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Informatiebijeenkomst voor bewoners(organisaties) 



Doel 
De Omgevingsraad Schiphol:  
• heeft tot doel een duurzame ontwikkeling, inpassing en 

gebruik van de luchthaven Schiphol in zijn omgeving te 
bevorderen.  

• is de plek waar alle partijen en belangen rondom Schiphol 
samenkomen. 

• biedt een structureel podium voor informatie, overleg en 
advisering. 

 



Organisatie 
De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit: 
• een College van Advies 
• en een Regioforum.  
Deze twee organen hebben elk een eigen taak en 
werkprogramma.  
Het College van Advies en het Regioforum staan onder leiding 
van één voorzitter. 
Er is sprake van één gebundeld secretariaat. 

 



College van Advies 
• Het hoofddoel van het College van Advies is 

onderhandeling en advisering over de strategische kaders 
van de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. 

• Deelnemers zijn: 
- het Rijk 
- Bestuurlijke Regie Schiphol 
- Luchtvaartsector 
- Bewoners  
- Regionale milieu-organisaties en bedrijfsleven kunnen 
deelnemen. 

 
 
 



Regioforum 

• De focus bij het Regioforum ligt vooral op de 
informatievoorziening en de dialoog over de 
ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. 

• De agenda van het Regioforum bestaat uit: 
- Uitvoering hinderbeperking 
- Lopende operationele zaken 
- Lopende ruimtelijke en omgevingszaken 
- Informatie en communicatie 

 
 
 
 
 



Delegaties Regioforum 
• Rijk  Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
• Provincies  Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, 

Flevoland 
• Gemeenten  9 of 10 vertegenwoordigers van gemeenten 
• Sector  KLM, Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland 

en Barin 
• Bewoners  10 vertegenwoordigers uit 5 clusters 
• Vertegenwoordigers van milieu-organisaties en 

bedrijfsleven kunnen deelnemen 



Bewonersdelegatie 

• De bewonersdelegatie is een zelfstandige en 
onafhankelijke delegatie.  

• De bewonersdelegatie komt tot stand via 5 geografisch 
afgebakende clusters. 

• Elk cluster mag twee vertegenwoordigers aanwijzen. 
• Eén vertegenwoordiger voor het binnengebied en één 

vertegenwoordiger voor het buitengebied. 



 
 

 



Clusterindeling 



Onderscheid binnen/buitengebied 

• Vanwege de borging van belangen van inwoners van het 
zwaarst gehinderde gebied. 

• Bewonersorganisaties met minimaal 50 (van de 100+) 
leden in het binnengebied wijzen de 
clustervertegenwoordiger aan namens het binnengebied. 

• Bewonersorganisaties met minimaal 50 (van de 100+) 
leden in het buitengebied wijzen van de 
clustervertegenwoordiger namens het buitengebied aan.  



Registratie 
Waarom registreren als bewonersorganisatie? 
• Bewoners participeren namens een achterban. 
• Geregistreerde achterbanorganisatie kunnen een kiesman 

leveren die de clustervertegenwoordiger kiest. 
• Geregistreerde achterbanorganisaties kunnen ook een 

kandidaat-clustervertegenwoordiger aanmelden. 
• Door registratie kun je meepraten, invloed uitoefenen op 

het beleid en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen 
rond Schiphol en omgeving. 

•   
 



Registratie 

• Vanaf 1 augustus website online voor registratie. 
• Bewonersorganisaties kunnen zich tot 15 oktober 

registreren binnen een cluster. 
• Bewonersorganisaties moeten voldoen aan gestelde eisen. 
• Geregistreerde bewonersorganisaties wijzen een kiesman 

aan die hen vertegenwoordigt. 
• Alle kiesmannen in een cluster wijzen de 

clustervertegenwoordiger aan.  
 



Eisen aan registratie 
Een achterbanorganisatie moet: 
• een door de gemeente erkende dorps- of wijkraad zijn, 

dan wel een vereniging of stichting zijn naar Nederlands 
recht; 

• minimaal 100 unieke meerderjarige leden hebben die 
woonachtig zijn in het betreffend cluster en die met naam, 
adres, woonplaats en bij voorkeur geboortedatum, 
telefoonnummer en/of e-mailadres geregistreerd zijn; 

• aantoonbaar gericht zijn op Schiphol en de inbedding in de 
omgeving. 



Toetsing registratie 

• Bij binnenkomst wordt door het secretariaat gekeken of de 
registratie volledig is of dat nog gegevens ontbreken. 

• Het secretariaat bevestigt de inschrijving en maakt een 
webpagina aan. 

• 15 oktober 2014 dienen alle gegevens verstrekt te zijn. 
• Voorzitter en secretariaat toetsen steekproefsgewijs of  

aan de eisen wordt voldaan. 
• Eén week na de verkiezingsuitslag worden de 

persoonsgegevens vernietigd.  



Verkiezing 

• Uiterlijk 31 oktober 2014 dient iedere geregistreerde 
achterbanorganisatie een kiesman te hebben aangemeld. 

• Een kiesman kan tevens kandidaat-
clustervertegenwoordiger zijn.  

• In november vinden de vijf verkiezingsvergaderingen 
plaats waarbij de 10 clustervertegenwoordigers worden 
gekozen.  

• De verkiezingsvergaderingen worden voorgezeten door de 
onafhankelijke voorzitter. 



Na de verkiezing 

• 1 december 2014: uiterste datum voor de schriftelijke 
voordracht van de leden van het  Regioforum (bewoners, 
sector, bestuurders en Rijk). 

• De 10 clustervertegenwoordigers uit het Regioforum 
wijzen gezamenlijk 3 vertegenwoordigers aan voor het 
College van Advies. 

• 15 december 2014: uiterste datum voor de schriftelijke 
voordracht van de leden van het College van Advies 
(bewoners, sector, bestuurders en Rijk). 
 



En dan… 

• Na 1 januari 2015 gaan CROS en Alderstafel werken als 
Omgevingsraad Schiphol. 

• Voor de nieuwe bewonersdelegatie is een 
introductieprogramma beschikbaar. 

• De 10 clustervertegenwoordigers vormen de schakel naar 
hun respectievelijke achterbannen. 
 
 
 
 
 



Vragen? 

 
 
 WWW.OMGEVINGSRAADSCHIPHOL.NL  
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