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Geachte leden van de Raad, 

Op het raadsoverzicht "lopende zaken" staat het 'Kenniscentrum Luchtvaart' gemeld. Het 

onderwerp is in 2009 in het overzicht opgenomen met de vermelding dat het kenniscentrum 

luchtvaart niet zozeer als zelfstandige entiteit gerealiseerd zou moeten worden, maar onder 

de thema's duurzaamheid, logistiek en airportmanagement verder wordt uitgewerkt. Via 

deze brief wil ik u informeren over de tot stand gebrachte verbinding van het 'Kenniscentrum 

Luchtvaart' en de genoemde onderwerpen. Ik ben van oordeel dat daarmee het onderwerp 

van het raadsoverzicht gehaald kan worden. 

Inleidend 

De relatie met de luchthaven is veelzijdig en raakt vele beleidsvelden en thema's binnen de 

gemeente. De ontwikkeling van de luchtvaart, luchthaven en de Schipholregio is het domein 

van veel partijen en onderwerp van bespreking en onderhandeling aan veel overlegtafels. 

Het team Economische Zaken en Luchthavenzaken is hierbij nauw betrokken en heeft 

daarbij een regisserende rol, ook in het bundelen van kennis rond de ontwikkeling van de 

luchtvaart en de luchthaven. 

Kennis wordt steeds belangrijker om succesvol te ondernemen in de luchtvaart. De sector 

wil een betere aansluiting tussen opleiding, onderzoek en marktvragen bewerkstelligen. 

Kennisontwikkeling moet versneld kunnen plaatsvinden door de kennisketen beter te 

organiseren, onder meer door het versterken van nieuwe opleidingsomgevingen. 
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Het totale palet aan luchtvaartontwikkelingen en-activiteiten maakt dat kennis hierover niet in 

één centrum onder te brengen is. Daarbij kan de gemeente ook geen kenniscentrum 

claimen, gelet ook op de bestaande kennisinstituten als het Nationaal Luchtvaart- en 

Ruimtevaartlaboratorium en T070. 

Het idee van het kenniscentrum luchtvaart heeft daarom in de afgelopen periode vorm 

gekregen door juist het verbinden van kennisontwikkeling aan diverse ontwikkelingen binnen 

de Schipholregio, met een sterke positie vanuit Haarlemmermeer en waarbij de luchtvaart 

als belangrijke economische sector een evidente rol speelt: 

Thema duurzaamheid 

In de verkenning Hoger Onderwijs (Nota van B&W 2012/0036177) hebben wij onze focus 

gelegd op de mogelijkheden voor de ontwikkeling van (nieuwe vormen van) hoger onderwijs 

in relatie tot versterking van de kennisinfrastructuur, innovatie, duurzaamheid en 

economische groei. De behoefte vanuit de economische sectoren is een leidende factor. 

Zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs, evenals andere belangrijke spelers, zijn immers 

gebaat bij blijvende ontwikkeling. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar de behoeften 

en mogelijkheden voor kennis, innovatie en onderwijs, waarbij wij een koppeling hebben 

gemaakt met duurzaamheid en de economische sectoren. In de luchtvaart en logistiek 

bijvoorbeeld volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op, wat de mogelijkheden voor 

innovatie vergroot. Zoals in de verkenning Hoger Onderwijs is aangegeven zijn wij de 

dialoog aangegaan met regionale onderwijsinstellingen, kennisinstituten, omringende 

gemeenten en bedrijven uit de sectoren glastuinbouw, water en luchtvaart. Het resultaat 

heeft laten zien dat in Haarlemmermeer een rijke bodem aanwezig is om een sterkere 

verbinding te creëren tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs door initiatieven proactief op 

te pakken en elkaar meer op te zoeken. Maar ook nieuwe vormen van hoger onderwijs te 

ontwikkelen en duurzaamheid te verankeren in het (hoger) onderwijs. Zoals bekend is in de 

verkenning Hoger Onderwijs eveneens een duidelijke relatie gelegd met de (technische) 

luchtvaartopleidingen. 

Ook de recente samenwerking van Haarlemmermeer met het Globallnstitute of 

Sustainability van de Arizona State University laat zien dat de gemeente een proeftuin is in 

het realiseren van onze doelstellingen voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving 

en van de economische ontwikkeling van de gemeente. Ook in dit verband ontstaan er 

mogelijkheden verbindingen te leggen tussen de luchthaven en de omgeving, ook in termen 

van kennisontwikkeling op gebied van duurzame en concurrerende luchtvaart. 

Thema logistiek 

Er is een evidente strategische link tussen de kennisontwikkeling rond de luchtvaart c.q. het 

luchthavencomplex en de Economie Development Board. 
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Onder de paraplu van de Amsterdam Economie Board is in 2011 een nieuwe, krachtige 

impuls gegeven aan de samenwerking van alle betrokken organisaties en partijen uit het 

bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de regionale overheden. Die onderlinge 

samenwerking en de bundeling van kennis, denk- en organisatiekracht en financiële 

middelen heeft geresulteerd in het stimuleringsprogramma "Smart Logistics Amsterdam 

2012- 2015". De implementatie van het programma verbindt de drie knooppunten van 

internationale betekenis van de Metropoolregio Amsterdam, te weten de luchthaven 

Schiphol, de haven van Amsterdam en de bloemenveiling in Aalsmeer. De in het programma 

opgenomen vijf programmalijnen laten de toegevoegde waarde zien van het cluster logistiek 

in deze regio, waarbij Haarlemmermeer een centrale rol vervult: efficiënte logistiek, sterke 

regie, optimale duurzaamheid, internationale marketing en kennis/kunde ... 

Laatstgenoemde geeft invulling aan het doel te komen tot een voldoende aantal 

gekwalificeerde logistieke medewerkers op alle niveaus, om de marktvraag te kunnen 

beantwoorden. Specifieke aandacht is er voor kennisdistributie, met name richting het MKB. 

Binnen de Human Capita! Agenda van de Topsector Logistiek wordt aangegeven, dat de 

sector de ambitie heeft om haar toppositie te verstevigen. De sleutelfactor om deze ambities 

te realiseren is menselijk kapitaal (Human Capita!). Hierbij zijn 3 aandachtsgebieden 

relevant: 

"' Excelleren met kwalitatief hoogstaand menselijk kapitaal; 

"' Regionaliseren door kennis en innovatie en door menselijk kapitaal in de regio 

verder uit te bouwen; 

• Stapelen van kennis, waardoor een continu proces plaatsvindt van leren van de 

werknemers in de sector; 

Thema kennisontwikkeling airportmanagement 

De luchthaven kenmerkt zich door een grote en veelzijdige arbeidsmarkt. De verschillende 

bedrijven op en rond de luchthaven kennen hun eigen dynamiek en hebben verschillende 

vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en competentieontwikkeling van 

(nieuwe) medewerkers. Het Schiphol College (met het ROC van Amsterdam als 

grondlegger) vervult in het opleiden, trainen en kennisdeling een belangrijke rol. 

Op het snijvlak van economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en onderwijs, duurzaamheid en 

investering in de leefbaarheid van de luchthavenomgeving, wordt blijvend gezocht naar 

samenwerkingsvormen met kennisinstituten (zoals het Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium), universiteiten en hogescholen. Zo heeft het 

onderzoeksprogramma Aviation van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de ambitie om 

toonaangevend praktijkgericht onderzoek uit te voeren op het gebied van veiligheid en 

capaciteitsbenutting op luchthavens. De HvA wil de onderwijs- en onderzoekfocus 
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verbreden, de samenwerking met publieke professionals meer aangaan, waaronder 

Haarlemmermeer en daarmee ook het niveau van de (avation)opleiding verhogen en 

differentiatie aanbrengen in het curriculum. 

Door de komst van de Aiderstafel is de regionale samenwerking versterkt en is kennisdeling 

met een focus op de gemeenschappelijke belangen op regionaal niveau ook belangrijkerg 

geworden. 

Tot slot heeft Haarlemmermeer, in samenwerking met andere partijen in de Schipholregio, 

ook de internationale profilering kunnen versterken door de kennisdeling met andere 

luchthaven regio's, onder meer in de samenwerking met de Airport Regions Conference 

(ARC) in Brussel. Die positie, ook door meer de verbinding te leggen tussen economische 

ontwikkeling, duurzaamheid en leefomgeving in de internationale luchthavencontext, willen 

wij de komende periode versterken en daarmee ook de kennis rond luchtvaart en daaraan 

gerelateerde ontwikkelingen in onze gemeente vergroten. 

Wij concluderen dat het onderwerp 'kenniscentrum luchtvaart' is geborgd in de uitwerking 

van bovengenoemde thema's. Ook in de toekomst streven wij ernaar de kennis te vergroten 

door de luchtvaart-en luchthavenontwikkeling te verbinden met relevante ontwikkelingen in 

onze gemeente. 

Hoogachtend, 

arlemmermeer 

Schiphol en Cultuur 


