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Bestuursreglement 
 
 
 

1. De Omgevingsraad Schiphol is een wettelijk overleg- en adviesorgaan van de 

Rijksoverheid inzake luchtvaartaangelegenheden in de brede zin van het 

woord. Desgewenst kunnen ook regionale en lokale besturen en sectorpartijen 

de Omgevingsraad Schiphol om advies vragen. 

2. De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit een Regioforum en een College van 

Advies. 

3. Aspirant-leden als bedoeld in de ministeriële regeling (Regeling van de Minister 

van Infrastructuur en Waterstaat, van 31 mei 2018, nr. IENW/BSK-2018/94514, tot 

wijziging van de Regeling CROS in verband met de toetreding tot de ORS van de 

gemeenten Heiloo en Landsmeer) hebben dezelfde status als de leden van de 

Omgevingsraad Schiphol. 
 

Het Regioforum 
 

4. In het Regioforum hebben zitting: vertegenwoordigers van het rijk; regionale overheden 

(provincies en gemeenten) geheel of gedeeltelijk gelegen binnen de 48 Lden-contouren; 

bewonersvertegenwoordigers van de aangewezen clusters (geheel of gedeeltelijk 

gelegen binnen de 48 Lden contouren); vertegenwoordigers van de sector (Schiphol, 

LVNL, KLM en BARIN). Daarnaast nemen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 

vertegenwoordigers van milieuorganisaties deel. 

5. De vertegenwoordiging van de regionale overheden bestaat uit maximaal vier 

vertegenwoordigers van provincies en maximaal tien gemeentelijke 

vertegenwoordigers. 

6. De vertegenwoordiging van de bewoners vindt plaats namens de aangewezen clusters. 

De bewonersorganisaties binnen deze clusters die de luchtvaart en de daaraan 

gekoppelde zaken tot hun werkterrein rekenen, wijzen per cluster gezamenlijk twee 

vertegenwoordigers aan, één voor het binnengebied en één voor het buitengebied. 

7. De regionale organisaties van het bedrijfsleven en de regionale milieuorganisaties 

wijzen elk maximaal twee vertegenwoordigers aan. 

 
 

College van Advies 
 

8. Het College van Advies kan, indien de opdrachtgever dit wenselijk acht, belast 

worden met de uitvoering van de adviezen. Het College van Advies is de plaats waar 

partijen elkaar in een vroegtijdig stadium kunnen informeren over nieuwe 

ontwikkelingen die van betekenis kunnen zijn op elkaars positie. Daarover kan 

binnen het College van Advies in vertrouwelijkheid op een vruchtbare wijze overleg 

plaatsvinden. 

9. Alle partijen in het College van Advies alsmede in het Regioforum, kunnen 

onderwerpen agenderen en adviesaanvragen indienen. 

10. Mocht het College van Advies van mening zijn dat er aanleiding bestaat tot het 

uitbrengen van ongevraagd advies op haar werkterrein dan kan zij daartoe overgaan 
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als een meerderheid van de delegaties in het College van het Advies dit wenselijk 

acht. 

11. Het College van Advies wordt samengesteld uit delegaties van het rijk, de Bestuurlijk 

Regie Schiphol (BRS) (6), de bewoners (3) en de sector (4). Delegaties van het 

bedrijfsleven (1) en de milieuorganisaties (1) kunnen deelnemen. Het heeft een 

permanent karakter en zal circa 4 keer per jaar bijeenkomen. 

12. Voor de bewoners geldt dat de kiescolleges de achterban vormen, namens wie in het 

College van Advies wordt geopereerd. Zij vormen derhalve ook het gremium 

waaraan terugkoppeling plaats vindt. Voor de regionale overheden is de BRS de 

achterban. Voor de sector is het directeurenoverleg van de sector de 

vertegenwoordiging. Voor de rijksvertegenwoordigers is het kabinet bepalend. Voor 

de regionale milieuorganisaties en voor het regionale bedrijfsleven zijn dat de 

respectievelijke besturen van de organisaties. 
 

Organisatie en delegatieoverleg 
 

13. De voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol treedt tevens op als voorzitter van 

het Regioforum en het College van Advies. De voorzitter heeft samen met het 

secretariaat een faciliterende functie. De delegaties staan centraal wanneer het gaat 

om het uitwisselen van standpunten en het formuleren van adviezen. De 

ondersteuning zal bestaan uit de voorzitter, de procesregisseur, de secretaris, 

ondersteuners van het Regioforum en het College van Advies, het digitale forum en 

het Omgevingshuis. 

14. Om een zorgvuldige voorbereiding te borgen, worden de agenda’s van een 

vergadering van het Regioforum of het College van Advies, steeds eerst besproken in 

het delegatieoverleg, waarin een ambtelijke afvaardiging van de respectievelijke 

delegaties zitting heeft. Ten aanzien van de onderwerpen die op de agenda van het 

College van Advies staan, wordt bovendien een afgewogen voorstel voorbereid. 
 

Voorzitter en leden 
 

15. De voorzitter wordt door de minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemd, 

geschorst en ontslagen na overleg met de vertegenwoordigde partijen in de 

Omgevingsraad Schiphol. 

16. De gedeputeerde Schiphol van de provincie Noord-Holland treedt in voorkomende 

gevallen op als plaatsvervangend voorzitter. 

17. De voorzitter benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Regioforum na overleg 

met de respectievelijke partijen die zij vertegenwoordigen c.q. het kiescollege van de 

bewonersclusters, de sectorpartijen, de BRS en de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat 

18. De voorzitter benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Advies na 

overleg met de respectievelijke delegaties die zij vertegenwoordigen c.q. het 

clustervertegenwoordigersoverleg, het sectoroverleg, de BRS, het bestuur van de 

regionale werkgeversorganisatie, het bestuur van de regionale milieufederatie en 

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

19. De leden worden steeds benoemd voor een periode van 4 jaar. De vertegenwoordigde 

delegaties van de Omgevingsraad Schiphol kunnen in uitzonderlijke gevallen 
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gezamenlijk besluiten de zittingstermijn te verlengen met de periode van maximaal een 

jaar. 

20. De leden van het College van Advies en het Regioforum kunnen zich in overleg met 

de voorzitter laten vervangen. 
 

Bewonersdelegatie 
 

21. Om te komen tot de invulling van een bewonersdelegatie wordt het gebied van 

gemeenten die geheel of gedeeltelijk liggen binnen de 48 dB(A) Lden-contour (op 

basis van 510.000 vliegtuigbewegingen of prognose 2018) ingedeeld in vijf 

geografisch afgebakende clusters. 

22. Achterbanorganisaties zoals dorpsraden, wijkraden, werkgroepen en 

bewonersplatforms kunnen zich bij het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol 

laten registreren als achterbanorganisatie indien ze voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

- een door de gemeente erkende dorps- of wijkraad zijn, dan wel een stichting 

of vereniging naar Nederlands recht; 

- met minimaal 100 unieke, meerderjarige leden die woonachtig in het betreffend 

cluster en die met naam, adres, woonplaats – en bij voorkeur met geboortedatum en 

telefoonnummer en/of e-mailadres – geregistreerd zijn; 

- de organisatie moet aantoonbaar (op basis van statuten, formele doelstelling of 

reglement) gericht zijn op Schiphol en de inbedding in de omgeving. 

23. De voorzitter controleert steekproefsgewijs of achterbanorganisaties en hun leden aan 

de vereisten voor het lidmaatschap van de Omgevingsraad Schiphol voldoen. 

Daartoe dienen de in de steekproef geselecteerde organisaties respectievelijk bewoners 

binnen een door de voorzitter te stellen termijn – doch uiterlijk vóór de bijeenkomst 

van het kiescollege – te kunnen aantonen dat zij aan de gestelde vereisten voldoen. 

24. Bewonersorganisaties met minimaal 100 (uniek) geregistreerde leden, donateurs of 

sympathisanten kunnen per 100 leden een kiesman van het te vormen kiescollege in 

het betreffende cluster aanwijzen. Een kiescollege in een cluster bestaat uit tenminste 

één persoon. 

25. Het kiescollege van een cluster wijst de vertegenwoordigers in het Regioforum aan. 

26. De leden van het kiescollege die een bewonersorganisatie vertegenwoordigen met 

minimaal 50 (uniek) geregistreerde leden, donateurs of sympathisanten woonachtig 

in het gebied binnen de 58 dB(A) Lden-contour (op basis van 510 vliegbewegingen), 

wijzen één vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) van het cluster voor het 

binnengebied in het Regioforum aan. 

27. De leden van het kiescollege die een bewonersorganisatie vertegenwoordigen met 

minimaal 50 (uniek) geregistreerde leden, donateurs of sympathisanten woonachtig in 

het gebied binnen de 48 dB(A) Lden-contouren, maar buiten de 58 dB(A) Lden contour 

(op basis van 510 vliegbewegingen), wijzen één vertegenwoordiger (en 

plaatsvervanger) van het cluster voor het buitengebied in het Regioforum aan. 
 

Privacy 
 

28. De achterbanorganisatie verstrekt bij de registratie de stukken waaruit blijkt dat 
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voldaan is aan de vereisten zoals bedoeld in artikel 22. De achterbanorganisatie 

verstrekt daarbij uitsluitend gegevens van leden die door deze organisatie in de 

gelegenheid zijn gesteld tegen de verstrekking van hun persoonsgegevens aan de 

Omgevingsraad Schiphol bezwaar te maken en daarvan geen gebruik hebben gemaakt. 

29. De verstrekte gegevens zullen niet worden gedeeld met derden, de gegevens zullen niet 

voor andere doeleinden gebruikt worden dan het controleren van de eisen voor 

deelname aan de achterbanorganisaties en de steekproef zal niet door een derde partij 

worden uitgevoerd, zodat de toegang tot de gegevens nadrukkelijk is voorbehouden 

aan de voorzitter en het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol. Het secretariaat 

vernietigt de op grond van artikel 22 verkregen persoonsgegevens één week nadat er 

over de verkiezingsuitslag verantwoording is afgelegd door de voorzitter aan de 

Omgevingsraad Schiphol. 
 

Vergaderingen 
 

30. De overleggen en verslagen van het College van Advies zijn niet openbaar. Het 

College van Advies bepaalt welke stukken uit het College van Advies openbaar 

worden gemaakt en wanneer. 

31. De vergaderingen van het Regioforum zijn openbaar toegankelijk, doch uitsluitend voor 

de organisaties die zij vertegenwoordigen; het Regioforum kan een deel van een verslag 

openbaar verklaren na akkoord van direct betrokkene(n). 

32. Een advies van de Omgevingsraad Schiphol is eerst openbaar na goedvinden van de 

voorzitter in overleg met de leden. Tot dat afgesproken tijdstip behandelen de leden 

een advies als vertrouwelijk. 
 

Financiën 
 

33. De Omgevingsraad Schiphol kiest voor de stichting als rechtspersoon om aan 

het maatschappelijk verkeer deel te nemen. 

34. Het deelnemen aan de Omgevingsraad Schiphol verplicht BRS-leden, sectorpartijen en 

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks een financiële bijdrage te leveren 

ten behoeve van de uitvoering van de taken van de Omgevingsraad Schiphol. 

35. Het College van Advies wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. 

36. Daar waar een uitwerking van in het overleg van het College van Advies besproken 

onderwerpen behoort tot de kerntaken van een vertegenwoordigde partij worden de 

kosten van deze uitwerking door deze partij gedragen. Bij verschil van mening 

hierover besluit de voorzitter na consultatie van de delegatieleiders en in ieder geval 

de financierende partij. 

37. De Omgevingsraad Schiphol stelt jaarlijks voor 1 januari een jaarplan en begroting op 

voor het komende kalenderjaar. De begroting, inclusief de bijdragen van partijen, en 

het jaarplan worden ter accordering voorgelegd aan het Regioforum. 

38. Uitsluitend bewonersvertegenwoordigers in het Regioforum en in het College van 

Advies ontvangen een onkostenvergoeding. Deze wordt verstrekt in de vorm van een 

vaste vergoeding, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar lidmaatschap Regioforum 

en lidmaatschap College van Advies. Deze onkostenvergoeding wordt jaarlijks 

vastgesteld tezamen met de begroting van het Regioforum. 
 



Geldend van 24 januari 2019 
 
 

Secretariaat 

 
39. De Omgevingsraad Schiphol wordt bijgestaan door een secretaris. 

40. De secretaris heeft de volgende taken: 

- hij geeft leiding aan het secretariaat; 

- hij draagt zorg voor de voorbereiding en schriftelijke verslaglegging van 

de overleggen van de commissie; 

- hij vertegenwoordigt de commissie in voorkomende gevallen. 

41. Het secretariaat ondersteunt de Omgevingsraad Schiphol en de door de Omgevingsraad 

Schiphol ingestelde werkgroepen in hun werkzaamheden en ondersteunt 

de bewonersvertegenwoordigers. 
 

 

Slotbepalingen 
 

42. Het gewijzigde bestuursreglement treedt in werking na goedkeuring van de leden van de 

Omgevingsraad Schiphol d.d. 24 januari 2019.  

43. Eerdere reglementen komen hiermee te vervallen. 

44. Een besluit tot aanpassing van het bestuursreglement dient door de vertegenwoordigde 

delegaties van de Omgevingsraad Schiphol gezamenlijk te worden genomen. 

45. In geval van liquidatie staan de delegaties, die worden genoemd in artikel 34, 

garant voor de financiële afwikkeling van de Omgevingsraad Schiphol. 


