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 Geachte Voorzitter,  

 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat stuurde mij het verzoek van de 
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat om een schriftelijke reactie op 
het handhavingsverzoek van de coöperatie Mobilisation for the Environment 
(hierna: MOB) inzake de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol.  
 
Het (preventieve) handhavingsverzoek van MOB van 22 november 2022 inzake 
het baanonderhoud op Schiphol is gericht aan de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en heb ik in goede orde ontvangen.  
 
MOB meent dat het in de (concept) ‘Tijdelijke Regeling groot onderhoud 
banenstelsel Schiphol 2023’ aangekondigde onderhoud zal leiden tot extra 
stikstofdepositie. Volgens MOB is niet op voorhand uitgesloten dat het onderhoud 
significant negatieve effecten kan hebben op Natura 2000-gebieden.  
 
Het handhavingsverzoek heb ik in behandeling genomen en ik probeer daarop zo 
spoedig mogelijk te beslissen.  
 
Voor de goede orde merk ik hierbij op dat het vaste jurisprudentie is dat regulier 
beheer en onderhoud van het betrokken project daar onlosmakelijk deel van 
uitmaakt. Dat betekent dat als er al toestemming was voor een project op de 
Europese referentiedatum, het beheer en onderhoud daarvan deel uitmaakt en 
niet als zelfstandig project beoordeeld dient te worden in het kader van de vogel- 
en habitatrichtlijn. Ik zal het handhavingsverzoek aan de hand van dat 
toetsingskader beoordelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodra ik een beslissing op het handhavingsverzoek heb genomen zal ik uw 
commissie daarover informeren.  
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