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Bi]iage(n) Geen 
Onderwerp Oprichting Omgevingsraad Schiphol 

Geachte heer, mevrouw, 

In september 201 1 heeft Staatssecretaris Atsma dhr. Alders en dhr. Verheijen (resp. 
voorzitter van de Alderstafel en waarnemend voorzitter van de CROS,) gevraagd om, 
voorafgaand aan een nieuwe benoeming van een voorzitter voor de CROS, zorgvuldig te 
bezien in welke vorm CROS en de Alderstafel Schiphol in de toekomst op een effectieve en 
efficiënte wijze kunnen bijdragen aan de dialoog over de ontwikkeling van Schiphol en haar 
omgeving. 

In februari 2012 hebben dhr. Alders en dhr. Verheijen de Staatssecretaris voorgesteld te 
komen tot de inrichting van één huis, met twee kamers: de Omgevingsraad Schiphol. 
Bestaande uit een Onfmoefingsplaats en een Onderhandelingsplaats. Momenteel wordt er 
gewerkt aan de specifieke inrichting van de twee kamers. Het streven is de nieuwe 
organisatie van start te laten gaan binnen drie maanden nadat de Alderstafel Schiphol het 
eindadvies gegeven heeft over het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel, doch uiterlijk 1 
mei 2013. 

In de Omgevingsraad Schiphol zal naar verwachting het aanstellen van de bewoners- 
vertegenwoordiging niet meer lopen via de gemeenteraad, maar worden de bewoners 
gevraagd zelf een vertegenwoordiger uit hun midden aan te dragen. Ondanks het feit dat dit 
weliswaar nog een voornemen is, willen wij u dit hierbij in een vroegtijdig stadium laten 
weten, aangezien dit van invloed is voor de (voordracht van de) benoeming van de 
bewonersvertegenwoordiging van Haarlemmermeer in de CROS voor volgend jaar. 

Zoals bij u bekend is onze bewonersvertegenwoordiger, dhr. van Ojik, eind 201 1 opnieuw 
voor 1 jaar door u aangesteld. De aanstelling van dhr. van Ojik dient ieder jaar opnieuw door 
de raad besloten te worden. Eind 201 1 hebben we met elkaar een traject afgesproken 
waarin we actief op zoek zouden gaan naar een goede opvolger voor dhr. van Ojik. In dit 
traject is rekening gehouden met een inwerkperiode van januari 201 3 tot en met mei 201 3. 
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Door de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol en de plannen om de 
bewonersvertegenwoordiging niet meer via de gemeenteraad te laten lopen, is het niet 
opportuun actief te zoeken naar een opvolger voor dhr. van Ojik. 
Om deze reden acht ik het van belang dhr. van Ojik nogmaals voor te dragen als 
bewonersvertegenwoordiger van Haarlemmermeer in CROS. Dit maal voor de periode van 
januari 201 3 tot de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol. Een raadsvoorstel voor de 
herbenoeming ontvangt u op korte termijn separaat. Ik hecht eraan middels deze brief u 
hierover tijdig te informeren. 

Over de voortgang met betrekking de oprichting en de verdere inrichting van de 
Omgevingsraad Schiphol zullen wij u nader informeren, zodra dhr. Alders zijn advies aan de 
(nieuwe) bewindspersoon c.q. aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. 




