging bewoners binnen zowelonderhandelings-en ontmoetingsplaats; 
c) Vastlegging van de primaire adviseringsstructuur (ontmoetingsplaats, onderhandelingsplaats, 

staatssecretaris); 
d) Onderschrijving door alle partijen van balans tussen ontwikkeling luchtvaart, hinderbeperking en 

de kwaliteit van de leefomgeving; 
e) Het bestaande advies en de convenanten gelden als uitgangspunt voor de agenda van de ORS; 
f) Communicatie dient onder regie van de onderhandelingsplaats te gebeuren. 

Wij constateren met genoegen dat u de punten b), d), en e) heeft opgenomen in de uitgangspunten voor 
de totstandkoming van een Omgevingsraad. Punt f) schaart u onder de agenda voor de 
ontmoetingsplaats; hier zullen wij later in deze brief op terugkomen. Met betrekking tot punt a) werkt u 
momenteel aan de positionering en totstandkoming van de bewonersdelegatie. Tevens schrijft u dat de 
relatie tussenonderhandelings-en ontmoetingsplaats, zoals gevraagd onder punt c), nog nader wordt 
uitgewerkt. Wij zien de vorderingen ten aanzien van de twee laatstgenoemde punten graag tegemoet. 
Vanzelfsprekend stellen wij daaraan nog steeds de hierboven genoemde voorwaarden. 

De sector onderschrijft de uitgangspunten die u in uw brief stelt voor het welslagen van de 
Omgevlngsraad Schiphol. Wel willen wij nog benadrukken veel waarde te hechten aan een zo efficiënt 
mogelijke inrichting van de organisatie rondom de Omgevlngsraad Schiphol. 

Schiphol Group l'ostbus '7501 1118 ZG Schiphol Telefoon (020) 601 91 11 Fax (020) 604 14 75 
Schiphol Nederland BV K.v,K. Amsterdam nr 34165584 

ABN·AMRO Bank NV nr 54.56 10.478 ABN-AMRO Bank NV nr 48.6'7.49.304 ING Bank nr 69.76.60.729 
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2/2 01 februari 2013 

Agendavoorstellen 
Betreffende de onderhandelingstafel schrijft u dat de agenda zal worden bepaald door een formele 
adviesaanvraag of een verzoek tot uitwerking door de Minister c.q. Staatssecretaris. Daarnaast is het in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk dat de ontmoetingsplaats belangrijke onderwerpen of twistpunten 
agendeert. Als sectorpartijen kunnen wij ons goed vinden in deze aanpak, maar zoals hierboven reeds 
vermeld zien wij nog wel graag de verdere uitwerking van de relatie tussen beide plaatsen tegemoet. 

Ten aanzien van uw agendavoorstel voor de ontmoetingsplaats kunnen wij ons in algemene zin scharen 
achter de punten I t/m V. Punt VI verdient, zoals al in uw schrijven vermeld, nog nadere uitwerking. Ook 
voor de sector is deze nadere uitwerking van belang, voordat de sector hier een standpunt over kan 
innemen. Met name het doel, de aanleiding en de precieze behoefte voor een omgevingshuis dient in 
onze ogen inzichtelijk te zijn voordat deze functioneel kan worden ingericht. Daarnaast dient de 
onderhandelingsplaats, indien deze actief is, de regie te voeren over de communicatie. 

Met deze brief willen wij nogmaals ons commitment afgeven voor de oprichting van de nieuwe 
Omgevingsraad Schiphol. Wij kijken uit naar de verdere uitwerking hiervan en met name van die zaken 
die wij in deze schriftelijke reactie hebben aangegeven. Indien u stappen heeft gemaakt treden wij graag 
weer in overleg met u zodat de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol zo spoedig mogelijk kan 
plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 

Ad Rutten 

artijen aan de Alderstafel, 
ol Group en Barin, 


