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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

de voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

  
Datum 21 februari 2012 

Betreft Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de Schipholrun 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T 070-456 0000 

F 070-456 1111 

Ons kenmerk 

ILT-2012/3971 

Uw kenmerk 

2012Z01484  

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Dijkgraaf over de Schipholrun. 

 

 

1. Heeft u kennisgenomen van de organisatie en invulling van de zogenaamde 

Schipholrun?1 

 

1. Ja. 

 

2. Heeft u kennisgenomen van het voornemen van Le Champion en Schiphol om 

het parcours van deze Schipholrun, in verband met veiligheid voor publiek, (deels 

over) gesloten terrein te laten lopen? 

 

3. Hoe waardeert u deze voornemens in het licht van mogelijke risico’s voor de 

veiligheid van deelnemers en vliegtuigpassagiers (terrorismedreiging) en van de 

beveiligingskosten?  

 

4. Hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) toestemming gegeven 

voor deze Schipholrun of gaan zij deze nog toetsen? 

 

5. Vindt u het niet verstandig en wenselijk om het vliegverkeer van en naar 

Schiphol Airport op de betreffende dag stil te leggen? 

 

2 t/m 5. De organisatie van de Schipholrun heeft inmiddels bekendgemaakt dat 

het evenement niet door zal gaan. Reden is dat het niet haalbaar bleek de unieke 

ervaring – namelijk hardlopen op en rond de luchthaven – waar te maken die de 

organisatie daarbij voor ogen had. De organisatie laat via de website weten: “De 

Schipholrun zou de veelomvattende reguliere processen op en rondom de 

luchthaven met de geldende strenge veiligheidseisen te veel stagneren.” 

                                                
1 http://www.lechampion.nl/event/schipholrun/ 
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Amsterdam Airport Schiphol had mij, voor dit besluit genomen werd, al duidelijk 

gemaakt dat het evenement in ieder geval op geen enkele wijze invloed zou 

mogen hebben op de operatie. Gebruik van het besloten deel van het 

luchthaventerrein of van start- en landingsbanen werd niet overwogen. Ik zag in 

de plannen daarom geen aanleiding voor een toets door de inspectie of de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Stillegging van het 

vliegverkeer is nooit aan de orde geweest. 

 

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Joop Atsma 

 

 

 

 

 


